
Plan zajęć organizowanych w placówkach dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
od 20 maja do 25 czerwca 2021 r. 

 
1. Blok zajęć sportowo – rekreacyjnych 

Termin Placówka Program zajęć 

20.05 Magdalena 14.00 – Sportowe gry i zabawy zespołowe ( piłka nożna, 
koszykówka, unihokej )-zajęcia sportowe dla dzieci w 
wieku od 8-14 lat na terenie boiska wielofunkcyjnego 
wewnątrz osiedla M 

20.05 Regina 14.00- Gry i zabawy sportowe dla dzieci na boisku 
wielofunkcyjnym 

25.05 Magdalena 14.00 – Sportowe gry i zabawy indywidualne -zajęcia 
sportowe dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na terenie 
boiska wielofunkcyjnego wewnątrz osiedla M 

25.05 Uszatek 15.00 – zabawy sportowe na boisku dla dzieci. 

26.05 Regina 14.00- Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mam z okazji Dnia 
Matki 

27.05 Orion 11.00- Gimnastyka-sposobem na zdrowie- zajęcia dla 
seniorów cz. I. Obowiązują zapisy. Ilość miejsc 
ograniczona. 

27.05 Magdalena 14.00 – Sportowe gry i zabawy zespołowe dla dzieci w 
wieku od 8 do 14 lat na terenie boiska wielofunkcyjnego 
wewnątrz osiedla M 

27.05 Regina  14.00- Turniej piłki nożnej dla dzieci na boisku 
wielofunkcyjnym (kat. wiek. I 8-10 lat, kat. wiek. II 11-13 
lat) 

27.05 Orion 15.00- Turniej rzutów do celu dla dzieci. Obowiązują 
zapisy. 

01.06 Regina 13.00- Wiosenna spartakiada dla dzieci z okazji Dnia 
Dziecka 

01.06 Magdalena 14.00- Dzień Dziecka na sportowo na terenie boiska 
wielofunkcyjnego wewnątrz osiedla M 

07.06 Orion 11.00- Gimnastyka-sposobem na zdrowie- zajęcia dla 
seniorów cz. II. Obowiązują zapisy. Ilość miejsc 
ograniczona. 

08.06 Magdalena 14.00 – Sportowe gry i zabawy indywidualne dla dzieci w 
wieku od 8 do 14 lat na terenie boiska wielofunkcyjnego 
wewnątrz osiedla M 

08.06 Regina 14.00- Mecz unihokeja dla dzieci na boisku 
wielofunkcyjnym (kat. wiek. I 8-10 lat, kat. wiek. II 11-13 
lat) 



08.06 Uszatek 15.00 – piłka nożna na boisku dla dzieci. 

08.06 Orion 16.00- konkurs piłkarskich rzutów karnych dla dzieci i 
młodzieży (boisko). 

10.06 Magdalena 14.00 – Sportowe gry i zabawy zespołowe zajęcia 
sportowe dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na terenie 
boiska wielofunkcyjnego wewnątrz osiedla M 

14.06 Magdalena 16.00 – Turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Ojca – kat. 
Open 

14.06 Orion 16.30- Powitanie lata na sportowo- zajęcia dla dzieci na 
terenach zielonych przy klubie. 

15.06 Magdalena 14.00 – Sportowe gry i zabawy indywidualne dla dzieci w 
wieku od 8-14 lat na terenie boiska wielofunkcyjnego 
wewnątrz osiedla M 

15.06 Regina 14.00- Zabawy skocznościowe dla dzieci na boisku 
wielofunkcyjnym 

15.06 Uszatek 15.00 – dwa ognie na boisku dla dzieci 

17.06 Magdalena 14.00 – Sportowe gry i zabawy zespołowe zajęcia 
sportowe dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na terenie 
boiska wielofunkcyjnego wewnątrz osiedla M 

18.06 Orion 15.00- Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży w 
wieku 12-16 lat. Obowiązują zapisy. 

21.06 SDK „Tęcza” 16.00 – „ Letni Park Zabaw” – animacje dla dzieci (bańki 
mydlane, malowanie buziek, zabawy) w parku św. 
Franciszka  

22.06 Magdalena 14.00 – Sportowe gry i zabawy indywidualne dla dzieci w 
wieku od 8 do 14 lat na terenie boiska wielofunkcyjnego 
wewnątrz osiedla M 

22.06 Regina 14.00- Turniej piłki nożnej dla dzieci na boisku 
wielofunkcyjnym (kat. wiek. I 8-10 lat, kat. wiek. II 11-13 
lat) 

22.06 Uszatek 15.00 – koszykówka na boisku dla dzieci 

22.06 Orion 17.00- Turniej tenisa stołowego dla dorosłych. Obowiązują 
zapisy. 

24.06 Magdalena 14.00 – Sportowe gry i zabawy zespołowe dla dzieci w 

wieku od 8 do 14 lat na terenie boiska wielofunkcyjnego 

wewnątrz osiedla M 

 

2. Blok imprez turystyczno-krajoznawczych 



Termin Placówka Program zajęć 

21.05 Regina 12.00- Wyjście nordic-walking w okolice Paprocan 

24.05 Regina 11.00- Wycieczka piesza do Muzeum Miejskiego 

24.05 Magdalena 12.00 – Wyjście nordic walking.  

28.05 Regina  11.00- Wycieczka rowerowa dla mieszkańców w okolice 

Żwakowa 

31.05 Magdalena 12.00 – Wyjście nordic walking.  

07.06 Magdalena 12.00 – Wyjście nordic walking.  

11.06 Uszatek 10.00 – Wycieczka dla dorosłych do Ogrodów Kapias –  

bliższe informacje i zapisy w Klubie. Pawilon I piętro ul. 

Uczniowska 7, tel. (32) 217 31 64. 

14.06 Magdalena 12.00 – Wyjście nordic walking.  

21.06 Magdalena 12.00 – Wyjście nordic walking.  

 

3. Blok wydarzeń kulturalnych 

Termin Placówka Program zajęć 

26.05 SDK „Tęcza” 17.00 - rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie 
plastycznym dla dorosłych „Odbicie” 

11.06 SDK „Tęcza” 17.00-wernisaż wystawy fotograficznej „Kraj – obrazki” 
Marty Nowakowicz – Jankowiak  

16.06 SDK „Tęcza” 17.00 – terenowa gra śląsko dla dzieci. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy od 11 czerwca.  

23.06 Uszatek 15.00 – "Cuda wianki" czyli świętojańskie wyjście na 

Paprocany –   bliższe informacje i zapisy w Klubie. Pawilon I 

piętro ul. Uczniowska 7, tel. (32) 217 31 64. 

 

 

4. Blok zajęć plastycznych 

Termin Placówka Program zajęć 

31.05 Orion 17.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat. Obowiązują 
zapisy. Ilość miejsc ograniczona. 

02.06 Regina  13.00- Spotkanie Pań z zajęć rękodzielnictwa 

09.06 SDK „Tęcza” 16.30 – „ kolorowy wazonik” – zajęcia kreatywne dla dzieci 
8-12 lat.  Zapisy telefoniczne 26.05. – 7.06. Ilość miejsc 
ograniczona.  

10.06 Orion 17.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat. Obowiązują 

zapisy.  Ilość miejsc ograniczona. 



16.06 Orion 17.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat. Obowiązują 

zapisy. Ilość miejsc ograniczona. 

24.06 Uszatek 14.00 – "Kredą po chodniku" – plenerowe zajęcia 

plastyczne dla dzieci 

 

5. Konkursy plastyczne i wystawy 

Termin Placówka Program zajęć 

11.06.- 
31.08.2021 

SDK „Tęcza” Wystawa fotograficzna „Kraj-obrazki” Marty Nowakowicz – 
Jankowiak 

 

 

6. Spotkania integracyjne dla mieszkańców 

Termin Placówka Program zajęć 

09.06 Orion 14.00- Spotkanie plenerowe Klubu Seniora na Żwakowie. 

09.06 Regina 14.00- Spotkanie plenerowe  dla mieszkańców na 
Żwakowie. 

10.06 Regina  13.00- „Zadbaj o swój rower w sezonie letnim”- spotkanie 
z przedstawicielem serwisu rowerowego 

16.06 Uszatek 15.00 – Spotkanie plenerowe na Żwakowie  dla 
uczestników zajęć – bliższe informacje i zapisy w Klubie, 
tel. (32) 217 31 64. 

17.06 SDK „Tęcza” 15.00 – Ognisko na Żwakowie  dla seniorów z Klubu 
Seniora. Zapisy  pod nr telefonu 32 227 58 12  w terminie 
7.06.-15.06. 

18.06 Magdalena 12.00- Spotkanie plenerowe dla seniorów na Żwakowie – 
zapisy telefoniczne: 32 217 46 43. Ilość miejsc ograniczona. 

 

 

 


