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Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Sportowa 5
tel. 32 271-37-69
Przez dwa tygodnie ferii w placówce 
odbywać się będą półkolonie. Zaplano-
wano m.in. różnego rodzaju zabawy 
i gry świetlicowe, konkursy, zajęcia na 
basenie i w sali gimnastycznej. Będzie 
też wyjście do Galerii Café Silesia, gdzie 
dzieci wezmą udział w zajęciach teo-
retyczno-plastycznych. Atrakcją będzie 
zapewne wycieczka w góry. Posiłki – 
śniadanie i obiad – dzieci objęte opieką 
MOPR-u dostaną gratis, a pozostałe 
zapłacą 10 zł za dzień. Zajęcia odbywać 
się będą w godz. 8.30-14.30.

Szkoła Podstawowa nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Londzina 2
tel. 32 271-43-96
Zajęcia półkolonijne odbywać się będą 
przez dwa tygodnie. Zaplanowano roz-
grywki sportowe i umysłowe, różnego 
rodzaju gry i zabawy świetlicowe, a także 
wyjścia – na basen, na kręgle, do Teatru 
Nowego, Multikina oraz do Centrum 
Zabaw „Frajda”. Dzieci objęte opieką 
MOPR-u otrzymają obiad bezpłatnie, 
pozostałe zapłacą 4,45 zł. Zajęcia trwać 
będą od godz. 9 do 14.

Szkoła Podstawowa nr 14
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gdańska 10
tel. 32 271-61-80
Przez dwa tygodnie ferii w placówce 
odbywać się będą zajęcia sportowo-
rekreacyjne. Zaplanowano m.in. gry 
zespołowe – siatkówkę i koszykówkę, 
tory przeszkód, zajęcia fitness i ta-
neczne. Będzie także wyjście na basen, 
a chętni będą mogli pograć w ping-pon-
ga. Jeśli pogoda będzie sprzyjająca, przy 
szkole powstanie lodowisko. Zajęcia 
odbywać się będą w dwóch grupach 
– klasy I-III w godz. 8-12, a klasy IV-VI 
w godz. 12-14.

Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Lompy 78
tel. 32 271-27-69
Dwa tygodnie ferii w tej placówce będą 
miały charakter rekreacyjno-sportowy. 
Pod okiem opiekunów zajęcia odbywać 
się będą w sali gimnastycznej oraz 
na basenie. Będzie też można pograć 
w ping-ponga. Uczestnicy podzieleni 
zostaną na grupy wiekowe, a udział 
w zajęciach mogą wziąć także ucznio-
wie spoza placówki. Zajęcia odbywać 
się będą w godz. 9-13.

Udanych ferii!
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza

Moi drodzy, za wami kilka miesięcy intensywnej nauki. Teraz 
przyszedł czas na odpoczynek. Ci, którzy ferie spędzą w Za-
brzu, z pewnością nie będą się nudzić. Czekają na was ciekawe 

zajęcia sportowe i plastyczne oraz sporo innych atrakcji. 
Życzę, by zimowa przerwa w nauce była dla wszyst-

kich bardzo udana i pozwoliła na nabranie ener-
gii przed powrotem do szkolnych ławek.
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Szkoła Podstawowa nr 18
ul. Karczewskiego 10
tel. 32 271-27-83
W pierwszym tygodniu ferii w pla-
cówce odbywać się będą zajęcia 
półkolonijne. Zaplanowano m.in. 
wyjścia – do kina, teatru, na basen 
i na lodowisko. Ponadto będą zajęcia 
sportowe, świetlicowe, gry i zabawy 
integracyjne, konkursy plastyczne. 
Uczestnicy półkolonii będą mogli zjeść 
ciepły posiłek – dla dzieci MOPR-ows-
kich będzie on bezpłatny, pozostałe 
mogą sobie go wykupić. Koszt tygod-
niowy to 70 zł. Zajęcia odbywać się 
będą od godz. 9 do 14.

Szkoła Podstawowa nr 21
ul. Bytomska 26 
tel. 32 271-46-14
Podczas pierwszego tygodnia ferii  
w szkole odbywać się będą półkolonie. 
Zaplanowano m.in. zajęcia ruchowe 
w sali gimnastycznej, będą także wyj-
ścia – na basen, do kina, teatru, muze-
um i na lodowisko. Uczestnicy będą 
mogli codziennie zjeść ciepły posiłek, 
dzieci objęte opieką MOPR-u bezpłatnie, 
pozostałe za 5,25 zł. Zajęcia odbywać 
się będą w godz. 9-14.

Szkoła Podstawowa nr 22
ul. Bytomska 94
tel. 32 271-43-02
Przez dwa tygodnie w szkole odbywać 
się będą zajęcia sportowo-rekreacyjne 
w godz. 9-12.30. Będą to gry i zabawy ru-
chowe, konkursy, turnieje. Uczestnikom 
zapewnia się dziennie ciepły posiłek – 
dzieci MOPR-owskie otrzymają go gra-
tis, a pozostałe zapłacą 5,50 zł.

Szkoła Podstawowa nr 25
ul. Kotarbińskiego 18
tel. 32 275-25-12
Podczas drugiego tygodnia ferii w pla-
cówce odbywać się będą półkolonie. Pro-
gram zajęć przedstawia się następująco: 
w  oniedziałek – wyjazd do Fantasy Parku 
w Plazie w Rudzie Śląskiej na kręgle i bi-
lard; wtorek – wycieczka do Muzeum Sre-
bra w Tarnowskich Górach; środa – wyjście 
do Teatru Nowego oraz zajęcia spor-
towe na miejscu; czwartek – wyjazd do 
Parku Wodnego w Tarnowskich Górach; 
piątek – wyjazd do Zielonej połączony 
z kuligiem i pieczeniem kiełbasek. Koszt 
całotygodniowego pobytu to 110 zł. Będą 
także posiłki – dzieci dofinansowane przez 
MOPR otrzymają je gratis, a pozostałe 
zapłacą za jeden 4,50 zł. Zajęcia odbywać 
się będą w godz. 8.45-13.30. 

Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Wawrzyńskiej 11
tel. 32 272-29-94
Podczas dwóch tygodni ferii w placówce 
odbywać się będą zajęcia sportowo-rek-
reacyjne. Uczestnicy podzieleni zostaną 
na grupy wiekowe i w sali gimnastycz-
nej, pod opieką nauczycieli, wezmą 
udział w różnego typu grach, zabawa-
ch i rozgrywkach sportowych. Zajęcia 
odbywać się będą w godz. 8-14.

Szkoła Podstawowa nr 31
ul. Jordana 7
tel. 32 272-21-09
Na dwa tygodnie ferii w placówce 
zaplanowano zajęcia sportowo-rek-
reacyjne z podziałem na grupy wiekowe. 
Będą to głównie gry zespołowe na 
sali gimnastycznej, m.in. piłka ręczna. 
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Młodsi uczniowie będą mogli wziąć 
udział w zajęciach na sali wyposażonej 
w ramach programu „Radosna Szkoła”. 
Będzie można skorzystać ze stołów 
do ping-ponga, pograć w badmintona, 
czy wziąć udział w grach i zabawach 
świetlicowych. Zajęcia odbywać się 
będą w godzinach 9-13.

Szkoła Podstawowa nr 42
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gagarina 2
tel. 32 273-48-29
Przez dwa tygodnie ferii w placówce 
odbywać się będą zajęcia sportowo-
rekreacyjne. Pod okiem nauczycieli
uczestnicy będą mogli wziąć udział 
w grach zespołowych i różnych rozgry-
wkach sportowych.

Szkoła Podstawowa nr 43
ul. Buchenwaldczyków 25 
tel. 32 271-36-64
Podczas dwóch tygodni ferii uczniowie 
będą mogli wziąć udział w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych. I nie tylko, 
bo zaplanowano także zajęcia plasty-
czne, informatyczne oraz czytanie ba-
jek. Chętni będą mogli wziąć udział 
w zajęciach świetlicowych lub pograć 
w ping-ponga. Przy sprzyjającej pogodzie 

uczniowie wezmą udział w zabawach 
na świeżym powietrzu, planuje się także 
wyjście na lodowisko. Uczestnicy zajęć 
będą mogli za 2,80 zł kupić sobie obiad, 
dzieci dofinansowane z MOPR-u mają 
zapewniony obiad gratis. Będzie także 
bezpłatnie mleko.

Gimnazjum nr 21
ul. Gagarina 2, tel. 32 273-58-00
Przez dwie godziny dziennie, podczas 
całych ferii, w placówce odbywać się 
będą zajęcia sportowo-rekreacyjne nas-
tawione na doskonalenie umiejętności 
gry w koszykówkę.

Gimnazjum nr 29
ul. Budowlana 26
tel. 32 272-27-61
Półkolonie w gimnazjum odbywać się 
będą podczas drugiego tygodnia ferii 
i będą miały głównie charakter wyja-
zdowy. Program zajęć przedstawia się 
następująco: poniedziałek – wyjście na 
lodowisko; wtorek – wyjazd do Gliwic 
do palmiarni i pod radiostację; środa 
– wyjazd do Bojkowa na warsztaty ar-
tystyczne; czwartek – wyjazd na ba-
sen; piątek – wyjście na zajęcia plasty-
czno-teoretyczne do Galerii Café Silesia. 
Zajęcia zaplanowano w godz. 8.30-13.

Foto: J. Przybysz Foto: J. Przybysz
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Zespół Szkół nr 3
ul. 3 Maja 118
tel. 32 271-29-15
Przez dwa tygodnie w placówce odbywać 
się będą zajęcia sportowo-rekreacyjne. 
W godz. 8-10 dla dziewcząt z gimnaz-
jum, w godz. 10-12 dla chłopców z gim-
nazjum i w godz. 12-15 dla dziewcząt 
i chłopców starszych. Zajęcia odbywać 
się będą w hali MOSiR-u i będą to 
głównie – gra w siatkówkę, piłkę nożną, 
koszykówkę. Będzie też można pograć 
w ping-ponga.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
ul. Daleka 2
tel. 32 271-43-54

17 stycznia
9-10.30 – Gry i zabawy z żonglerką 
piłkami. Sala gimnastyczna
10.30-12 – Turniej gry w dwa ognie. Sala 
gimnastyczna
12-14 – Turniej piłkarski. Sala gimnasty-
czna

18 stycznia
9-10.30 – Turniej gry w ringo. Sala gim-
nastyczna
10.30-12 – Turniej czwórek siatkarskich. 
Sala gimnastyczna
12-14 – Turniej siatkówki. Sala gimn.

19 stycznia
9-10.30 – Sprawnościowy tor przeszkód. 
Sala gimnastyczna
10.30-12 – Turniej gier i zabaw rucho-
wych. Sala gimnastyczna
12-14 – Gry i zabawy nie tylko dla ma-
luchów – turniej. Sala gimnastyczna

20 stycznia
9-10.30 – Turniej gry w dwa ognie Sala 
gimnastyczna
10.30-12 – Gramy w koszykówkę. Sala 
gimnastyczna
12-14 – Turniej streetballa. Sala gimnas-
tyczna

21 stycznia
9-10.30 – Gry i zabawy na śniegu. San-
eczkarstwo. Boisko szkolne
10.30-12 – Turniej gry w rugby. Sala gim-
nastyczna
12-14 – Turniej piłki ręcznej. Sala gim-
nastyczna

24 stycznia
9-10.30 – Uczymy się grać i poznajemy 
grę badminton. Sala gimnastyczna
10.30-12 – Turniej badmintona. Sala 
gimnastyczna
12-14 – Turniej badmintona. Sala gim-
nastyczna

Foto: J. Przybysz
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25 stycznia
9-10.30 – Tenis stołowy – gra dla wszyst-
kich. Sala gimnastyczna
10.30-12 – Turniej tenisa stołowego. 
Sala gimnastyczna
12-14 – Turniej tenisa stołowego. Sala 
gimnastyczna

26 stycznia
9-10.30 – Poznajemy grę w unihoca. 
Sala gimnastyczna
10.30-12 – Turniej unihoca. Sala gim-
nastyczna
12-14 – Turniej unihoca. Sala gimnas-
tyczna

27 stycznia
9-10.30 – Zabawy i ćwiczenia kształ-
tujące prawidłową sylwetkę ciała. Sala 
gimnastyczna
10.30-12 – Gry i zabawy na śniegu. 
Boisko szkolne
12-14 – Turniej gry w rugby. Sala gim-
nastyczna

28 stycznia
9-10.30 – Rugby to takie proste – pozna-
jemy nową grę sportową. Sala gimnas-
tyczna
10.30-12 – Turniej piłki nożnej. Sala gim-
nastyczna
12-14 – Gry i zabawy według inwencji 
uczniów. Sala gimnastyczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Szkoła Podstawowa nr 32
ul. Badestinusa 30
tel. 32 273-80-32
Jak co roku w Świetlicy Dzielnicowej 
odbywać się będą przez dwa tygod-
nie ferii zajęcia sportowo-rekreacyjne. 
Dzieci objęte opieką MOPR-u otrzymają 

bezpłatny posiłek, pozostałe mogą go 
kupić za 4 zł. Zajęcia odbywać się będą 
w godz. 9-13.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13
ul. Wajdy 7 
tel. 32 271-49-32
Przez dwa tygodnie ferii, łącznie z so-
botami, w placówce odbywać się będą 
zajęcia sportowo-rekreacyjne pod 
opieką nauczycieli. Uczestnicy będą 
głównie doskonalić umiejętność gry 
w siatkówkę oraz koszykówkę. Zajęcia 
odbywać się będą z podziałem na grupy 
wiekowe – w godz. 8-12  dla młodszych 
i w godz. 12-16 dla starszych.

Zespół Szkół Specjalnych nr 38
ul. Damrota 33
tel. 32 271-28-82
Podczas pierwszego tygodnia ferii 
w placówce odbywać się będą półkolonie. 
Zaplanowano między innymi zajęcia 
plastyczne, techniczne, a także zajęcia 
w sali wyposażonej w programie „Ra-
dosna Szkoła”. Będą też wyjścia – do 
teatru, do Multikina, na lodowisko. Przy 
sprzyjającej pogodzie będą gry i zabawy 
na świeżym powietrzu. Dla uczestników 
przewidziano nieodpłatne posiłki, które 
przygotowywać będą sobie sami w sali 
gospodarstwa domowego. Zajęcia od-
bywać się będą w godz. 9-13.

Zespół Szkół
Mechaniczno-Samochodowych
ul. Franciszkańska 4 
tel. 32 275-26-87
W czasie dwóch tygodni ferii placówka 
zaprasza młodzież do udziału w zajęciach 
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sportowo-rekreacyjnych w sali gimnas-
tycznej oraz w siłowni. Młodzież będzie 
mogła wziąć udział w różnego rodzaju 
grach zespołowych. Zajęcia odbywać się 
będą w godz. 9-12 oraz 15-18.

Zespół Szkół
Ekonomiczno-Usługowych
pl. Traugutta 1
tel. 32 271-48-23
Podczas ferii, w każdym tygodniu po 
trzy dni, w placówce odbywać się będą 
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla ucz-
niów tej szkoły. Będą to gry zespołowe, 
takie jak siatkówka, koszykówka, ha-
lowa piłka nożna oraz unihokej. Będzie 
także można pograć w ping-ponga. 
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 
10-13.

Zespół Szkół Sportowych
ul. Płaskowickiej 2
tel. 32 271-18-23
Przez dwa tygodnie, w godzinach 9-13, 
w placówce odbywać się będą zajęcia 
sportowo-rekreacyjne. Główny nacisk 
położony zostanie na doskonalenie 
umiejętności gry w piłkę ręczną oraz na 
gimnastykę. W zajęciach udział mogą 
brać uczniowie innych szkół, którzy 
w przyszłości chcieliby się uczyć w Ze-
spole Szkół Sportowych. 

Zabrzańskie Centrum Kształcenia
Ogólnego i Zawodowego
ul. Piłsudskiego 58
tel. 32 271-27-67
Przez dwa tygodnie ferii w placówce 
odbywać się będą, pod okiem nauczycieli, 
zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zaplano-
wano różnego rodzaju gry i rozgrywki 
sportowe w kategorii gier zespołowych – 

koszykówki i siatkówki. Zajęcia odbywać 
będą się w godz. 8-15.

Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Brodzińskiego 4
tel. 32 271-04-74
Na czas ferii placówka przygotowała 
dla dzieci bezpłatne zajęcia w godz. 
10-14 pod hasłem „CO Powiesz na ferie 
w COPie?”. Szczegółowy harmonogram 
przedstawia się następująco:
17 stycznia, Dom Harcerza – Turniej Ta-
lentów
18 stycznia – Dzień Bajkowy – słowo 
mówione, słowo pisane, jak zostać ak-
torem; zajęcia z poczęstunkiem
19 stycznia – Dzień Natury – w przyjaźni 
z sobą i środowiskiem, dla przyszłości; 
zajęcia z poczęstunkiem
20 stycznia, superczwartek, basen 
miejski, godz. 11-14 – Każdy może zos-
tać płetwonurkiem
21 stycznia – Dzień Przygody – strażak, 
policjant, coś dla twardzieli; zajęcia 
z poczęstunkiem
24 stycznia, Dom Harcerza – Turniej 
Bystrzaków
25 stycznia – Dzień Zabrza – miejsca, 
ludzie, fakty, moje miasto; zajęcia 
z poczęstunkiem
26 stycznia – Dzień Człowieka – 
poznać, polubić, pomóc; zajęcia z po-
częstunkiem
27 stycznia, superczwartek, lodowisko, 
MOSiR, godz. 11-14 – Wielkie Poruszenie
28 stycznia, Dom Harcerza – Wielki 
Finał!!!; zajęcia z poczęstunkiem

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul. 3 Maja 12, tel. 32 271-59-11
W czasie ferii dzieci się NIE nudzą – pod 
takim hasłem odbywać się będą w pier-
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wszym tygodniu ferii zajęcia w MDK nr 
2. Szczegółowy harmonogram przed-
stawia się następująco: poniedziałek, 
godz. 10 – zajęcia taneczne, plastyczne 
lub lodowisko; wtorek, godz. 9 – wyjazd 
na kulig do Zielonej; środa, godz. 9 - 
spotkanie w Teatrze Nowym, spektakl 
„Idziemy po skarb”; czwartek, godz. 
9.30 – „Jak się bawić, to się bawić” – 
spotkanie w Galerii Café Silesia; piątek, 
godz. 10 – „Malujemy, rysujemy...” – war-
sztaty plastyczne i taneczne, wystawa 
prac, zakończenie półkolonii. Pozostałe 
zajęcia w MDK nr 2 odbywać się będą 
według stałego harmonogramu.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
ul. Opolska 29
tel. 32 271-54-45
W okresie ferii zimowych od 17 do 28 
stycznia w godz. 9-13 OPP nr 3 zaprasza 
wszystkie chętne dzieci na ciekawe, 
otwarte zajęcia Feryjnej Akademii Ta-
lentów działających kół zainteresowań. 
Odbędą się także zajęcia i wyjścia 
związane z realizacją projektu „Zabrze 
miastem turystyki poprzemysłowej”. 
Harmonogram zajęć zostanie umiesz-
czony na stronie www.opp3.zabrze.
magistrat.pl oraz www.opp3.yoyo.pl.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
Centrum Edukacji Twórczej
ul. Korczoka 98 
tel. 32 277-54-81
Przez dwa tygodnie w placówce odbywać 
się będą półkolonie. Oto szczegółowy 
harmonogram zajęć:
17 stycznia, godz. 9-12 – powitanie 
uczestników półkolonii; opracowanie 
z podopiecznymi wspólnego kodeksu 
na czas zajęć; gry i zabawy integra-
cyjne, np.: „Kalambury”, „Zgadnij kto 
to?”, „Ratatuj”, „Statek”, „Wszyscy, 
którzy” itp.
18 stycznia, godz. 9-12 – gry i zabawy in-
tegracyjne, np. „Kąpiel”, „Kim chciałbym 
być?”; zajęcia z animacji filmowej cz. I 
19 stycznia, godz. 9-12.30 – wycieczka 
do Teatru Nowego na przedstawienie 
„Idziemy po skarb”
20 stycznia, godz. 9-12 – zajęcia spor-
towe na terenie Klubu Dziecka Frajda; 
konkurs „Skok w górę”
21 stycznia, godz. 9-12 – część pierw-
sza warsztatów pod nazwą „Wyścig po 
zdrowie” – zajęcia na temat zdrowego 
trybu życia (z elementami przyrodniczo-
ekologicznymi)
24 stycznia, godz. 9-12 – część druga 
warsztatów „Wyścig po zdrowie” – 
konkurs wiedzy, trzy etapy; zakończenie 
warsztatów – przyznanie dyplomów, 
nagród

Foto: J. Przybysz
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25 stycznia, godz. 9-13.30 – „W świecie 
bajek” – wycieczka do Muzeum 
Miejskiego
26 stycznia, godz. 9-12 – zajęcia plasty-
czne – grafika komputerowa; zajęcia 
z animacji filmowej cz. II
27 stycznia, godz. 9-13 – wyjazd do Fan-
tasy Parku w Rudzie Śląskiej – Turniej 
Bowlingu o Puchar Elfa
28 stycznia, godz. 9-12 – zabawa muzy-
czna dla dzieci na zakończenie ferii; 
rozstrzygnięcie Konkursu o Puchar Elfa 
i konkursu sportowego „Skok w górę”

Ponadto, jak co roku, w trakcie ferii zi-
mowych placówka zaprasza na warsz-
taty artystyczne. Tym razem w drugim 
tygodniu ferii – od 24 do 28 stycznia. 
Zajęcia odbywać się będą w godz. 10-14 
w sali baletowej Ogniska Pracy Poza-
szkolnej nr 4. W tym roku w programie 
udział wezmą goście specjalni – 26 sty-
cznia J-Rush – Joanna Rusznica z War-
szawy, która poprowadzi krumping oraz 
24 stycznia – Temps – Piotr Marcisze-
wski z Gdańska, specjalista w stylach 
popping i locking. 
Poza tym w programie: 
• Salsa – Anna Rączka
• Z historii tańca ulicznego – jazz rock 
oraz hype dance – Agata Zeliszek
• Zadania aktorskie dla tancerzy – Nina 
Wolska-Pruszowska

Zapisy: opp4cet@gmail.com. Istnieje 
możliwość uczestnictwa w warszta-
tach z gośćmi specjalnymi za kwotę 35 
zł za każdy dzień (4 godz.). Dokładny 
program na stronie http://www.opp4.
zabrze.pl.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Matejki 6, tel. 32 271-66-40
W ramach ferii zimowych od 17 do 
28 stycznia MOSiR nieodpłatnie udo-
stępnia swoje obiekty zorganizowanym 
grupom dzieci i młodzieży. 

Hala widowiskowo-sportowa
ul. Matejki 6
Terminy:
17-19 stycznia, godz. 9-11, 20 stycznia, 
godz. 10-12, 21 i 24-26 stycznia, godz. 
9-11
Uwaga! Możliwość bezpłatnego wstępu 
na halę dla grup zorganizowanych, 
dzieci ze szkół podstawowych, przed-
szkoli, domów dziecka z pełnoletnim 
prawnym opiekunem. Chęć korzystania 
z hali uzgadniać należy telefonicznie –  
32 271-66-40 wewn. 101.

Sztuczne lodowisko
przy hali widowiskowo-sportowej
Czynne codziennie w godz. 9-21; przer-
wa techniczna w godz. 13.45-15

Foto: J. Przybysz
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Cennik:
dorośli – 5 zł/45 minut
dzieci i młodzież do 18 lat – 2 zł/45 min
studenci za okazaniem legitymacji – 
2 zł/45 min
emeryci, renciści – 2 zł/45 min
wypożyczenie łyżew – 5 zł/45 min

Hala sportowa 
przy ul. Szafarczyka 16
Terminy: 17, 19, 21, 24, 26, 28 stycznia 
w godz. 11-13
Uwaga! Możliwość bezpłatnego wstępu 
na halę dla grup zorganizowanych – 
dzieci ze szkół podstawowych, przed-
szkoli, domów dziecka z pełnoletnim 
prawnym opiekunem. Chęć korzystania 
z hali uzgadniać należy telefonicznie – 
32 272-27-55.

Kąpielisko Leśne
ul. Srebrna 10
Od 17 do 21 i od 24 do 28 stycznia 
w godz. 10-13 MOSiR zaprasza dzieci 
i młodzież na gorącą herbatę z sokiem, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz 
naturalną ślizgawkę.
Uwaga! Wstęp na obiekt jest bezpłatny 
dla dzieci ze szkół podstawowych, 
przedszkoli, domów dziecka. Bezpłatna 
także jest herbata dla grup zorgani-
zowanych, natomiast kiełbaski należy 
przygotować we własnym zakresie. 

Udział w imprezach grup zorganizo-
wanych z opiekunem pełnoletnim należy 
uzgadniać telefonicznie z kierownikiem 
obiektu – 32 276-17-43.

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. Londzina 3
tel. 32 271-42-24
Tegoroczna, piętnasta akcja „Zima w bi-
bliotece”, będzie prowadzona w dzie-
sięciu filiach. Placówki biblioteczne
uczestniczące w organizowaniu czasu
wolnego dzieciom i młodzieży, pozo-
stającym w czasie ferii w mieście, skon-
centrują się na realizacji kilku podsta-
wowych tematów. W nawiązaniu do X 
Miejskiego Konkursu na Inscenizacje 
Utworów Literackich dla uczniów szkół 
podstawowych, twórczość wybranego 
autora popularyzowana będzie wśród  
uczestników zajęć. Wzorem wcześniej-
szych lat kontynuowana będzie ogólno-
polska akcja Głośnego Czytania Dzie-
ciom. Nadal propagowana będzie wśród 
dzieci wiedza na temat Zabrza, jego 
historii, zabytkowych obiektów oraz in-
stytucji kultury. W ramach współpracy 
z Muzeum Miejskim zorganizowany 
zostanie cykl warsztatów historycznych 
poświęconych tradycjom karnawałowym 
i innym tematom, który przeprowadzony 
zostanie w Galerii Café Silesia.

Foto: J. PrzybyszFoto: J. Przybysz
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Poza tymi wspólnymi zadaniami, każda 
z filii będzie realizowała własny pro-
gram zajęć, a więc różnego rodzaju gry 
i zabawy, konkursy, quizy, zajęcia ru-
chowe, plastyczne, konkursy promujące 
czytelnictwo oraz umiejętność uczest-
niczenia w życiu kulturalnym naszego 
miasta. 
Podsumowanie spotkań zaplanowano 
na 27 stycznia w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji na terenie Kąpieliska 
Leśnego. Tam najbardziej aktywni
uczestnicy zajęć oraz zwycięzcy 
konkursów otrzymają nagrody ufun-
dowane przez Wydział Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego i MBP w Zabrzu.
Udział w akcji „Zima w bibliotece” jest 
nieodpłatny, dlatego mile widziani są 
darczyńcy, którzy mogliby uatrakcyjnić 
ferie zimowe dzieciom pozostającym 
w mieście.

Harmonogram zajęć 
w poszczególnych filiach MBP:
Filia nr 2, Biskupice, ul. Bytomska 28, 
17-28 stycznia, od poniedziałku do 
piątku w godz. 10-13
Filia nr 4, ul. Czarnieckiego 44, 17-27 
stycznia, w poniedziałki, środy i czwart-
ki w godz. 11-13
Filia nr 5, Mikulczyce, ul. Tarnopol-
ska 50, 17-27 stycznia, w poniedziałki, 
środy i czwartki w godz. 11-13

Filia nr 6, Rokitnica, ul. Krakowska 52,
17-28 stycznia, w poniedziałki, środy 
i piątki w godz. 11-13
Filia nr 9, Kończyce, ul. Paderews-
kiego 53, 17-28 stycznia, w poniedziałki, 
środy i piątki w godz. 10-12 
Filia nr 10, Makoszowy, ul. Kruszyny 1,
18-28 stycznia, we wtorki i piątki 
w godz. 11-13
Filia nr 11, ul. Wolności 177, 18-27 styc-
znia, we wtorki i czwartki w godz. 10-13
Filia nr 18, ul. Młodego Górnika 2 c,
17-28 stycznia, w poniedziałki, środy 
i piątki w godz. 12-14
Filia nr 19, ul. Sobieskiego 31, 18-27 sty-
cznia, we wtorki i czwartki w godz. 11-13
Filia nr 20, pl. Warszawski 1, 17-28 
stycznia, w poniedziałki, środy i piątki 
w godz. 11-13

Miejski Ośrodek Kultury 
ul. 3 Maja 91a 
tel. 32 375-09-80
19-21 stycznia – „Wyspa Piratów” dla 
dzieci
Interaktywne zabawy dla dzieci prow-
adzone przez wykwalifikowanych ani-
matorów. W programie m.in.: 
• konkurencje i zabawy pirackie
• przeciąganie liny
• nauka piosenek 
• wyprawa po skarb 
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• strzelanie papierowymi kulami z procy 
do tarczy
• kalambury z balonami
• malowanie twarzy
• bitwa morska
24-26 stycznia – zimowe warsztaty fo-
tograficzne 
Warsztaty dla dzieci i młodzieży prowa-
dzone przez wykwalifikowanych fo-
tografów.
1. Zagadnienia teoretyczne
Wybór sprzętu. Co poza aparatem? JPG 
czy RAW? Balans bieli. Trójkąt fotogra-
ficzny. Głębia ostrości. Kompozycja fo-
tograficzna. 
2. Ćwiczenia praktyczne
Praktyczne wykorzystanie zdobytej 
wiedzy. Fotografowanie przy świetle 
zastanym. Praca w studiu fotogra-
ficznym, operowanie światłem stu-
dyjnym.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury
w Biskupicach
ul. Kossaka 23, tel. 32 274-73-38
Placówka zaprasza na zajęcia podc-
zas pierwszego tygodnia ferii. Program 
przedstawia się następująco:
17 stycznia, godz. 11.30-13 – szczudła 
dla początkujących i zaawansowanych; 
godz. 13.30-15 – zajęcia plastyczne
18 stycznia, godz. 11.30-13 – warsztaty 
bębniarskie; godz. 13.30-15 – szczudła 
19 stycznia, godz. 11.30-13 – bębniarstwo; 
godz. 13.30-15 – plastyka i szczudła 
20 stycznia, godz. 11.30-13 – bębniarstwo; 
godz. 13.30-15 – szczudła 
21 stycznia, godz. 13-14.30 – bębniar-
stwo; godz. 14.30-16 – plastyka; godz. 16-
17 – przygotowania do występu z okazji 
Dnia Babci; godz. 17 – występ dla Babć, 
Dziadków i wszystkich chętnych

Dzielnicowy Ośrodek Kultury
w Pawłowie
ul. Sikorskiego 114
tel. 32 275-12-86
Od 17 do 21 stycznia w godzinach 9-13 
odbędą się w DOK Pawłów zajęcia zor-
ganizowane pod hasłem „Karnawałowe 
wariacje, czyli atrakcje w zimowe 
wakacje”.
W programie:
• zajęcia plastyczne, lepienie z gliny 
i masy solnej, rysowanie, malowanie
• liczne konkursy z nagrodami
• zajęcia sportowe, rozgrywki i turnieje, 
nauka tańca i żonglerki
• wyjścia do teatru i kina 
• poznawanie lokalnych zwyczajów 
związanych z obchodami karnawału na 
Śląsku i na świecie
Propozycja dla młodzieży:
• rozgrywki tenisa stołowego
• gry przy stole bilardowym
• siłownia 
• aerobik
Gdy warunki pogodowe będą sprzyjały, 
planuje się zorganizowanie gier i zabaw 
na śniegu. Zajęcia są bezpłatne. Każdy 
uczestnik otrzyma ciepłą herbatę i dru-
gie śniadanie.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury
w Kończycach
ul. Dorotki 3
tel. 32 275-04-07
W czasie pierwszego tygodnia ferii 
w placówce odbywać się będą zajęcia 
według następującego harmonogramu.
1. Zajęcia plastyczne
• zabawy z masą solną
• tworzenie kartek okolicznościowych
• wycinanki, wyklejanki
• tworzenie biżuterii z modeliny i włóczki
• origami 
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• zabawy z igłą i nitką
• warsztaty rzeźbiarskie – projekto-
wanie świeczników i różnego rodzaju 
ozdób; wykonanie projektów w glinie
2. Czytamy baśnie i legendy polskie
3. Gry planszowe
4. Kalambury – prezentacje znanych ba-
jek i filmów
5. Zabawy na śniegu
6. Podsumowanie ferii – poczęstunek, 
dobra zabawa przy muzyce
7. Warsztaty szczudlarskie 
28 stycznia, godz. 16 – warsztaty plasty-
czne. Zajęcia obejmują naukę ozdabia-
nia przedmiotów użytkowych i dekora-
cyjnych metodą decoupage.

Świetlica Dzielnicowa
w Grzybowicach
ul. Badestinusa 60, tel. 32 273-82-58
Podczas ferii, od 17 do 28 stycznia w godz. 
9-13 zaplanowano dla dzieci i młodzieży 
zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Klub Kwadrat 
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Ślęczka 8
tel. 32 271-84-64
Od 17 do 28 stycznia Klub zaprasza na ferie 
zimowe. W programie – zajęcia dla dzieci, 
wycieczki autokarowe, bal przebierańców.

Muzeum Miejskie
Galeria Café Silesia 
ul. 3 Maja 6, tel. 32 777-05-01
Muzeum Miejskie podczas ferii zimo-
wych organizuje zajęcia plastyczno-teo-
retyczne dla dzieci „Jak się bawić, to się 
bawić”. W czasie zajęć dzieci będą mo-
gły wykonać maskę na bal karnawałowy. 
Zajęcia odbywać się będą od poniedział-
ku do piątku od godz. 9.30 w Galerii Café 
Silesia, przy ul. 3 Maja 6. Grupy zorgani-
zowane korzystają z zajęć bezpłatnie. 
Uczestników indywidualnych Muzeum 
zaprasza w poniedziałki i środy o godz. 12.

Muzeum Górnictwa Węglowego
ul. 3 Maja 19 
tel. 32 271-65-91
Na okres ferii, jak co roku, Muzeum
przygotowało specjalną ofertę eduka-
cyjną dla dzieci i młodzieży.
Znajdą się w niej:
Randka z muzą
Uczestnicy „randki” wezmą udział 
w pogadance na wystawach muzealnych, 
a następnie „zmierzą się” z plastyką. 
W trakcie warsztatów – pod okiem 
artystów – spróbują przekazać swoje 
wrażenia w formie rysunku. 
Tematy pogadanek: „Czako, szpada 
i łata, czyli prezentacja munduru gór-
niczego”, „Skok przez skórę – projekcja 

Foto: J. Przybysz
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filmu rysunkowego”, „Spotkanie ze 
Skarbnikiem”, „Opowieść o św. Barbarze 
i św. Kindze”, „Z wizytą u Karolinki”, 
„Z karbidką na szychta”, „Pasowanie na 
górnika”
Podróż wehikułem czasu
Tajemnice lasu karbońskiego
Wędrówka w mroki dziejów do okresu 
karbonu w celu poznania oblicza naszej 
planety sprzed 300 milionów lat (ter-
miny spotkań do uzgodnienia). 
Świat Księcia Karbo
Zajęcia, w trakcie których można poznać 
tajemnice warsztatów nierozerwalnie 
związanych z górnictwem: „Czym była 
kuźnia?”, „Poznaj warsztat stolarski”, 
„Tajniki rymarstwa”.
Maszyna z duszą
Opowieść o cudzie zabrzańskiej tech-
niki – maszynie parowej z 1915 r. 
Uczestnictwo w pokazie działania 
urządzenia na terenie Skansenu Górni-
czego „Królowa Luiza” (terminy spotkań 
należy uzgadniać w Biurze Skansenu, 
tel. 32 370-11-27).
Wszystkie pogadanki mogą być roz-
winięte w formie warsztatów plastycz-
nych o następującej tematyce: „Śląskie 
puzzle” – realizacja puzzli w oparciu 
o malarstwo ze zbiorów MGW, „Książę 
Karbo” – portret z wyobraźni, „Przepust-
ka do warsztatu” – pamiątkowe kartki, 
„Pozdrowienia z puszczy karbońskiej”. 

Jest możliwość wysłania zaadresowanej 
kartki pocztowej z Muzeum.
W dniu 19 i 26 stycznia wstęp do Muze-
um (wystawy przy ul. 3 Maja 19) dla 
dzieci i młodzieży bezpłatny. 
Wszelkich informacji udziela oraz za-
mówienia na lekcje muzealne i zwiedza-
nie przyjmuje Dział Naukowo-Oświatowy 
Muzeum Górnictwa Węglowego, tel. 32 
271-88-31, 32 271-65-911 wewn. 38. 

Teatr Nowy
pl. Teatralny 1
tel. 32 271-32-56/57
Młodym miłośnikom sztuki teatralnej 
proponujemy podczas ferii wizytę w te-
atrze.
19 stycznia, godz. 10 – „Idziemy po 
skarb”
„Idziemy po skarb” Janoscha w reżyserii 
Zbigniewa Stryja to pełna optymizmu, 
ciepła, subtelnego humoru, przepla-
tana wesołymi piosenkami opowieść 
o przygodach dwóch przyjaciół – Misia 
i Tygryska, marzących 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 trwonić czasu na zdoby-

Foto: arch. Muzeum Górnictwa WęglowegoFoto: arch. Muzeum Górnictwa Węglowego
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wanie pieniędzy, które łatwo stracić. Bo 
przecież ważna jest przyjaźń, a rodzinna 
okolica to najlepsze miejsce do życia, 
jakie można znaleźć na ziemi.
20 stycznia, godz. 10 – „Amelka, bóbr 
i król na dachu”
Spektakl odwołuje się do dziecięcej 
wyobraźni. Jego autor zafascynowany 
poezją i fantazją bajek nadreńskich 
stworzył zupełnie nową historię. W tej 
dowcipnej, a nade wszystko poetyckiej, 
zabawie skojarzeniami, odnajdujemy 
uniwersalną prawdę, że świat nieustan-
nie się zmienia, że skromna dziewczyna 
może zostać księżniczką, Bóbr księciem, 
a Dynia ogromnym pałacem. Jest to 
opowieść o podróży grupy przyjaciół, 
którzy odkrywają prawdę o tym, kim są. 
Spektakl adresowany do dzieci, bo któż 
lepiej niż one zrozumie, co to znaczy 
„wylać na siebie sukienkę”.
26 stycznia, godz. 10 – „Idziemy po 
skarb”

Dom Muzyki i Tańca
ul. gen. de Gaulle’a 17
tel. 32 271-56-41
Pod koniec ferii – 21, 22 i 23 stycznia, 
w placówce odbywać się będą elimi-
nacje do nowego programu telewizyj-
nego „X Factor”. Zobacz jak wyglądają 
castingi do nowego show telewizji 

TVN – „X Factor”! Przyjdź, zasiądź na 
widowni i dopinguj uczestników! 
„X Factor” to nowe show muzyczne, 
które w marcu zagości na antenie 
TVN. Ma ono wyłuskać talenty woka-
lne w Polsce. Uczestnicy będą oceni-
ani zarówno przez widzów, jak i jury. 
Cały czas trwają spekulacje, kto w nim 
zasiądzie – jedno jest pewne – będzie 
można ich zobaczyć już na pierwszym 
castingu w Zabrzu. I to na żywo! „X Fac-
tor” produkuje firma FremantleMedia, 
która ostatnio realizowała program 
„Mam Talent”.
Chętną młodzież zapraszamy do 
oglądania przesłuchań w godz. 13.30-
20. Wejściówki do odebrania w sekre-
tariacie DMiT-u.

Szczegółowe harmonogramy 
znajdują się w poszczególnych 
placówkach i mogą ulec zmianom 
ze względu na pogodę lub z innych 
powodów.
Organizatorzy zastrzegają, że niek-
tóre z przedsięwzięć (wycieczka, 
wyjście na basen itp.) mogą być 
częściowo odpłatne.

Opracowanie: Dom Muzyki i Tańca, 
ul. gen. de Gaulle’a 17, 
tel. 32 271 56 41 wewn. 29.

Zdjęcie na okładce: Jerzy Przybysz 

Foto: arch. Teatru Nowego Foto: arch. Teatru Nowego
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