
 

Ferie Zimowe 2023 
Program imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach  

 

Termin 
imprezy 

Godzina Miejsce Nazwa imprezy  

14.01.2023 
sobota 
 

9.30 Hala Sportowa II Śląski Turniej w Soft Petanque o Puchar Prezydenta Miasta Żory 

- turniej dubletów 

Organizator: MOSiR, Żorska Liga Petanque 

 
 
 
 
 

16.01.2023 
poniedziałek 
 
 

11.00 SP-17  
os. Powstańców Śl. 

Otwarty Turniej Dwóch Ogni  
kat. dziewczęta klasy IV-VI 
drużyny 6 osobowe 

Organizator: MOSiR, SP-17 

10.30 -11.30 
 

Siłownia Cardio – 
Hala Sportowa  
 

FIT SENIOR (+55) zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z siłowni 

W ofercie: możliwość dopasowania ćwiczeń do poziomu swojej 

sprawności, skorzystania z porad instruktora, poznania szerokiego 

asortymentu urządzeń siłowni Cardio 

Trener personalny - Weronika Porada  
- ilość miejsc ograniczona - grupa max. 12 os. 
- warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie udziału oraz 
wypełnienie oświadczenia 

16.00-18.00 Hala Sportowa Na zimowe chłody – taneczne zabawy  – Zumba dla wszystkich oraz  
pomiar tkanki tłuszczowej, konsultacje dietetyczne, kosmetyczne i coś o 
zdrowych nawykach żywieniowych, a dla najmłodszych, aktywny 
sensoryczny kącik  malucha. 
 

18.00-20.00 Pawilon Sportowy  
ul. Wodzisławska 

Tenis stołowy  
- bezpłatna możliwość gier rekreacyjnych dla dorosłych 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

17.01.2023 
wtorek 
 
 

10.00-13.00 Hala Sportowa  Tajemniczy Kuferek – jakie atrakcje znajdziemy w środku? 
Mnóstwo animacji, zabaw tanecznych, warsztaty,  konkurencje sportowe 
z nagrodami, dmuchaniec pneumatyczny oraz inne atrakcje. 
Zapraszamy na 3 godzinny blok gier i zabaw dla dzieci z Tajemniczym 
Kuferkiem. 

11.00 SP-17  
os. Powstańców Śl. 

Otwarty Turniej Dwóch Ogni  
kat. chłopcy klasy IV-VI 
drużyny 6 osobowe 

11.00-13.00 Pawilon Sportowy  
ul. Wodzisławska 
 

ABC – tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży 
Zapraszamy wszystkich chętnych do gry w ping ponga - 
zarówno amatorów, którzy chcą się nauczyć grać, jak również osoby, 
które chcą doskonalić swoją grę. 
W ofercie -  możliwość bezpłatnych gier rekreacyjnych, 
konsultacje z instruktorem, trening z robotem do tenisa stołowego, mini 
turnieje z upominkami. 

16.00-18.00 Pawilon Sportowy  
ul. Wodzisławska 
 

Ogólnorozwojowe zajęcia samoobrony z elementami sztuk walki 
Zapraszamy dzieci powyżej 7 lat, młodzież oraz dorosłych na zajęcia 
samoobrony prowadzone przez instruktora, Mistrza Międzynarodowej 
Federacji Sztuk Walki – Jarosława Dobrenkę. 

 
 
 
 

 
18.01.2023 
środa 
 
 
 
 

8.00-16.00 Wisła - Czarne Anielskie kuligi – Wyjazd do Wisły Czarne – świetna sanna, pyszne 

jedzonko w góralskiej kolibie przy palenisku 

 

11.00-13.00 Pawilon Sportowy  
ul. Wodzisławska 
 

ABC – tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży 
Zapraszamy wszystkich chętnych do gry w ping ponga - 
zarówno amatorów, którzy chcą się nauczyć grać, jak również osoby, 
które chcą doskonalić swoją grę. 
W ofercie -  możliwość bezpłatnych gier rekreacyjnych, 
konsultacje z instruktorem, trening z robotem do tenisa stołowego, mini 

turnieje z upominkami. 

12.00–15.00  Dzień gier stolikowych i nie tylko! 
Zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z przygotowanych stanowisk 
rekreacyjnych. Piłkarzyki stołowe, cymbergaj, szachy, tenis stołowy, 
konsole playstation oraz xbox.  
 



 
 
 
 
 
 

 19.01.2023 
 czwartek 
 

10.00- 13.00 Hala Sportowa Halowe Zawody Modeli Latających  
- kat. styrek 
- kat rzutek F1N 
 

11.00-13.00 Pawilon Sportowy  
ul. Wodzisławska 
 

ABC – tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży 
Zapraszamy wszystkich chętnych do gry w ping ponga - 
zarówno amatorów, którzy chcą się nauczyć grać, jak również osoby, 
które chcą doskonalić swoją grę. 
W ofercie -  możliwość bezpłatnych gier rekreacyjnych, 
konsultacje z instruktorem, trening z robotem do tenisa stołowego, mini 
turnieje z upominkami. 

 16.00-18.00 Pawilon Sportowy  
ul. Wodzisławska 
 

Ogólnorozwojowe zajęcia samoobrony z elementami sztuk walki 
Zapraszamy dzieci powyżej 7 lat, młodzież oraz dorosłych na zajęcia 
samoobrony prowadzone przez instruktora, Mistrza Międzynarodowej 
Federacji Sztuk Walki – Jarosława Dobrenkę. 

 
 
 
 
 
 

20.01.2023 
piątek 
 

11.00 -12.15 
 

Siłownia Cardio – 
Hala Sportowa  
 

FIT SENIOR (+55) zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z siłowni 

W ofercie: możliwość dopasowania ćwiczeń do poziomu swojej 

sprawności, skorzystania z porad instruktora, poznania szerokiego 

asortymentu urządzeń siłowni Cardio 

Trener personalny - Weronika Porada  
- ilość miejsc ograniczona - grupa max 12 os. 
- warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie udziału oraz 
wypełnienie oświadczenia 

11.00-13.00 Pawilon Sportowy  
ul. Wodzisławska 
 

ABC – tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży 
Zapraszamy wszystkich chętnych do gry w ping ponga - 
zarówno amatorów, którzy chcą się nauczyć grać, jak również osoby, 
które chcą doskonalić swoją grę. 
W ofercie -  możliwość bezpłatnych gier rekreacyjnych, 
konsultacje z instruktorem, trening z robotem do tenisa stołowego, mini 

turnieje z upominkami. 

18.30-20.30 Pawilon Sportowy  
ul. Wodzisławska 

Tenis stołowy - bezpłatna możliwość gier rekreacyjnych dla dorosłych 
 
 



21.01.2023 
sobota 
 

12.00-22.00 Wadowice - Inwałd •Wycieczka do „Zimowej Krainy w Baśniowym Lesie” w Inwałdzie,  
•Zwiedzanie Bazyliki i degustacja papieskich kremówek w Wadowicach 
 
 
 

22.01.2023 
niedziela 

16.00  Hala sportowa "Sportowy świat baśniowy - krasnoludy ćwiczą, tańczą i 

podskakują” 

W programie: spektakl i pokazy cyrkowe, akrobatyczne, wspólne 

animacje, rywalizacje i zabawy w klimacie klaunady – Grupa 

Locomotora z Krakowa 

Organizator: MOSiR Żory 

 

 
 
 

23.01.2023 
poniedziałek 
 
 

16.00 – 18.00 Hala sportowa Tanecznie i na sportowo - świętujemy Dzień Babci i Dziadka!  
Babciu, Dziadku – zabierz rodzinkę, zabierz wnuka!  
Blok taneczny połączony z warsztatami dotyczącymi porad specjalistów, 
dietetyków, kosmetyczki i masażysty. Dla najmłodszych – aktywny i 
wesoły kącik malucha. 
 

18.00-20.00 Pawilon Sportowy 
ul. Wodzisławska 

Tenis stołowy - bezpłatna możliwość gier rekreacyjnych dla dorosłych 
 
 

 
 

 24.01.2023 
 wtorek 

10.00-14.00 Hala Sportowa Otwarty Turniej Koszykówki Chłopców 
- rocznik 2010 i młodsi (drużyny 5+1 rez.) 
 

16.00-18.00 Pawilon Sportowy  
ul. Wodzisławska 
 

Ogólnorozwojowe zajęcia samoobrony z elementami sztuk walki 
Zapraszamy dzieci powyżej 7 lat, młodzież oraz dorosłych na zajęcia 
samoobrony prowadzone przez instruktora, Mistrza Międzynarodowej 
Federacji Sztuk Walki – Jarosława Dobrenkę. 
 

25.01.2023 
środa 
 

10 30 – 13 00 Hala Sportowa  
ul. Folwarecka 10 

Zimowa Akademia Sportu - curling, hokej, biathlon, snowboard, sanki 
oraz wiele innych atrakcji. Ski symulator, stacje sportowe, strefy 
sprawnościowe, prezentacja sportów zimowych, konkurencje z 
nagrodami 
uwaga: limit uczestników 130 
 



  
 
26.01.2023 
czwartek 

 

9.00-12.00 Hala Sportowa Otwarty Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt 
- rocznik 2011 - 2012 
- kategoria „dwójek” 
- kategoria „trójek” 
 

16.00-18.00 Pawilon Sportowy  
ul. Wodzisławska 
 

Ogólnorozwojowe zajęcia samoobrony z elementami sztuk walki 
Zapraszamy dzieci powyżej 7 lat, młodzież oraz dorosłych na zajęcia 
samoobrony prowadzone przez instruktora, Mistrza Międzynarodowej 
Federacji Sztuk Walki – Jarosława Dobrenkę. 
 

 
27.01.2023 
piątek 
 

15.00-17.00 Hala Sportowa  
ul. Folwarecka 10 

Debiut w Żorach Igrzyska Zimowej Senioriady  55+ 
W programie halowy curling, biathlon, minihokej  
i wiele innych atrakcji. 
- bezpłatny udział 

18.30-20.30 Pawilon Sportowy  
ul. Wodzisławska 

Tenis stołowy - bezpłatna możliwość gier rekreacyjnych dla dorosłych 
 

28.01.2023 
sobota 
 

8.00 – 16.00 Wisła - Czarne Anielskie kuligi – Wyjazd do Wisły Czarne – świetna sanna, pyszne 
jedzonko w góralskiej kolibie przy palenisku 


