Udanych ferii!

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
– Moi drodzy, nadeszły długo oczekiwane ferie zimowe. To wspaniały
czas odpoczynku od obowiązków szkolnych i nauki, czas relaksu, spotkań
z rówieśnikami, czas, w którym możecie rozwijać swoje zainteresowania.
Na tych, którzy ferie spędzą w Zabrzu, czeka sporo atrakcji: zajęcia sportowe, plastyczne i rekreacyjne. Ciekawe propozycje przygotowały również
działające w naszym mieście instytucje kultury. Życzę wszystkim
aktywnych, radosnych i bezpiecznych ferii!

Doskonalone będą: tenis stołowy – gra indywidualna i deblowa, lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty
oraz minikoszykówka i piłka ręczna. Ponadto zaplanowano wyjście na basen oraz ćwiczenia, które
można określić jako rytm – muzyka – taniec.

Te szkoły zapraszają na ferie:
Biskupice – SP nr 21, SP nr 22
Centrum – SP nr 1, SP nr 7, SP nr 14, SP
nr 25, SP nr 43, ZSS nr 38, ZS nr 20,
ZSM-S, ZSO nr 13, ZCKOiZ
guido – ZS nr 3
GRZYBOWICE – SP nr 32
Maciejów – SP nr 23
Makoszowy – ZS-P nr 7
Osiedle Helenka – SP nr 30, G nr 24
Rokitnica – SP nr 31, G nr 29
Zaborze – SP nr 16, SP nr 17, SP nr 18,
G nr 9, ZSS, OPP nr 4

Szkoła Podstawowa nr 22
ul. Bytomska 94
tel. 32 271-43-02
Przez dwa tygodnie ferii szkoła zaprasza dzieci
z dzielnicy na zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywające się w sali gimnastycznej SP 22. Zajęcia
odbywać się będą w godz. 9.00-13.00, a w programie przewidziano:
w poniedziałek – turniej badmintona
we wtorek – turniej piłki siatkowej
w środę – turniej hokeja na trawie
w czwartek – turniej piłki nożnej
w piątek – turniej tenisa stołowego
Ponadto przez całe ferie w godz. 9.00-14.00 odbywać się będą zajęcia na kortach w hali Mostostalu dla dzieci i młodzieży z całego miasta.

SZKOŁY: BISKUPICE
Szkoła Podstawowa nr 21
ul. Bytomska 26
tel. 32 271-46-14
Podczas pierwszego tygodnia ferii w placówce
odbywać się będą zajęcia sportowo-rekreacyjne
mające na celu promowanie aktywnego i zdrowego
stylu życia oraz kształtowanie i utrwalenie zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój ucznia. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach – w godz. 8.00-11.00 i 11.00-14.00. W programie zajęć przewidziano: gry i zabawy ruchowe, gry
drużynowe, ćwiczenia i gry na świeżym powietrzu.

SZKOŁY: CENTRUM
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Sportowa 5
tel. 32 271-37-69
Podczas ferii zaplanowano w szkole półkolonie.
Zajęcia odbywać się będą przez dwa tygodnie
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w godz. 8.30-14.30. Na początek zaplanowano
pogadanki dotyczące m.in. zachowania na terenie szkoły oraz podczas wycieczek, a także
zachowania podczas posiłków i podczas rozgrywek sportowych. Dla półkolonistów zaplanowano wycieczki do wiejskiej chaty w Bojkowie,
Galerii Café Silesia Muzeum Miejskiego, Teatru
Nowego, a także do Wisły. W harmonogramie są
także zawody i rozgrywki sportowe, gry i zabawy
zręcznościowe. Ponadto zaplanowano zajęcia
w grupach, w zależności od upodobań uczestników: plastyczne, muzyczne, taneczne. Jeśli
sprzyjać będzie pogoda, odbywać się będą gry
i zabawy na świeżym powietrzu i kulig. Dla tych,
którzy nie przepadają za zajęciami ruchowymi,
będą filmy wideo, czytanie bajek, gry i zabawy
świetlicowe oraz konkursy i quizy. Atrakcją dla
uczestników będzie zapewne Dzień Kolonisty
oraz program artystyczny, który uczestnicy
przygotują na apel kończący półkolonie.

11.00, grupa IV (tylko pierwszy tydzień) w godz.
10.00-11.00 doskonalić będzie tenis stołowy,
a grupa V (pierwszy tydzień) w godz. 11.0013.00 zajmować będzie się siatkówką. Zajęcia

mają na celu aktywne spędzenie wolnego czasu
podczas ferii, doskonalenie ogólnej sprawności
oraz technik gry w tenisa stołowego, siatkówkę
i koszykówkę. Podczas spotkań opiekunowie
zwracać będą także uwagę na stosowanie zasady fair play, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz przeprowadzania turniejów
sportowych.
Szkoła Podstawowa nr 14
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gdańska 10
tel. 32 271-61-80
W szkole przez dwa tygodnie odbywać się będą
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klas młodszych w godz. 8.00-12.00, natomiast klasy starsze spotykać będą się tylko w pierwszym tygodniu ferii w godz. 10.00-14.00.
A oto szczegółowy harmonogram ferii
dla klas starszych:
20.01.
gry i zabawy z piłeczką
21.01.

22.01.
23.01.

Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Pokoju 41
tel. 32 271 19 74
Przez dwa tygodnie ferii w szkole odbywać się
będą zajęcia sportowo-rekreacyjne z podziałem na pięć grup w zależności od dyscypliny
sportowej. I tak grupa I, ćwicząca koszykówkę,
spotykać się będzie w godz. 8.00-9.30, grupa II
to zajęcia z siatkówki i gier sportowych – godz.
9.30-11.00, grupa III (tylko drugi tydzień ferii)
skupi się na tenisie stołowym w godz. 9.00-

24.01.

i rakietką do tenisa stołowego
nauka i doskonalenie odbić piłeczki
stroną backhandową i forehandową
rakietki
nauka i doskonalenie serwisu
backhandowego i forehandowego
gra w ataku i obronie, przejście
z ataku do obrony i odwrotnie
miniturniej gry singlowej

Szkoła Podstawowa nr 25
ul. Kotarbińskiego 18
tel. 32 275-25-12
Podczas drugiego tygodnia ferii szkoła zaprasza
dzieci na półkolonie, które odbywać się będą
w godz. 8.30-13.30.
Szczegółowy program codziennych zajęć
przedstawia się następująco:
godz. 8.30-9.00 – schodzenie się dzieci
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Zespół Szkół nr 20
ul. Gagarina 2
tel. 32 273-48-29
Przez dwa tygodnie ferii placówka zaprasza
uczniów z całego miasta i miast ościennych na
zajęcia sportowo-rekreacyjne, które prowadzone będą w godz. 9.00-11.00 oraz 16.00-18.00. Organizatorzy zaplanowali dla uczestników zajęcia
sportowe kształtujące i rozwijające zdolności
motoryczne oraz doskonalenie taktyki takich
gier zespołowych, jak siatkówka i koszykówka.
Przewidziano także rekreacyjne gry i zabawy
ruchowe na śniegu.
W pierwszym tygodniu ferii, w godz. 10.00-14.00,
odbywać się będą zajęcia sportowe dla dzieci
z całego miasta, które obejmować będą gry
i zabawy ruchowe dla najmłodszych oraz gry
drużynowe.
W drugim tygodniu ferii, w godz. 9.00-12.30, odbywać się będą gry i zabawy ruchowe mające
na celu naukę i doskonalenie gry w koszykówkę,
kształtowanie zdolności motorycznych oraz integrację młodzieży i dzieci.

godz. 9.00-12.30 – zajęcia właściwe – gry, zabawy
godz. 12.30-12.45 – zajęcia higieniczne
godz. 12.45-13.05 – obiad
godz. 13.05-13.30 – zajęcia w grupach, rozcho-

dzenie się dzieci
Szkoła Podstawowa nr 43
ul. Buchenwaldczyków 25
tel. 32 271-36-64
W pierwszym tygodniu ferii w godz. 9.00-11.00
w placówce odbywać się będą zajęcia plastyczne prowadzone społecznie w ramach awansu
zawodowego.
Zespół Szkół Specjalnych nr 38
ul. Damrota 33
tel. 32 271-28-82
Przez dwa tygodnie ferii szkoła zaprasza uczniów
w godz. 9.00-13.00 na półkolonie. W programie zajęć zaplanowano: gry i zabawy stolikowe, zajęcia
rekreacyjno-sportowe, zajęcia plastyczno-techniczne oraz zajęcia teatralne. Zaplanowano także wyjścia do kina, na lodowisko oraz do teatru.
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Także w drugim tygodniu ferii, w godz. 10.3013.00, odbywać się będą zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zawodników MKS Zabrze doskonalące podstawowe elementy techniki indywidualnej z zakresu koszykówki.

SZKOŁY: GUIDO
Zespół Szkół nr 3
ul. 3 Maja 118
tel. 32 271-29-15
Podczas całych ferii, w godz. 8.00-15.00, w placówce odbywać się będą zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z całego miasta.
A oto szczegółowy harmonogram zajęć.

Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych
ul. Franciszkańska 4
tel. 32 275-26-87
Podczas dwóch tygodni ferii młodzież z całego miasta będzie mogła odwiedzić placówkę
i wziąć udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Zajęcia odbywać się będą w godz. 9.0012.00 i 12.00-15.00. Na siłowni zaplanowano
ćwiczenia na atlasie i ze sztangą, natomiast na
sali gimnastycznej odbywać się będą rozgrywki sportowe w: halowej piłce nożnej, siatkówce,
koszykówce i unihokeju.

Pierwszy tydzień ferii:
godz. 8.00-10.00 – siatkówka i koszykówka dla

dziewcząt szkół gimnazjalnych oraz siłownia
i tenis stołowy dla chłopców z gimnazjum
godz. 10.00-12.00 – siatkówka i koszykówka dla
chłopców szkół gimnazjalnych oraz siłownia
i tenis stołowy dla dziewcząt z gimnazjum
godz. 12.00-15.00 – siatkówka, koszykówka,
tenis stołowy i siłownia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13
ul. Wajdy 7
tel. 32 271-49-32
Podczas dwóch tygodni ferii, w godz. 9.00-14.00,
w placówce prowadzone będą zajęcia sportoworekreacyjne dla młodzieży z ZSO nr 13. Głównym
celem zajęć jest rozwijanie zdolności motorycznych młodzieży. Organizatorzy planują szczególną uwagę zwrócić na naukę i doskonalenie
technik oraz taktyki gry w siatkówkę.

Drugi tydzień ferii:
godz. 8.00-10.00 – siatkówka i koszykówka dla

chłopców szkół gimnazjalnych oraz siłownia
i tenis stołowy dla dziewcząt z gimnazjum
godz. 10.00-12.00 – siatkówka i koszykówka dla
dziewcząt szkół gimnazjalnych oraz siłownia
i tenis stołowy dla chłopców z gimnazjum
godz. 12.00-15.00 – siatkówka, koszykówka,
tenis stołowy i siłownia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Zabrzańskie Centrum Kształcenia
Ogólnego i Zawodowego
ul. Piłsudskiego 58
tel. 32 271-27-67
Przez dwa tygodnie ferii dzieci i młodzież z całego miasta będą mogły w placówce, w godz.
8.00-15.00, wziąć udział z zajęciach sportoworekreacyjnych.

SZKOŁY: GRZYBOWICE
Szkoła Podstawowa nr 32
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8
ul. Badestinusa 30
tel. 32 273-80-32
Podczas całych ferii dzieci z Grzybowic będą mogły wziąć udział, w godz. 9.00-13.00, w zajęciach

Szczegółowy harmonogram
przedstawia się następująco:
godz. 8.00-11.00 – piłka nożna, siłownia
godz. 11.00-13.00 – siatkówka, tenis stołowy
godz. 13.00-15.00 – siłownia, koszykówka
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sportowo-rekreacyjnych. Organizatorzy zaplanowali dla nich: rozgrywki tenisa stołowego (turniej), rozgrywki szachowe i warcabowe, wyjazd na
lodowisko i ściankę wspinaczkową, wyjazd do sali
gier i zabaw ,,Frajda”, zajęcia plastyczne, konkursy rysunkowe, gry świetlicowe, pogadanki profilaktyczne, a także gry i zabawy w terenie.

w konwencji: kulturalne poniedziałki, sportowe
wtorki, wycieczkowe środy, kreatywne czwartki, relaksacyjne piątki.
Dzienny rozkład zajęć przedstawia się następująco:
godz. 9.00 – zbiórka uczestników
godz. 9.30 – drugie śniadanie
godz. 10.00 – zajęcia w grupach: sportowe, pla-

styczne, świetlicowe, spotkania i pogadanki,
wyjścia w teren i wycieczki
godz. 14.00 – obiad
godz. 14.20-14.50 – tenis stołowy, szachy, gry
planszowe i komputerowe, śpiewanie piosenek
godz. 14.50 – podsumowanie dnia, pożegnanie

SZKOŁY: MAKOSZOWY
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
ul. Daleka 2
tel. 32 271-43-54
Przez całe ferie, w godz. 9.00-14.00, w placówce
odbywać się będą zajęcia sportowo-rekreacyjne
dla dzieci z całego miasta.

SZKOŁY: MACIEJÓW

Poniżej szczegółowy harmonogram:
20.01.
gry i zabawy z żonglerką piłkami,

Szkoła Podstawowa nr 23
ul. Pestalozziego 16
tel. 32 276-15-32
W pierwszym tygodniu ferii w placówce odbywać się będą półkolonie dla dzieci z całego
miasta. Program zajęć będzie zróżnicowany
oraz dostosowany do potrzeb i zainteresowań
dzieci w wieku 7-14 lat. Zajęcia odbywać się
będą w godz. 9.00-15.00, a w programie przewidziano m.in.: wycieczki autokarowe i piesze,
zawody i zajęcia sportowe, gry i zabawy zręcznościowe, zabawy na śniegu, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, spacery i pogadanki,
spotkania integracyjne, ogniska, dyskoteki,
zajęcia świetlicowe. Zajęcia prowadzone będą

21.01.

22.01.

23.01.

24.01.
27.01.
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turniej gry w dwa ognie,
turniej piłkarski,
turniej gry w ringo,
turniej czwórek siatkarskich,
turniej siatkówki,
sprawnościowy tor przeszkód,
turniej gier i zabaw ruchowych,
gry i zabawy nie tylko dla maluchów
– turniej,
turniej gry w dwa ognie,
gramy w koszykówkę,
turniej streetballa,
gry i zabawy na śniegu, turniej gry
w rugby, turniej piłki ręcznej,
uczymy się grać i poznajemy grę
w badmintona, turniej badmintona,

28.01.
29.01.
30.01 .

31.01.

tenis stołowy – gra dla wszystkich,
turniej tenisa stołowego,
poznajemy grę w unihokej,
turniej unihokeja,
zabawy i ćwiczenia kształtujące
prawidłową sylwetkę ciała,
zabawy koordynacyjne w terenie,
turniej gry w rugby,
rugby – to takie proste – poznajemy
nową grę sportową, turniej piłki
nożnej, gry i zabawy według
inwencji uczniów.

łowe, takie jak: minisiatkówka, minikoszykówka,
minipiłka ręczna, minipiłka nożna, a także gry
i zabawy bieżne, skoczne, tory przeszkód, „Dwa
ognie, „Cztery piłki”.
Gimnazjum nr 24
ul. Zamenhofa 56
tel. 32 272-23-48
W pierwszym tygodniu ferii szkoła zaprasza na
zajęcia sportowo-rekreacyjne 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 halowa
II grupa, godz. 10.00-11.00 – badminton
III grupa, godz. 11.00-12.00 – siatkówka

SZKOŁY: OSIEDLE HELENKA
Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Wawrzyńskiej 11
tel. 32 272-29-94
Podczas pierwszego tygodnia ferii w szkole odbywać się będą zajęcia sportowo-rekreacyjne
dla uczniów z terenu całego Zabrza. Organizatorzy zaplanowali zajęcia w trzech grupach po
dwie godziny – 8.00-10.00, 10.00-12.00 i 12.0014.00. W programie zajęć znajdą się gry zespo-

SZKOŁY: ROKITNICA
Szkoła Podstawowa nr 31
ul. Jordana 7
tel. 32 272-21-09
Przez dwa tygodnie ferii w szkole, w godz. 9.0013.00, odbywać się będą zajęcia sportowo-rekreacyjne z podziałem na grupy.
Grupa I – zajęcia sportowe na dużej sali gimnastycznej – gry zespołowe
Grupa II – zajęcia rekreacyjno-sportowe na małej sali gimnastycznej
Grupa III – zajęcia rekreacyjne – szkolne miejsce
zabaw dla dzieci klas I-III „Radosna Szkoła”
W razie sprzyjającej pogody zajęcia odbywać się
będą także na świeżym powietrzu.
Gimnazjum nr 29
ul. Budowlana 26
tel. 32 272-27-61
W tym roku podczas pierwszego tygodnia ferii
na terenie placówki odbywać się będą półkolonie
wyjazdowe. Uczestnicy zapoznani zostaną z regulaminem półkolonii, z zasadami BHP w środ7

kach lokomocji, na pływalni, na lodowisku oraz
w czasie zabaw i gier na świeżym powietrzu.
Szczegółowy plan zajęć wygląda następująco:
w poniedziałek – wyjazd do Bojkowa na warsztaty artystyczne; we wtorek – wyjazd na pływalnię przy placu Krakowskim; w środę – wyjazd
do zamku Wrochemów w Starych Tarnowicach;
w czwartek – wyjazd na lodowisko przy Śląskim
Ranchu; w piątek – wyjazd na kulig w Maciejowie połączony z ogniskiem. Zajęcia odbywać się
będą w godz. 8.00-13.00.

jęć z harmonogramem i zasadami bezpieczeństwa, minisiatkówka – gra szkolna, tenis stołowy – gra pojedyncza
21.01. – tenis stołowy – gra pojedyncza, gry
i zabawy, doskonalenie odbić piłki sposobem
dolnym i górnym
22.01. – tenis stołowy – gra pojedyncza, siatkówka – gra uproszczona 4x4, gry i zabawy rzutne
23.01. – tenis stołowy – gra pojedyncza, miniturniej, piłka koszykowa – gra szkolna
24.01. – tenis stołowy – gra pojedyncza, turniej
minisiatkówki
W każdy dzień planuje się także gry i zabawy na
powietrzu, w zależności od pogody.

SZKOŁY: ZABORZE

Harmonogram zajęć grupy II (klasy młodsze I-III,
dziewczęta i chłopcy):
20.01. – powitanie i zapoznanie uczestników za-

Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Lompy 78
tel. 32 271-27-69
Podczas całych ferii w szkole odbywać się będą
zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej i basenie dla wszystkich chętnych
uczniów szkół podstawowych z całego miasta.

jęć z harmonogramem i zasadami bezpieczeństwa, gry i zabawy rzutne, ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami toru przeszkód

Plan zajęć przedstawia się następująco:
godz. 9.00-10.30 – basen
godz. 10.30-11.30 – sala gimnastyczna – tenis

stołowy
godz. 11.30-12.30 – basen
godz. 12.30-14.00 – sala gimnastyczna – tenis

stołowy oraz gry zabawy na świeżym powietrzu
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.
Zaplanowano podział uczestników na trzy grupy, które spotykać się będą w godz. 8.00-12.00
i 8.00-12.30.
Harmonogram zajęć grupy I i III (klasy starsze IV-VI,
dziewczęta i chłopcy):
20.01. – powitanie i zapoznanie uczestników za-
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(dla najmłodszej grupy). Ponadto zaplanowano
wyjścia do: teatru, kina, muzeum, a także głośne
czytanie książek. Atrakcją zapewne będą zajęcia
teatralne, a także plastyczne w szkole i muzeum.
Zajęcia odbywać się będą w godz. 9.00-14.00,
a organizatorzy zapewniają uczestnikom dwudaniowy obiad.

21.01. – ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy ru-

chowe, gry drużynowe „Piłka myśliwego”, „Dwa
ognie”
22.01. – ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych, gry i zabawy bieżne
i skoczne
23.01. – ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe, gry drużynowe „Dwa ognie usportowione”, „Cztery ognie”
24.01. – ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami toru przeszkód, zabawy ruchowe z piłkami
W każdy dzień planuje się także gry i zabawy na
powietrzu, w zależności od pogody.

Gimnazjum nr 9
ul. Olchowa 2
tel. 32 271-55-01
Przez dwa tygodnie ferii w placówce odbywać
się będą zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z całego miasta – w pierwszym tygodniu dla
dziewcząt, w drugim dla chłopców. Grupy spotykać się będą w godzinach 9.00-11.00 i 11.00-13.00.
Organizatorzy mają na celu wszechstronny rozwój psychofizyczny młodzieży, zorganizowanie
im czasu wolnego, a także rozwijanie ich talentów i umiejętności sportowych. Zaplanowano
głównie naukę i doskonalenie gry w piłkę siatkową, małe gry 2x2, 3x3 w siatkówkę w formie
turniejów oraz grę 6x6 w siatkówkę.

Szkoła Podstawowa nr 18
ul. Karczewskiego 10
tel. 32 271-27-83
W pierwszym tygodniu ferii w szkole odbędą się
półkolonie. W ramach zajęć przewidziano: zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, zajęcia na
basenie, wyjście na lodowisko oraz do sali zabaw

Zespół Szkół Sportowych
ul. Płaskowickiej 2
tel. 32 271-18-23
Podczas ferii w szkole odbywać się będą zajęcia
sportowo-rekreacyjne dla uczniów tej placówki.
Młodzież, pod okiem trenerów, spotykać się będzie w grupach, w godz. 8.00-11.00, 9.00-12.00,
10.00-14.00, 11.00-14.00, 12.00-15.00, 13.0016.00, 14.00-17.00. W programie zajęć przewi-

dziano m.in.: elementy akrobatyki, ćwiczenia na
poręczach, równoważni, koniu z łękami, drążku,
a także gry i zabawy na batucie, zajęcia taneczne. W razie sprzyjającej aury zaplanowano też
gry i zabawy na śniegu. W niektórych grupach
przewidziano obiad.
Dla młodzieży z ZSS zaplanowano zajęcia
w hali „Pogoń”, które będą się odbywały również przez dwa tygodnie ferii w następujących
godzinach – 8.00-10.00, 10.00-12.00, 12.0014.00. Każde spotkanie składać się będzie
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z: rozgrzewki, części głównej (technika i taktyka gry w piłkę ręczną), gry szkolnej, właściwej
i uspokojenia organizmu.

Ponadto MOSiR zaprasza na imprezę w hali:
18.01. godz. 8.30-17.30, 19.01. godz. 8.30-17.00

– XXII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
Centrum Edukacji Twórczej
ul. Korczoka 98
tel. 32 277-54-81
Podczas całych ferii placówka zaprasza na zajęcia sportowo-rekreacyjne w godz. 8.30-12.30.

25.01. godz. 10.00-18.00, 26.01. godz. 10.00-13.30

– XVIII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki
Nożnej Trampkarzy o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Zabrzu
Hala Sportowa
ul. Szafarczyka 16

Szczegółowy harmonogram
przedstawia się następująco:
Poniedziałek – dzień integracyjny
Wtorek – dzień rekreacyjny – basen, kręgle
Środa – dzień sportu – tenis stołowy, akrobatyka
Czwartek – dzień dawnych gier i zabaw podwór-

Terminy:
20, 22, 24, 27, 29, 31.01. w godz. 9.00-11.00

Możliwość bezpłatnego wstępu dla grup zorganizowanych, dzieci ze szkół podstawowych,
przedszkoli, domów dziecka z pełnoletnim,
prawnym opiekunem. Chęć korzystania z hali
należy uzgodnić pod numerem tel. 32 272-27-55.

kowych
Piątek – zawody i turnieje sportowe

Aktywne Zabrze
Program Aktywne Zabrze to cykl bezpłatnych
szkoleń, treningów i zawodów dla mieszkańców
Zabrza (i nie tylko). Podczas ferii odbędą się następujące zajęcia:
20.01. godz. 20.00, Klub Activ, ul. Jana III Sobieskiego 6 – spinning
25.01. godz. 9.30, park Poległych Bohaterów –
bieganie
27.01. godz. 20.00, Klub Activ, ul. Jana III Sobieskiego 6 – spinning
Zapisy osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 32
271-72-76 przyjmuje Punkt Informacji o Mieście.

SPORT
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Matejki 6
tel. 32 271-66-40
W ramach ferii zimowych od 20 do 31.01. placówka udostępni grupom zorganizowanym dzieci
i młodzieży nieodpłatnie obiekty MOSiR-u w Zabrzu Sp. z o.o.
Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. J. Matejki 6

BIBLIOTEKI

Terminy:
20, 22, 24, 27, 29, 31.01. godz. 9.00-11.00 – sektor

C (piłka nożna)
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. Londzina 3
tel. 32 271-42-24
Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu informuje,
że tegoroczna, osiemnasta już, akcja „Zima w bibliotece – 2014” będzie prowadzona w dziesięciu filiach. Placówki biblioteczne, uczestniczące

21, 23, 28, 30.01. godz. 9.00-11.00 – sala 86 (kosz
– siatkówka)
Uwaga! Możliwość bezpłatnego wstępu na halę dla
grup zorganizowanych, dzieci ze szkół podstawowych, przedszkoli, domów dziecka z pełnoletnim,
prawnym opiekunem. Chęć korzystania z hali należy uzgodnić telefonicznie – 32 271-66-40 w. 101.
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w organizowaniu czasu wolnego dzieciom i młodzieży pozostającym w czasie ferii w mieście,
skoncentrują się na realizacji kilku podstawowych tematów. W nawiązaniu do XIII Miejskiego
Konkursu na Inscenizacje Utworów Literackich
dla uczniów szkół podstawowych będzie popularyzowana wśród uczestników zajęć twórczość
autora objętego konkursem. Wzorem wcześniejszych lat kontynuowana będzie ogólnopolska
akcja „Głośnego Czytania Dzieciom”. Nadal propagowana będzie wśród dzieci wiedza na temat
Zabrza, jego historii, zabytkowych obiektach
oraz instytucjach kultury. W ramach współpracy z Muzeum Miejskim w Zabrzu zorganizowany
zostanie cykl warsztatów historycznych, który
przeprowadzony zostanie w Galerii Café Silesia Muzeum Miejskiego. Poza tymi wspólnymi
zadaniami każda z filii będzie realizowała własny program zajęć, a więc: różnego rodzaju gry
i zabawy, konkursy, quizy, zajęcia ruchowe, plastyczne, konkursy promujące czytelnictwo oraz
umiejętność uczestniczenia w życiu kulturalnym
naszego miasta. Udział w akcji „Zima w bibliotece” jest nieodpłatny, dlatego mile widziani są
darczyńcy, którzy mogliby uatrakcyjnić ferie zimowe dzieciom pozostającym w mieście.

ul. Paderewskiego 53
Filia nr 9

ul. Kruszyny 1
Filia nr 10 wtorki, piątki (21-31.01.)
godz. 10.00-13.00

ul. Wolności 177
Filia nr 11

godz. 11.00-12.30

ul. Młodego Górnika 2c
Filia nr 18 poniedziałki, środy i piątki
(20-31.01.) godz. 12.00-14.00

ul. Sobieskiego 31
Filia nr 19 wtorki, czwartki (21-30.01.)
godz. 11.00-13.00

pl. Warszawski 1
Filia nr 20 poniedziałki, czwartki (20-30.01.)
godz. 10.30-12.00

Ośrodki Kultury
Miejski Ośrodek Kultury
ul. 3 Maja 91a
tel. 32 375-09-80

ul. Wyzwolenia 4
pn – pt (20-24.01.) godz. 10.0011.30 – kurs bezpiecznego korzy-

Ferie w mieście razem z MOK
21 i 29.01. godz. 9.30, 11.00, 12.30 – „W drodze

Czytelnia
stania z Internetu (dla dzieci);
ogólna

pn – pt (27-31.01.) godz. 10.0011.30 – kurs komputerowy dla

do gwiazd”
Widowisko edukacyjne dla dzieci łączące w sposób artystyczny nowoczesne technologie z ideą
edukacyjną Teatru w Edukacji. W projekcie zostały profesjonalnie wykorzystane najnowsze
techniki multimedialne: projekcje obrazu w systemie 3D, pokaz laserowy, efektowna gra świateł, minikopuła sferyczna, projekcje gwiazd w
kopule. Dodatkową atrakcją są animacje teatralne na żywo oraz spotkanie i rozmowa z astro-

seniorów (50+)
ul. Czarnieckiego 44
wtorki, czwartki (21-30.01.)
godz. 11.00-13.00

ul. Krakowska 52
Filia nr 6

wtorki, czwartki (21-30.01.)
godz. 11.00-13.00

ul. gen. de Gaulle’a 81
Filia nr 14 wtorki, środy i czwartki (21-30.01.)

Harmonogram zajęć
w poszczególnych filiach MBP:

Filia nr 4

poniedziałki, środy, piątki
(20-31.01.) godz. 10.00-12.00

poniedziałki, środy, piątki
(20-31.01.) godz. 11.00-13.00
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Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach
ul. Kossaka 23
tel. 32 274-73-38
Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu-Biskupicach serdecznie zaprasza wszystkich chętnych
na zajęcia podczas ferii.

nomem. Umiejętne połączenie elementów teatralnych z nowymi technologiami to nie tylko
świetna zabawa, ale także niezapomniana lekcja
astronomii. Widowisko prezentuje treści związane z nauką o wszechświecie i procesem jego
powstawania. Zastosowanie najnowszych technik multimedialnych ma pobudzać wyobraźnię
dzieci, wzmagać kreatywne myślenie, a także
prowokować do śmiałych założeń humanistycznych i filozoficznych. Celem przedsięwzięcia jest
wzbudzenie w dzieciach chęci do indywidualnego myślenia i spoglądania z zaciekawieniem na
otaczający nas świat. Zajęcia przeznaczone dla
dzieci od lat 9. Czas trwania – 50 minut.
23.01. godz.10.00 – „Wybuchowa kuchnia”
Warsztaty kulinarne dla dzieci prowadzone
przez Master Szefa Tomka.
Zajęcia dla dzieci od lat 4. Czas trwania – dwie
godziny.
28.01. godz. 11.00 – „Laboratorium młodego naukowca”
Niesamowite warsztaty dla dzieci pod okiem wykwalifikowanych naukowców/animatorów. Dzieci
będą odkrywać otaczające je środowisko poprzez
obserwowanie świata przyrody, poznawanie jego
tajemnic oraz zachodzących w nim zmian i procesów. Organizatorzy zapraszają na niesamowitą
przygodę pełną niespodzianek. Zajęcia dla dzieci
od lat 3. Czas trwania – dwie godziny
Bilety animacji w cenie 5 zł od osoby do nabycia
przed zajęciami. Zapisy pod nr tel. 32 271-0802, kom. 531-614-667.
12

A oto szczegółowy harmonogram zajęć:
20.01. godz. 13.00-14.30 – szczudła; godz. 14.3016.00 – plastyka – tworzenie biżuterii i małych

przedmiotów użytkowych technikami decoupage i wikliny papierowej
21.01. godz. 13.00-14.30 – hip-hop; godz. 14.3016.00 – plastyka – tworzenie biżuterii i małych
przedmiotów użytkowych technikami decoupage i wikliny papierowej
22.01. godz. 13.00-14.30 – hip-hop; godz. 14.3016.00 – plastyka – tworzenie biżuterii i małych

przedmiotów użytkowych technikami decoupage i wikliny papierowej
23.01. godz. 13.00-14.30 – hip-hop; godz. 14.3016.00 – szycie ekologicznych toreb
24.01. godz. 13.00-14.30 – szczudła; godz. 15.30
– występ zespołu tańca nowoczesnego „Dzikie
Koty”

W programie:

– zajęcia plastyczne, lepienie z gliny i masy solnej, rysowanie, malowanie
– liczne konkursy z nagrodami
– zajęcia sportowe, rozgrywki i turnieje naszych
dziadków
– wycieczki do muzeum
– poznawanie tajników śląskiej kuchni
– warsztaty z gwary śląskiej
– zabawa karnawałowa w dawnym stylu

Torby, biżuterię i przedmioty wykonane podczas
zajęć uczestnicy będą mogli zabrać do domu.

Dla młodzieży zaplanowano:

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Pawłowie
ul. Sikorskiego 114
tel. 32 275-12-86
W czasie ferii placówka czynna będzie w godz.
9.00-13.00 i 15.00-20.00. Od 20 do 24 stycznia
w godzinach 9.00-13.00 odbędą się zajęcia zorganizowane pod hasłem RetroFerie.

– rozgrywki tenisa stołowego
– gry przy stole bilardowym
– zajęcia na siłowni
– aerobik
Gdy warunki pogodowe będą sprzyjały, planuje
się zorganizowanie gier i zabaw na śniegu.
Zajęcia są bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma
ciepłą herbatę i drugie śniadanie.
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul. 3 Maja 12
tel. 32 271-59-11
W czasie ferii w placówce odbywają się zajęcia
wychowanków według harmonogramu od godziny 10.00.
Zaplanowano następujący harmonogram:
zajęcia plastyczne – poniedziałki, wtorki i środy,
godz. 17.00-20.00
zajęcia warsztatowe, estrada poetycka – poniedziałki, godz. 10.00-13.00
zajęcia muzyczne – środy, godz. 10.00-13.00
zajęcia plastyczne – piątek, godz. 10.00-13.00

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
ul. Opolska 29
tel. 32 271-54-45
Placówka zaprasza dzieci i młodzież codziennie
w godz. 9.00-12.00 na ciekawe zajęcia feryjne
w kołach zainteresowań. Organizatorzy proponują zajęcia artystyczne, plastyczne, komputerowe, sportowe, naukowe, językowe oraz gry
i zabawy. Dokładne informacje na www.opp3.
zabrze.magistrat.pl.
13

foto: Jerzy Przybysz

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
Centrum Edukacji Twórczej
ul. Korczoka 98
tel. 32 277-54-81
Placówka przez całe ferie zaprasza na zajęcia.

30.01.

A oto szczegółowy plan:
20.01.
integracja, zabawy na śniegu,

Grupa dziecięca (7-11 lat):
20.01. godz. 10.00-11.45 – zabawy integracyjne,

21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
27.01.
28.01.
29.01.

wycieczka do Paniówek, w tym
przejażdżki konno, dogoterapia
31.01.
sport – hala Mostostalu – korty tenisowe
Ponadto w pierwszym tygodniu ferii OPP nr 4
zaprasza na warsztaty taneczne.

robotyka
wycieczka do Centralnego Muzeum
Pożarnictwa w Mysłowicach
relaksacja, centrum rehabilitacji,
robotyka
sport, robotyka, lodowisko
– zajęcia ruchowe
relaksacja – warsztaty: ruch, relaks,
dźwięk
integracja, zabawy na śniegu,
robotyka
sport, relaksacja, basen przy Szkole
Podstawowej nr 30 w Rudzie Śląskiej
Galeria Café Silesia Muzeum
Miejskiego – „Każdy to powie:
czternastokrotni mistrzowie!
Górnik Zabrze 1948-2013”
(wystawa i zajęcia)

technika modern i elementy baletu
21.01. godz. 10.00-11.45 – zabawy sprawnościowe, technika break dance
22.01. godz. 10.00-11.45 – zabawy ruchowe,
technika popping i electric boogie
23.01. godz. 12.30-14.00 – trening ogólnorozwojowy, elementy akrobatyki
24.01. godz. 10.00-11.30 – zabawa w teatr: gesty
i miny, uruchamiamy wyobraźnię
Grupa młodzieżowa (12-19 lat):
20.01. godz. 12.00-15.00 – technika house, praca

nad repertuarem
21.01. godz. 12.00-15.00 – technika locking, pra-

ca nad repertuarem
22.01. godz. 12.00-15.00 – technika dancehall,

praca nad repertuarem
23.01. godz. 14.30-16.45 – trening ogólnorozwojowy, elementy akrobatyki
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24.01. godz. 12.00-15.00 – warsztaty teatralne –

improwizacja, próby generalne przed festiwalem
25.01. godz. 7.00 - wyjazd na Ogólnopolskie Spotkania Taneczne w Kątach Wrocławskich
Świetlica Dzielnicowa w Grzybowicach
ul. Badestinusa 60
tel. 32 273-82-58
W czasie ferii zimowych w placówce odbywać
się będą zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci
z Grzybowic, organizowane przez Szkołę Podstawową nr 32. Zapraszamy chętnych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00. W trakcie
zajęć organizowane będą rozgrywki tenisa stołowego, szachowe i warcabowe, a także wyjazdy do
sali zabaw i gier „Frajda” w Zabrzu oraz na lodowisko „Tafla” w Gliwicach. Dzieci będą miały także możliwość rozwijania swoich zainteresowań
poprzez udział w zajęciach plastycznych, wspólne czytanie książek i czasopism, rozwiązywanie
zagadek, rebusów i krzyżówek.
Ponadto zaplanowano gry i zabawy ruchowe
z elementami współzawodnictwa oraz gimnastyki korekcyjnej.

KINO
Kino Roma
ul. Padlewskiego 4
tel. 32 271-62-91
Kino zaprasza na „Bajkowe ferie”:
18-23.01. – Zakochany wilczek
24, 26, 29, 31.01.-2.02.01. – Renifer Niko ratuje
brata
Seanse rozpoczynają się o godz. 16.00, a bilet
kosztuje 5 złotych. Po wcześniejszym uzgodnieniu można zamówić seans dopołudniowy
dla grupy zorganizowanej – tel. 32 271-62-91.

Muzea
Muzeum Miejskie
Galeria Café Silesia
ul. 3 Maja 6
tel. 32 777-05-01
Od 20 stycznia do 2 lutego (od wtorku do piątku)
placówka zaprasza na ferie w Galerii Café Silesia – zajęcia dla grup zorganizowanych. W środy
odbędą się spotkania z działaczem Klubu Sportowego Górnik Zabrze i dotyczyć będą historii
słynnego klubu sportowego. Zajęcia towarzy15

warsztat recytatorski, spotkanie z aktorem, pogadanka o zawodzie aktora, elementy warsztatu
aktorskiego; zajęcia poprowadzi aktor Marcin
Gaweł
21.01. godz. 9.30 i 11.30, Kopalnia Guido – gry i zabawy o tematyce górniczej dla przedszkolaków;
rodzice mogą spędzić ten czas w Hali Pomp
21.01. godz. 9.30 i 11.30, MGW – ekspozycje
„Rzeźba w węglu” i „Las karboński” oraz warsztaty plastyczne dla przedszkolaków – gry i zabawy dopasowane metodycznie do możliwości
dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zabawy
ruchowe i polisensoryczne; projekcje animacji
o tematyce górniczej
22.01. godz. 9.30 i 11.00, Kopalnia Guido – „Hrabia Guido – spotkanie z założycielem kopalni”
– zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych – zwiedzanie poziomu 170 Kopalni Guido,
informacje o życiu i działalności oraz spotkanie
z hrabią Guido Henckel von Donnersmarckiem
22.01. godz. 9.30 i 11.00, MGW – ekspozycje
„Rzeźba w węglu” i „Las karboński” oraz warsztaty plastyczne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
23.01. godz. 9.30-13.00, Sala Witrażowa MGW
– „Bezpieczeństwo” – pogadanka (dla uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów) o zawodach i sportach niebezpiecznych;
prezentacja życiorysu św. Barbary; zwiedzanie
ekspozycji muzealnych pod kątem bezpieczeństwa w pracy górników; pokaz i instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej
24.01. godz. 9.30-13.00, Sala Witrażowa MGW +
zajęcia terenowe – „Nasze rodziny dawniej i dziś
– genealogie na tle historii Zabrza” – pogadanka
o historii znanych rodów oraz prezentacja przykładowych genealogii; warsztatowe tworzenie
genealogii własnych rodzin przez uczestników;
wycieczka piesza z Muzeum do budynku Sztolni
(ul. Marki) z prezentacją znaczących obiektów
(w czasach pradziadków, dziadków, rodziców
oraz współczesnych); na te zajęcia placówka
zaprasza całe rodziny – dzieci, rodziców oraz
dziadków

szyć będą wystawie pt. „Każdy to powie: czternastokrotni mistrzowie! Górnik Zabrze 19482013”. Natomiast we wtorki i czwartki odbywać
się będą zajęcia pt. „Zimowe baśnie i opowieści”, podczas których uczestnicy poznają baśnie
związane z zimą i wezmą udział w grze edukacyjnej utrwalającej wiedzę na ten temat. Zapisy pod
nr telefonu: 32 777-05-01, szczegóły na stronie
www.muzeum-miejskie-zabrze.pl.
Kopalnia Guido
ul. 3 Maja 91a
tel. 32 271-40-77
W czasie ferii zimowych Kopalnia Guido zaprasza 22.01. o godz. 18.00 na koncert kolędowy
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Koncert odbędzie się w Komorze Badawczej nr 8, zjazdy pod
ziemię od godz. 17.00. Bilety 25 zł, w dniu koncertu 30 zł.
Muzeum Górnictwa Węglowego
ul. 3 Maja 19
tel. 32 271-65-91
Placówka, jak co roku, przygotowała na ferie ciekawą ofertę edukacyjną.
20.01. godz. 9.30-13.00, Kopalnia Guido – warsztaty recytatorskie i aktorskie dla uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych – konkursy gwarowe,
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Koszt uczestnictwa w zajęciach – 10 zł od
osoby, w tym także drobny poczęstunek oraz
transport uczestników (grup) między Kopalnią
Guido a MGW (21-22.01.).

MUZYKA

Udział w zajęciach jest możliwy na podstawie
zapisów: edukacja@muzeumgornictwa.pl lub
telefonicznie: 32 630-30-91 wewn. 2140 lub
2144. Zapisy do 16 stycznia.

Kluby
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Klub Kwadrat
ul. Ślęczka 8
tel. 32 271-84-64
W czasie ferii od 27.01. do 1.02. w placówce
odbywać się będą zajęcia klubowe dla dzieci,
a w programie zaplanowano: wizytę w Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia i Muzeum
Górnictwa Węglowego, warsztaty muzyczne,
konkursy, quizy, turnieje sportowe, fitness i aerobic, a także naukę gry w szachy od podstaw
dla najmłodszych.
Ponadto zaplanowano dwie wycieczki:
20.01. – wycieczka do Krakowa – zwiedzanie wy-

stawy szopek krakowskich oraz podziemi rynku
(termin może ulec zmianie na 27.01.)
1.02. – wycieczka autokarowa w Beskid Śląski

Dom Muzyki i Tańca
ul. gen. de Gaulle’a 17
tel. 32 271-56-41
Fanów telewizyjnego show TVN – X Factor zapraszamy na przesłuchania do kolejnej edycji
programu. Jeśli chcecie zobaczyć jurorów i wysłuchać uczestników kolejnego X Factora na
żywo w Domu Muzyki i Tańca – zapraszamy 23,
24 i 25 stycznia. Gwarantujemy świetną zabawę
i niezapomniane wrażenia. Jeżeli przyjdziecie
na tę imprezę raz, będziecie chcieli wracać do
nas ponownie. Bezpłatne wejściówki do odbioru
w kasie DMiT.

Stowarzyszenie „Guido”
ul. Wolności 350a
Dom Harcerza
Stowarzyszenie zaprasza chętne dzieci oraz
młodzież na „Ferie w mieście”. Zajęcia odbywać
się będą od 20 do 31.01. w godzinach 9.00-15.00
i pozwolą dzieciom na przeżycie niezapomnianych wrażeń. Koszt ferii wynosi 250 zł. Liczba
miejsc ograniczona.
Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu:
534-104-684.
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TEATR

foto: Teatr Nowy w Zabrzu

Filharmonia Zabrzańska
ul. Park Hutniczy 7
tel. 32 271-47-17
Melomanom polecamy wizytę w filharmonii,
gdzie 30.01. o godz. 18.00 wysłuchać można
będzie karnawałowego koncertu „W rytmie
walca...”. Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii
Zabrzańskiej poprowadzi dyrygent Sławomir
Chrzanowski, a w programie usłyszymy słynne
walce z różnych stron świata. Bilety 20 i 30 zł.

losu, przeżywa groźne przygody, by w końcu stać
się atrakcją cyrkową. Przesłaniem tej kolorowej,
rozśpiewanej bajki jest myśl, że temu, kto ponosi
trud troski i opieki, przysługuje prawo do wspólnego życia z istotą, która z jajka się wykluła.
Bilet 22 zł, ulgowy 17 zł, opieka grup zorganizowanych 1 zł.

Teatr Nowy
pl. Teatralny 1
tel. 32 271-32-56/57
Wielką przyjemność sprawi zapewne dzieciom
wizyta w teatrze. Polecamy spektakle dopołudniowe przygotowane specjalnie dla najmłodszych widzów.
22 i 29.01. godz. 10.00 – Draka w tropikach ptaka
i słonika
Spektakl ten to historia słonia, którego ptak –
Oszustka, obarczyła opieką nad jajkiem. Słoń,
wierny danemu słowu, znosi wiele przeciwności

31.01. godz. 11.00 i 17.00 – Jaś i Małgosia – gościnnie Teatr Dzieci Zagłębia
Historia o Jasiu i Małgosi należy do klasyki bajek.
Robert Dorosławski – autor scenariusza opartego na bajce J. i W. Grimm i jednocześnie reżyser
spektaklu – opowiada historię na nowo, zupełnie

foto: Teatr Dzieci Zagłąbia
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inaczej. „Jaś i Małgosia” to rozśpiewana, roztańczona, bogata scenograficznie interpretacja, ze
szczyptą dydaktyzmu i mnóstwem zabawy! Mali
bohaterowie to rozbrykane rodzeństwo, które
nie zawsze ma ochotę słuchać swoich rodziców,
przez co szybko wpada w kłopoty. Z czasem Jaś
i Małgosia przekonują się jednak, że zuchwałe
zachowanie nie popłaca, podobnie zresztą jak
beztroskie zabawy i łakomstwo. Oprócz tytułowych bohaterów w spektaklu można zobaczyć
groźną Babę Jagę i sympatyczne Wiewiórki,
a w roli narratorów i komentatorów wydarzeń
scenicznych, bajkowe drzewa i przebiegłego
kocura. Oprawa muzyczna i barwna scenografia
dopełniają wrażeń. Po takiej podróży dzieci jeszcze długo nucą piosenki ze spektaklu. Przedstawienie adresowane jest do dzieci od lat trzech.
Bilety 25 zł, ulgowy 20 zł, opieka grup zorganizowanych 1 zł.

LODOWISKO

Zorganizowane grupy szkolne
do godz. 14.00 
– 2,00 zł/45 min
Karnet tygodniowy 
– 42,00 zł
Wypożyczenie łyżew 
– 5,50 zł
Ostrzenie łyżew 
– 5,00 zł
Szafka 
– 2,00 zł
Pingwiny do nauki jazdy 
– 5,00 zł

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, jest także możliwość ich
naostrzenia. Lodowisko czynne jest w godzinach
8.00-22.00. Wejście o pełnej godzinie na 45 minut, z przerwą w godz. 13.45-15.00. Kasa, wypożyczalnia i szlifiernia czynne od godz. 7.30.

Wydawca: Dom Muzyki i Tańca
41-800 Zabrze, ul. Generała de Gaulle’a 17,
tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45.
Redakcja: Igor Cieślicki (redaktor naczelny),
Magdalena Mionc, Helena Pisarczyk,
Renata Strączyńska, Waldemar Grudzień.
Opracowanie graficzne: DMiT.
Zdjęcie na okładce: Jerzy Przybysz
Druk: Drukarnia „Art-Print”, Ruda Śląska.

Cennik:

Bilet normalny
w godz. 8.00-14.00 
w godz. 15.00-22.00 

– 5,00 zł/45 min
– 7,00 zł/45 min

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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