
Filia 1 (Ligota)  

spotkania czytelnicze połączone z grami i zabawami ruchowymi, a także zajęciami literackimi i 

plastycznymi. Terminy: 5, 19 i 26 lipca oraz 2, 9 i 16 sierpnia w godzinach od 11:00 do 13:00.    

Filia nr 3 (Gotartowice)  

Podczas wakacji w dni otwarcia biblioteki w godz. od 11:00 do 13:00 zaplanowano spotkania z książką 

(głośne czytanie baśni).  

Filia nr 4 (Paruszowiec-Piaski)  

„Wakacyjne spotkania z bajeczką” – spotkania dla najmłodszych w lipcowe i sierpniowe czwartki. 

Terminy: 6, 13,20, 27 lipca oraz 3,10,17, 24, 31 sierpnia. Godz. 10:30 – 12:00.  

Filia nr 5 (Elektrownia Rybnik)  

13 lipca, godz. 10:00 – nauka origami dla dzieci do 12 lat (robimy kwiatki dla księżniczki).  

20 lipca, godz. 10:00 – spotkanie plastyczne (rysujemy bazyliszka).  

27 lipca, godz. 10:00 – piknik w plenerze (czytamy polskie baśnie).  

Filia nr 7 (Chwałowice)  

Akcja bookcrossingowa „Czytelnik czytelnikowi” (w lipcu i sierpniu).  

Filia nr 9 (Boguszowice Stare)  

18 i 20 lipiec – Poznajemy tajemnice rybnickich dzielnic (legendy z najbliższych okolic)   

na podstawie książki Jerzego Buczyńskiego „Tajemnice Rybnickich Dzielnic”.  

25 lipiec – Tajemnicze miejsca, skarby, duchy i zagadki z całej Polski  

na podstawie książki Zuzanny Śliwy „Tajemnicze miejsca. Skarby, Duchy, Zagadki. Polska warta 

poznania”.  

27 lipiec i 28 sierpień – Gra miejska: Czary i zagadki (w ramach gry miejskiej: „Przebieranki 

czarodziejskie”).  

Przez całe wakacje w bibliotece dostępne będą puzzle oraz gry towarzyskie.  

Filia nr 10 (Niedobczyce)   

„Baśnie legendy i przygody poznawane na łonie przyrody”  

Zajęcia czytelnicze i ruchowe w plenerze w lipcowe czwartki w godz. 10:00 – 12:00.   

Filia nr 11 (Popielów)  

Spotkania czytelnicze (gry, zabawy ruchowe, zajęcia literackie i plastyczne), które odbywać się będą w 

środy: 19 i 26 lipca oraz 2 i 9 sierpnia w godz. od 11:00 do 13:00.  

Filia nr 12 (Ochojec)  

Zajęcia animacyjne w lipcowe środy w godzinach 15:00 – 16:00 (gry planszowe, zabawy ruchowe) 

oraz w czwartki w godzinach 11:00 – 13:00 (poranki z literaturą, zgadywanki literackie, quizy).    

Filia nr 16 (Golejów)  



Zajęcia literackie i plastyczne z dziećmi będą odbywać się w lipcowe wtorki.  

Terminy: 4, 11, 18, 25 lipca. Godz. 10:00 – 11:00.  

Filia nr 17 (Grabownia)  

Zajęcia literackie i plastyczne z dziećmi będą odbywać się w lipcowe piątki.  

Terminy: 7, 14, 21, 28 lipca. Godz. 10:00 – 11:00.  

Filia nr 18 (Maroko-Nowiny)  

„Bajkowy ogród malucha”: animacyjne zajęcia plenerowe będą odbywać w każdy poniedziałek i 

czwartek od godziny 10:00 do 11:00 na placu zabaw w pobliżu biblioteki mieszczącej się na ul. 

Orzepowickiej 14 b. W razie złej pogody zajęcia będą prowadzone w bibliotece.  

Filia nr 19 (Kłokocin)  

Zajęcia literackie i plastyczne z dziećmi będą się odbywać w lipcowe czwartki w godz. 10:00 – 12:00. 

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku od 6 do 12 lat.  

Filia nr 22 (Niewiadom)  

26 czerwca i 3 lipca filia nr 22 PiMBP wraz z pracownikami ICK w Niewiadomiu organizuje „Wakacje 

na Ignacym”. Na tężni odbędzie się głośne czytanie legend: „O śpiących rycerzach w Tatrach”. 

Przygotowano także quiz dotyczący legend i znanych polskich szczytów górskich.   


