
 Sprawozdanie
 z realizacji programu  wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

„Lato w mieście 2012”

I. Organizator :
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna” w Raciborzu
2. Miasto Racibórz
3. Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „AURA” w Raciborzu

II. Termin:
1. 2.07.2012 – 03.08.2012

III.Miejsce i ilość zapisanych:
1. Klub Osiedlowy „Itaka” - 118
2. Klub Osiedlowy „Cegiełka”- 106
3. Klub Osiedlowy „M-5”-99

IV. Program zrealizowany:
1.Wycieczki turystyczno-krajoznawcze ; zrealizowanych 22 wyjazdy, skorzystało 
statystycznie  771 osób j.n.:
-Będzin, 42 uczestników
-Przysiecz, 2 wyjazdy, skorzystało-75 dzieci
-Rybnik -Kamień , 3 wyjazdy, skorzystało-85 dzieci
-Rydułtowy „Fikołkownia”, 3 wyjazdy, skorzystało-101 dzieci
-Szymocice-piknik z jazdą konną-2 wyjazdy,/ 80 dzieci/
-Ochaby/Zbrosławice-piknik z jazdą konną/ 45 dzieci/
-Gorzyce-2 grupy,skorzystało /84 dzieci/
-Wrocław / 42 dzieci/
-Brenna / Park Linowy „Orla Perć”, 2 wyjazdy/ 61 dzieci/
-Jura Krakowsko-Częstochowska, Ogrodzieniec / 42 dzieci/
-Szczeliniec Wielki / 35 dzieci/
-Rybnik-Stodoły, piknik z jazdą konną, 2 grupy/w sumie 72 dzieci/
-Żory- Miasteczko Westernowe / 42 dzieci/

V. Wyjazdy na basen miejski OSiR – 29 wyjazdów,statystycznie przewieziono 954 osoby
VI. wyjścia na poranki filmowe do kina „Przemko” i filmy animowane w kinie „Bałtyk”-310 

osób
VII. warsztaty artystyczne: filcowania/15 osób/, batik/ 12 osób/,scrupbooking/10 osób/
VIII. Spotkanie z Wikingami  w dniu 10.07.2012 na Zamku Piastowskim,w programie: 

pokazy walk rycerskich, zbroi i ubiorów;warsztaty garncarskie, pisania gęsim piórem; 
kuglarze, strzelanie z łuku, nauka tańców dawnych, plener malarski, spotkanie z 
teatrem”Baśnie polskie”-”Bazyliszek”, zwiedzanie zamku z przewodnikiem. Skorzystało 
210 osób

IX. „Bezpieczne wakacje” -piknik z Policją. W programie: konkursy zręcznościowe, rowerowy 
tor przeszkód, możliwość zdobycia karty rowerowej i motorowerowej, pokazy Straży 
Pożarnej, przedstawienie teatralne „Niedźwiedź -strażnik lasu”, poczęstunek grochówką z 
kotła, 216 dzieci

X. wyjścia na kręgielnię OSiR – zorganizowano 9 wyjść
XI. Zajęcia w klubach:

-zajęcia plastyczne i konkursy plastyczne
-gry i konkursy świetlicowe, konkursy wiedzy, wybory najsympatyczniejszych uczestników



-gry i zabawy sportowe, turnieje sportowe
-letnia szkółka tenisa
-gry terenowe
-zajęcia wspinaczki skałkowej

XII. Dofinansowanie wycieczek przez Miasto Racibórz j.n.:
1. Gorzyce – 2 kursy w dniu 18.07.2012          839,16
2. Przysiecz- w dniu 4.07.2012                         788,18
3. Zbrosławice – w dniu 12.07.2012                 690,12
4. Kamień k. Rybnika -2 wyjazdy 13.07.2012,23.07.2012    1404,00 
5. Wrocław- w dn.24.07.2012             1730,00
6. Karłów, Duszniki-  w dn.25.07.2012             1832,54
7. Rydułtowy – w dn.9.07.2012                                                  648,00

…......................................................................................................
Razem                                                                                  7 932,43

Dokumentacja fotograficzna z wybranych wycieczek i zajęć:

Rybnik-Kamień  - Rodzinny Park Atrakcji



Wrocław – Na Ostrowiu Tumskim



Na Szczelińcu Wielkim



Rydułtowy „Fikołkownia”

„Bezpieczne wakacje” - piknik z Policją



Warsztaty artystyczne -filcowanie


