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 Data  Godzina  Wiek  Instruktor  Miejsce  Koszt

14-18 LUTEGO

Warsztaty taneczne

14-16.02.
14-16.02.
14-16.02.

9.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.30

początkująca
średnia zaaw.

zaawansowana
Manuela Krzykała RCK RDK  

ul. Chopina 21 bezpłatne

Warsztaty tkackie

14-16.02 10.00-12.00 7-10 lat Agnieszka Patalong
Świetlica 

środowiskowa  
w Brzeziu

30 zł

Warsztaty rzeżby
14-15.02.
14-15.02.

10.00-11.30
12.00-13.30

7-10 lat
11-18 lat

Katarzyna  
Baron-Rogula

RCK RDK 
ul. Chopina 21 bezpłatne

Wycieczka do Uniwersytetu Rozwoju w Chorzowie – w programie warsztaty chemiczne

17.02 zbiórka 8.00
Uczniowie 
klas szkoły 

podstawowej

Uniwersytet 
Rozwoju, 

instruktorzy RCK

Parking przy  
ul. Kowalskiej 40 zł

Nauka gry na ukulele

14-18.02. 12.30-14.00 10-15 lat Agnieszka Patalong
Świetlica 

środowiskowa  
w Brzeziu

30 zł

Bal dla Malucha z zabawami

16.02. 16.00-18.00 2-4 lat Julita Bożęcka RCK DK Strzecha 
ul. Londzina 38 bezpłatne

21-25 LUTEGO

Warsztaty twórcze KREATYWNIA (rękodzieło)

21-22.02. 10.00-11.30 8-15 lat Patrycja Kretek RCK RDK 
ul. Chopina 21 bezpłatne

Warsztaty wokalne dla młodzieży

21-22.02. 12.00-15.00 12-20 lat Joanna Skowyra RCK RDK 
ul. Chopina 21 bezpłatne

Warsztaty kulinarne z Etiudą pod okiem szefa kuchni Mateusza Zawojskiego

23.02.
23.02.

10.00-13.00
14.00-16.00

8-10 lat
11-15 lat Mateusz Zawojski Kawiarnia Etiuda

ul. Chopina 21 30 zł

Bal karnawałowy dla dzieci

24.02. 17.00-19.00 5-12 lat Ciocia Klocia RCK RDK 
ul. Chopina 21 bezpłatne

KINO PRZEMKO 
14-25.02. Każdy poniedziałek, środa i piątek w okresie ferii zimowych o godz. 11.00. 

RCK DK Strzecha, ul. Londzina 38. Cena biletu 10 zł.

Zapisy przyjmowane są do 9 lutego 2022r. w RCK RDK przy ul. Chopina 21 lub pod numerem telefonu 
32 412 32 48 lub 32 412 32 49.

Raciborskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu www.biblrac.pl
tel. 32 415 37 24

Zajęcia warsztatowe, podczas których dzieci 
poznają świat kultury i sztuki. Każde zajęcia będą 
dotyczyły innego rodzaju sztuki. Podczas zajęć 
uczestnicy będą odkrywali cuda świata, kręcili 
własny film, stworzą komiks pod okiem eksperta, 
pobawią się w teatr oraz projektantów mody,  
a także wspólnie pomuzykują i pośpiewają. 

EUREKA  
–  Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży,.

  Zajęcia w każdy poniedziałek,  
  środę i piątek
  Godz. 11.00-14.00
  Biblioteka przy ul. Kasprowicza 12

KULTURALNE FERIE Z BIBLIOTEKĄ

WYCIECZKI

Noc z grami bez prądu Warsztaty plastyczne  
z Szymonem Telukiem

Całonocny maraton planszówek dla młodzieży 
13+. W programie m.in.: planszówki i karcianki, 
sesje LARP i RPG, pokazy filmowe. Zgłoszenia 
przyjmowane w EURECE - Wypożyczalni dla Dzieci 
i Młodzieży przy Kasprowicza 12. Liczba miejsc 
ograniczona!

Zgłoszenia przyjmowane w EURECE - 
Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży przy 
Kasprowicza 12. Liczba miejsc ograniczona!

Wycieczka do Teatru Miejskiego w Gliwicach na spektakl „Przygody Tomka Sawyera” 
wg Marka Twaina w reż. Krzysztofa Materny

  18.02  20.00
  EUREKA - Wypożyczalnia  
  dla Dzieci i Młodzieży,  
  ul. Kasprowicza 12

  25.02 

  21.02 
  10.00 Zaczarowany świat Walta Disneya
  – od lat 7.
  12.00 Manggha – od lat 12.
  EUREKA - Wypożyczalnia  
  dla Dzieci i Młodzieży,  
  ul. Kasprowicza 12



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Filia Publiczno-Szkolna nr 5 Płonia, ul. Sudecka 2

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu, ul. Kasprowicza 12

www.biblrac.pl
tel. 32 415 37 24

Tytuł  Data  Godzina  Prowadzący

Malarstwo Frida Kahlo.
Frida Kahlo meksykańska malarka. Podczas zajęć zostanie 
przedstawione jej życie oraz twórczość. Zajęcia na 
podstawie książki Justyny Styszyńskiej „Frida Kahlo”.

16.02. 11.00-13.00 Anna Strojny

Finlandia z Muminkami. 
Zajęcia poświęcone Tove Jansson, Muminkom, Finlandii i 
Laponii - krainie świętego Mikołaja . W trakcie zajęć nie 
zabraknie pracy plastycznej, quizu i przynajmniej jednego 
odcinka bajki Muminki.

17.02. 11.00-13.00 Anna Strojny

Norwegia i „Doktor Ptoktor” Jo Nesbo. 
Norwegia to kraj autora kryminałów i książek dla dzieci Jo 
Nesbo. Uczestnicy zajęć poznają również piękną Norwegię, 
kraj z charakterystycznymi czarownymi drewnianymi 
domami, dziką przyrodą i ciekawymi ludźmi. 

23.02. 11.00-13.00 Anna Strojny

Siedem cudów świata. 
Lista siedmiu cudów starożytnego świata był to swoistego 
rodzaju przewodnik dla podróżników. Zajęcia na 
podstawie „Atlasu cudów świata” Lucy Letherland.

24.02. 11.00-13.00 Anna Strojny

Tytuł  Data  Godzina  Prowadzący

ARCHITEKTURA. Koloseum, Wieża Eiffle`a a może Wielki 
Mur Chiński?  Wybierz się w wirtualną podróż dookoła 
świata i poznaj najciekawsze zabytki architektury.

14.02. 11.00-14.00 Magdalena 
Wieder

TEART. Warsztaty teatralne z Magdaleną Kelner-Papaj. 16.02. 11.00-14.00 Magdalena 
Kelner-Papaj

MODA. Krynoliny i surduty czyli moda na przestrzeni 
wieków. Zainspiruj się i zaprojektuj swoją własną kolekcję. 18.02. 11.00-14.00 Anna Strojny

LITERATURA. Wyrusz z Alicją do Krainy Czarów, 
wypij herbatę u Szalonego Kapelusznika i zobacz co 
dziewczynka znalazła w króliczej norze. Zajęcia w oparciu 
o powieść „Alicja w Krainie Czarów”. 

21.02. 11.00-14.00 Ewa Florek

FILM. Lubisz bajki  Disney’a, Pixar’a albo Dreamworksa? 
Dowiedz się jak one powstały i spróbuj nakręcić własny film 
oraz stworzyć własną opowieść.

23.02. 11.00-14.00 Magdalena 
Wieder

MUZYKA. Muzyka towarzyszy nam od zawsze. Weź 
mikrofon i spróbuj sił w bibliotecznym karaoke. 24.02. 11.00-14.00 Marzena Mróz



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Filia Publiczno-Szkolna nr 8, ul. Żorska 2

www.biblrac.pl
tel. 32 415 37 24

Cykl zajęć o kulturze i zabytkach Wielkiej Brytanii

Tytuł  Data  Godzina  Prowadzący

Muzyczny Albion.
Muzyczna podróż w czasie, spotkanie z The Beatles  i 
zespołem Pink Floyd. W programie zajęć m. in. własne 
twórcze interpretacje okładek albumów słynnych grup 
muzycznych oraz krótka lekcja angielskiego!

15.02. 11.00-14.00 Marek 
Walczuch

Big Ben i architektura Londynu. 
Podróż piętrowym autobusem, słynny zegar Big Ben 
i wizyta u królowej w Buckingham Palace. Zajęcia 
plastyczne połączone z zabawami interaktywnymi.

17.02. 11.00-14.00 Marek 
Walczuch

Harry Potter – naczelny mag angielskiej fantastyki. 
Podróż po brytyjskiej literaturze dla dzieci i młodzieży. 
Odpowiedź na pytanie: jak wyglądał świat przed Harrym 
Potterem i czy angielskie dzieci  czytają coś  innego niż 
przygody małego czarodzieja

22.02. 11.00-14.00 Katarzyna 
Rzytki

Na herbatce u Królowej Elżbiety. 
Zostałeś zaproszony na przyjęcie do Pałacu Buckingham? 
Absolutnie nie należy odmawiać! Wykaż się nienagannymi 
manierami i znajomością brytyjskiej genealogii, a z 
pewnością nie będzie to Twoja ostatnia wizyta u Królowej!

24.02. 11.00-14.00 Katarzyna 
Rzytki

Filia Publiczno-Szkolna nr 3 Ocice, ul. Tuwima 1

Tytuł  Data  Godzina  Prowadzący

Szwecja z Astrid Lingred. 
Zajęcia poświęcone autorce „Pippi Pańczoszanki” i „Dzieci 
z Bullerbyn”. W trakcie zajęć dzieci wykonają prace 
plastyczne, rozwiążą quizy i obejrzą krótkie filmiki.

23.02. 11.00-13.00 Paulina 
Michalak

Finlandia z Muminkami. 
Zajęcia poświęcone Tove Jansson, Muminkom, Finlandii i 
Laponii - krainie świętego Mikołaja . W trakcie zajęć nie 
zabraknie pracy plastycznej, quizu i przynajmniej jednego 
odcinka bajki Muminki.

24.02. 11.00-13.00 Paulina 
Michalak

Norwegia i „Doktor Ptoktor” Jo Nesbo. 
Norwegia to kraj autora kryminałów i książek dla dzieci Jo 
Nesbo. Uczestnicy zajęć poznają również piękną Norwegię, 
kraj z charakterystycznymi czarownymi drewnianymi 
domami, dziką przyrodą i ciekawymi ludźmi. 

25.02. 11.00-13.00 Paulina 
Michalak

KRAJE SKANDYNAWSKIE - zajęcia poświęcone kulturze i literaturze  krajów skandynawskich.



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu

Filia Publiczno-Szkolna nr 10 Markowice, ul. Jordana 6

www.biblrac.pl
tel. 32 415 37 24

Tytuł  Data  Godzina  Prowadzący

„O Zofii co zbierała kolory”.
Zofia Stryjeńska z Lubańskich – polska malarka, graficzka, 
ilustratorka, scenografka, reprezentantka art déco. 

16.02. 12.30-14.00 Ewa Bedrunka

„Przygody Frycka Chopina”. 
Zajęcia oparte na filmie „Młodość Chopina. Co Chopin 
robił, gdy dorastał?” uzupełnione informacjami o  filmowej 
technice animacji i teatrze cieni.

23.02. 12.30-14.00 Ewa Bedrunka

Filia Publiczno-Szkolna nr 9 Brzezie, ul. Myśliwca 9
Zajęcia poświęcone wybitnym artystom przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat

Tytuł  Data  Godzina  Prowadzący

Iris Apfel – charyzmatyczna ikona stylu!.
Iris Apfel od dziesięcioleci wyznacza kierunki w 
projektowaniu. Urządzała m.in. wnętrza w Białym Domu 
dla dziesięciu prezydentów. Uczestnicy prześledzą historię 
mody i wykonają projekt ubioru.  

14.02. 9.00-11.00 Bożena Plis-
Grochowicza

Salvador Dali – artysta czy szalony surrealista?. 
Salvador Dali - mistrz surrealizmu oraz autor słynnych 
Cieknących zegarów. Był równocześnie malarzem, 
pisarzem, rzeźbiarzem oraz filmowcem. W trakcie zajęć 
uczestnicy stworzą pracę zainspirowaną twórczością 
mistrza.  

16.02. 9.00-11.00 Bożena Plis-
Grochowicza

Ludwig van Beethoven- niesłyszący geniusz!. 
Ludwig van Beethoven – kompozytor i pianista niemiecki. 
Zajęcia wypełnione będą improwizacją, śpiewem, tańcem i 
grą na instrumentach. 

18.02. 9.00-11.00 Bożena Plis-
Grochowicza



Wystawa jest prezentacją przedmiotów potrzeb-
nych do wypieku tradycyjnych ciast i ciasteczek. 
Smakołyki, które powstawały przy użyciu tych na-
rzędzi gościły na stołach podczas różnych uroczy-
stości rodzinnych i dorocznych. Podczas zwiedzania 
wystawy dowiemy się czym jest piernik i jak powsta-
wał. 

Poznamy też tradycyjne wypieki towarzyszące 
świętom wielkanocnym – baby, baranki z ciasta, 
marcepanowe jajka i zajączki. Część wystawy po-
święcona jest tematyce związanej z wypiekiem 
kołocza śląskiego. Przekonamy się, że kołocz to ob-
rzędowe ciasto, o wielowiekowej tradycji, który jest 
nieodzownym elementem obrzędowości weselnej. 

W innej części ekspozycji poznamy formy i foremki 
do wypieku różnorodnych ciastek i ciasteczek. One 
również związane są obrzędowością rodzinną – 
znajdziemy je na weselnych i komunijnych stołach, 
bez nich nie wyobrażamy sobie Świąt Bożego Na-
rodzenia. Kołocz, ciastka i pierniki stanowią formę 
daru dla gości, krewnych  znajomych. Wystawa jest 
bardzo różnorodna, można na niej zobaczyć wie-
le ciekawych przedmiotów używanych w kuchni i 

Muzeum w Raciborzu www.muzeum-raciborz.pl
tel. 32 415 49 01

1. WYSTAWY STAŁE

  Budynek przy ul. Gimnazjalnej 1

• Odkrycia w kościele ss. dominikanek
• Cyna Śląska
• W domu Ozyrysa
• Sztuka dawna
• Militaria ze zbiorów Muzeum w Raciborzu

  Budynek przy ul. Chopina 12

• Rok obrzędowy nad Górną Odrą
• Dawne techniki dentystyczne
• Pradzieje Ziemi Raciborskiej. Na północ 

od Bramy Morawskiej.
• Beczka piwa i antałek wina

2. WYSTAWY CZASOWE

  Budynek przy ul. Gimnazjalnej 1

• Piernikowe serca, zapustne kreple, weselne 
kołocze i inksze maszkety

• Podróże wycinanek

Muzeum w Raciborzu proponuje następującą ofertę edukacyjną i wystawienniczą skierowaną do dzieci  i 
młodzieży na okres ferii zimowych 2022 r. Wszystkie wydarzenia muzealne organizowane  
w ramach akcji „Zima w mieście” będą finansowane z budżetu własnego muzeum. 

WYSTAWY

 15.02.2021  10.00-11.30

 22.02.2021  10.00-11.30

PIERNIKOWE SERCA, ZAPUSTNE KREPLE, WESELNE KOŁOCZE I INKSZE MASZKETY



Muzeum w Raciborzu www.muzeum-raciborz.pl
tel. 32 415 49 01

 16.02.2021  10.00-11.30

 23.02.2021  10.00-11.30

Wystawa ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego 
prezentuje  wycinanki powstałe na przestrzeni lat 
2003–2018. Stworzona z nich ekspozycja zosta-
ła predestynowana do promowania artystów-wy-
cinankarzy oraz idei Konkursów Sztuki Ludowej. 
Na wystawę składa się 77 wycinanek wykonanych 
przez 31 artystów z całej Polski.

W oparciu o tę wystawę będziemy zachęcać do 
udziału w warsztatach plastycznych, na których 
będą wykonywane kolorowe wycinanki inspirowane 
tradycyjną sztuką ludową. 

PODRÓŻE WYCINANEK 

ZAJĘCIA I WARSZTATY

w zakładach cukierniczych podczas wyrobu ciast i 
ciasteczek. Współcześnie wiele z nich wyszło z uży-
cia - zastąpiły je miksery, roboty kuchenne, plastiko-
we i silikonowe formy.

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą z 
XIX i XX w. ze zbiorów Muzeum im. o. Emila Drob-

nego w Rybniku i Muzeum  w Raciborzu. Wystawę 
wzbogacają stare książki kucharskie, a także foto-
grafie z archiwum Muzeum  w Raciborzu i archiwum 
dr Marceli Szymańskiej. 

W oparciu o tę wystawę będziemy organizować 
warsztaty piernikarskie 

Zajęcia muzealne „Poszukiwacze muzealnych 
skarbów” – aktywne zwiedzanie ekspozycji, 
znajdowanie szczegółów i odnotowywanie ich na 
specjalnych kartach pracy. 

  17.02.2022  10.00-11.30

  24.02.2022  10.00-11.30

„Nauka pisania hieroglifów” – warsztaty w oparciu 
o wystawę stałą „W Domu Ozyrysa” połączone  
z próbą pisania egipskich hieroglifów. 

  18.02.2022  10.00-11.30

  25.02.2022  10.00-11.30

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie i zapisanie się 
na określony termin i godzinę. Liczebność grup 
maksymalnie 15 osób.

Zachęcamy również do uczestnictwa 
wielopokoleniowego np. wnuczęta z dziadkami  
lub rodzice z dziećmi. 

 Wstęp do Muzeum
 Bilet normalny - 10 zł
 Bilet ulgowy – 6 zł
 Bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + minimum 
 dwoje dzieci) – 20 zł
 Lekcja muzealna – 5 zł
 Przewodnik – 40 zł
 Warsztaty muzealne – 5 zł od uczestnika
 Warsztaty piernikarskie – 8 zł od uczestnika
 Sobota – wstęp bezpłatny

Telefon 32 415 49 01 lub email: oświata@muzeum-raciborz.pl
www.muzeum-raciborz.pl

e-mail: kontakt@muzeum-raciborz.pl 



Strefa Odkrywania Wyobraźni 
Aktywności SOWA 

SOWA czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktyw-
ności zaprasza na doświadczalną podróż po wysta-
wie złożonej z nietypowych eksponatów, w których 
ukryte są różnego rodzaju zjawiska. 

Twoim zadaniem będzie odkryć tajemnicę drze-
miącą w każdym z nich. Gdy uda Ci się ta sztuka 
zajrzyj koniecznie do naszej Majsterni czyli prze-
strzeni swobodnego tworzenia. 

Tam czeka na Ciebie 10 różnych boxów, a w nich 
zadania do wykonania, uwaga BEZ INSTRUKCJI. 
Stworzysz tam m.in. obiekt, który będzie musiał 
unosić się na wietrze, most, po którym, przejedzie 
pociąg, czy tor przeszkód na wielkiej ścianie. 

Myślą przewodnią Majsterni jest „Myślisz lepiej niż 
myślisz” – przyjdź i sprawdź jak TY umiesz świetnie 
myśleć.

SOWA czeka na Was
  wtorek-piątek    10:00-17:00
  sobota      10:00-15:00
  niedziela-poniedziałek nieczynne
  ul. Ocicka 52

  47-400 Racibórz

SOWA poleca się na Ferie 
W ramach ferii proponujemy dodatkowe zajęcia 
dla dzieci i młodzieży. Wszystkie atrakcje w cenie 
biletu.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE”
  Termin Działanie Dla kogo

15.02 wtorek
godz. 11.00-13.00

„Bajkowa SOWA” – olbrzymie postaci z bajek będą 
oswajać z nauką najmłodszych, oprowadzą po 
eksponatach i przeprowadzą zajęcia w Majsterni 

Przedszkolaki 
i dzieci klas I-III

16.02 środa
godz. 11.00-13.00

„Coś z niczego” – warsztaty, na których dzieci 
samodzielnie wykonają masę porcelanową, z której będą 
formować ozdoby

Dzieci/młodzież 
klas I-VIII

17.02 czwartek
godz. 11.00-13.00

„Eliksiry Harrego Pottera” – warsztaty, na których dzieci 
poznają zasady  warzenia „magicznych” eliksirów oraz 
samodzielnego ich przygotowywania

Dzieci/młodzież 
klas I-VIII

www.sowa-raciborz.pl
tel 798 386 894



18.02 piątek
godz. 11.00-13.00

„Niesamowita nauka” – zajęcia naukowe, bazujące na 
eksperymentowaniu i przeprowadzaniu doświadczeń

Dzieci/młodzież 
klas I-VIII

19.02 sobota
godz. 12.00-14.00

„LegoMaluchy” – zajęcia kreatywne z wykorzystaniem 
zestawów Lego WeDo

Dzieci 
klas I-III

22.02 wtorek
godz. 11.00-13.00

„Dzień łamigłówek i gier planszowych” – podczas zajęć 
będziemy zmagać się z różnego rodzaju zadaniami  
i zagadkami. Pogramy również w popularne gry planszowe 
i poukładamy puzzle.

Dzieci/młodzież 
klas I-VIII

23.02 środa
godz. 11.00-13.00

„Magiczna nauka” – interaktywny pokaz iluzjonistyczny 
połączony z nauką sztuczek magicznych

Dzieci/młodzież 
klas I-VIII

24.02 czwartek
godz. 11.00-13.00

„Coś z niczego” – warsztaty, na których dzieci 
samodzielnie wykonają przedmioty użytku codziennego, 
m.in. organizery na biurko, ramki na zdjęcia, szkatułki na 
drobiazgi

Dzieci/młodzież 
klas I-VIII

25.02 piątek
godz. 11.00-13.00

„LegoStarszaki” – zajęcia kreatywne z wykorzystaniem 
klocków Lego. Na zajęcia można przynieść swoje klocki

Młodzież 
klas IV-VIII

Strefa Odkrywania Wyobraźni 
Aktywności SOWA 

1. Konkurs plastyczny pn. „SOWA mądra głowa” 
na najciekawszą ilustrację Strefy Odkrywania 
Wyobraźni Aktywności dla dzieci w dwóch 
kategoriach wiekowych: 3-5 lat i 6-8 lat.

Informacje dodatkowe:

  Warunkiem udziału w zajęciach jest zakup 
biletu ulgowego do SOWA, który w czasie ferii 
kosztuje 5 zł;
  Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy. 
  Liczba miejsc jest ograniczona;
  SOWA zastrzega sobie prawo do zmian  
w programie;

Ponadto proponujemy udział w konkursach:

2. Konkurs na hasło promujące SOWĘ dla 
młodzieży w wieku 9-14 lat.
Szczegóły udziału w konkursach znajdują się  
w regulaminach dostępnych na stronie  
www.sowa-raciborz.pl

www.sowa-raciborz.pl
tel 798 386 894

W czasie ferii obowiązują aktualne 
obostrzenia pandemiczne;

Zapisy oraz informacje można uzyskać pod  
nr tel 798 386 894 
lub mailowo: biuro@sowa-raciborz.pl



Ośrodek Sportu i Rekreacji www.osir-raciborz.pl
tel. 32 415 37 17

 Wstęp na wszystkie zajęcia jest bezpłatny.

 OSiR zastrzega sobie prawo do zmian w 
programie.

 W czasie ferii zimowych  obowiązują aktualne 
obostrzenia pandemiczne.

Szczegółowych informacji udziela OSiR pod nr tel 32 415 37 17 lub mailowo: sport@osirraciborz.pl

   14.02.   godz. 10.00–13.00
   Miejsce: Kręgielnia, ul. Zamkowa 4 
Walentynkowy Turniej w kręgle 
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji 

   17.02. godz. 12.30–16.00
   Miejsce: Hala widowiskowo – sportowa, 
  ul. Łąkowa 31
Turniej siatkonogi dla dzieci i młodzieży 
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji 

   18.02. godz. 10.00–15.00
   Miejsce: Hala widowiskowo – sportowa, 
  ul. Łąkowa 31

Koszykówka dla każdego 
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Współorganizator: Minibasketball Szkółka 

Koszykarska 

   21.02. godz. 10.00–14.00
   Miejsce: Kręgielnia, ul. Zamkowa 4 
Miniolimpiada w darta, piłkarzyki i kręgle 
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji 

   24.02. godz. 10.00–14.00
   Miejsce:  Arboretum Bramy Morawskiej
Leśne zabawy w zimie najlepsze 
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Współorganizator: Arboretum Bramy Morawskiej 

   25.02. godz. 11.00–14.00
   Miejsce: Lodowisko – Rynek 
Zawody łyżwiarskie 
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji 

   26.02. godz. 15.00–18.00
   Miejsce: Miejsce: Hala widowiskowo 
  – sportowa, ul. Łąkowa 31
Sportowy Bal Karnawałowy dla dzieci 
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Kryta pływalnia H2Ostróg
ul. Zamkowa 4

Kręgielnia

Lodowisko na Rynku 

Tenis stołowy na Hali widowiskowo  
– sportowej, ul. Łąkowa 31

 14.02.–27.02.2022, poniedziałek–piątek
 9.00-11.00 i 13.00-16.00

 14.02.–27.02.2022, wtorek–piątek
 10.00-12.00 obowiązują zapisy

 12.02 (sobota),  15.02 (wtorek),  
17.02 (czwartek),  19.02 (sobota),  
22.02 (wtorek)  24.02 (czwartek)

 11.00 i 12.00

 14.02.–27.02.2022, poniedziałek–piątek
 9.00-19.00

 Uczniowie raciborskich szkół podstawowych
 (za okazaniem legitymacji)

Bezpłatne wejścia na basen

Bezpłatne korzystanie z tenisa stołowego

Bezpłatny wstęp dla grup (min. 15 osób)  
zorganizowanych

Nauka jazdy na łyżwach



Gry i zabawy ruchowe na macie

  21.02.2022 poniedziałek
  9:00-10:00 – grupa młodsza
  10:00-12:00 – grupa starsza
  ul. Żółkiewskiego 22, Plac Jagiełły 3

Wyjście na łyżwy

  22.02.2022 wtorek
  9:30–12.00 wyjście na lodowisko
  16:00-17:30 – gry i zabawy ruchowe 
  na macie
  ul. Żółkiewskiego 22, Plac Jagiełły 3

Gry i zabawy ruchowe na macie

  23.02.2022 środa
  9:00-10:00 – grupa młodsza
  10:00-12:00 – grupa starsza
  16:00-17:30 – grupa starsza
  ul. Żółkiewskiego 22, Plac Jagiełły 3

Nerf Arena

  24.02.2022 czwartek
  9.00-10.00 – Nefry gr. młodsza
  10:00-11:00 – Nefry gr. starsza
  ul. Żółkiewskiego 22

Gry i zabawy ruchowe na macie

  25.02.2022 piątek
  9:00-10:00 – grupa młodsza
  10:00-11:30 – grupa starsza
  16:00-17:30 – grupa starsza
  ul. Żółkiewskiego 22, Plac Jagiełły 3

Miejski Klub Zapaśniczy UNIA RACIBÓRZ www.unia-raciborz.pl
tel. 32 415 25 44

Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA” w trakcie ferii 
zimowych zaprasza wszystkie dzieci na zajęcia 
ogólnorozwojowe z elementami zapasów oraz 
inne zaplanowane atrakcje po wcześniejszym 
zapisaniu się na naszą akcje pod numerem 
telefonu 515 247 002. 

Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „Aura”

Półkolonie w ramach „Zima w mieście 2022”  
ul. Pracy 21, 47-400 Racibórz

Oferta płatna współfinansowana przez Miasto 
Racibórz. Zapisy pod nr tel. 884 134 019



URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Króla Stefana Batorego 6

47-400 Racibórz
www. raciborz.pl


