
 
 

Program Dni Otwartych Funduszy Europejskich –  

Święto Subregionu Zachodniego  

9 maja 2015 Zamek Piastowski w Raciborzu  
 
11.50 – uroczyste otwarcie – Starosta Raciborski, Prezydent Miasta Racibórz, 

Przewodniczący Subregionu Zachodniego 

 

12.00 – 13.00 – Młodzieżowa Orkiestra Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu, 

                          Zespół wokalny Perspektywa, 

                          Zespół Pieśni i Tańca Strzecha (Mała Strzecha i Strzecha Seniorzy) 

 

13.00 – 14.00 – Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej – 

zespoły taneczne Promyk, Promyczek i wokaliści 

 

14.30 – 15.00 – Zespół Regionalny „Pszowiki”, działający przy Towarzystwie Przyjaciół         

                          Pszowa  

 

15.00 – 15.40 – Zespoły: Gorzyczanie (Wiejski Dom Kultury Gorzyce), 

                          Młodzieżowy Zespół Wokalny Kameleon, 

                          Zespół wokalny Vocalsi  

 

15.40 – 16.00 – Zespół „Olzanki” (Wiejski Dom Kultury Olza) 

 

16.00 – 17.00 – Zespół „Przygoda” z Rybnika 

 

17.00 – 17.15 – Zespół „Bluszcz” (Wiejski Dom Kultury Czyżowice) 

 

17.15 – 17.45 – Zespół Tańca Nowoczesnego SKAZA (Racibórz) 

 

17.45 – 19.30 – zespoły taneczne i wokalne, działające przy Młodzieżowym Domu 

Kultury w Raciborzu 



Występom na scenie plenerowej Zamku Piastowskiego w Raciborzu towarzyszyć będą stoiska (w godzinach od 10.00 do 20.00):  

 

Racibórz: 

 

- Raciborskie Centrum Kultury: ulotki promocyjne, filmy, prezentacja zespołów i zajęć, prowadzonych w RCK . 

 

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna: flasz mob czytelniczy „Zaczytany Racibórz”, biblioteka na kółkach – możliwość zapisu do 

biblioteki w trakcie imprezy na zamku, stoisko/przestrzeń, gdzie czytelnicy będą mieli okazję wymienić się książkami, odświeżyć swoje 

domowe biblioteki, zapoznać się z ofertą biblioteki, kupić książkę „za złotówkę”, strefa gier – promocja planszówek dostępnych w 

bibliotece, a przy okazji miejsce, gdzie można usiąść i zagrać, strefa zabawy dla dzieci . 

 

- Muzeum w Raciborzu: ulotki informacyjne, filmy, zaproszenie do muzeum – wolny wstęp od 11.00 do 17.00. 

 

- Zamek Piastowski w Raciborzu: stoisko z materiałami promocyjnymi i gadżetami, żywa rzeźba – para książęca 2 os., rękodzielnicy z 

własnymi stoiskami 

 

Pszów: 

 

- „Frywolitki” Anna Płaczek – rękodzieło artystyczne – decoupage, sutasz, haft, koronka szydełkowa, frywolitki 

 

Wodzisław Śląski: 

 

- Stoisko Miasta (kram)- materiały promocyjne i pamiątki z Wodzisławia Śląskiego 

 

- Renata Widenka – szydełkowanie, frywolitka, filcowanie, decoupage, glina, witraż, biżuteria  

 

Kuźnia Raciborska: 

 

- Stoisko własne i kram – materiały promocyjne, promocja działań i zespołów, funkcjonujących  przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, ulotki Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w 

Rudach z materiałami, Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy MOKSiR, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych “Babiniec”, rzeźbiarze 

( pp. Wiszowaty, Pochopień), Zaczarowana Chata z Rud oraz Hotel Spa Laskowo z Jankowic.  

 

Gorzyce: 

 

- Stoisko Gminy – kram z materiałami promocyjnymi, promocja zespołów i działań Wiejskich Domów Kultury w Gorzycach, Czyżowicach 

i Olzie, stoisko własne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzycach oraz rzeźbiarza Józefa Burszyka ( parasol) – warsztaty rzeźbienia 

 

Rybnik – stoisko Miasta 

 

Żory:  

 

- stoisko (kram) na potrzeby Spółki Nowe Miasto - oferta Twinpigs oraz Muzeum Ognia; przy stoisku będzie można 

zapoznać się działalnością Spółki, pobrać materiały promocyjne; zaplanowano także organizację konkursów, w których 

do wygrania będą gadżety oraz darmowe zaproszenia do żorskich obiektów. 

Łącznie w ciągu dnia - udział 2 animatorów - jedna osoba w stroju Świnki - maskotki Twinpigs będzie rozbawiać rodziny 

z dziećmi w obszarze eventu. Druga osoba będzie malowała ogniste twarze dzieciom; wieczorem przyjedzie 5-cio 

osobowa ekipa z pokazem fireshow -  pokaz zaplanowano na godzinę 20:00-21.00 

 

Subregion Zachodni Województwa Śląskiego: 

 

- Stoisko z materiałami promocyjnymi  

 

 


