
Informacja  
 

dotycząca oferty imprez letnich dla dzieci i młodzieży z miasta Żywca w okresie od 

czerwca do sierpnia 2014 roku przygotowana przez szkoły podstawowe i gimnazja  oraz  

przez miejskie instytucje kultury i sportu takie jak: Miejskie Centrum Kultury, Muzeum 

Miejskie, Żywiecka Biblioteka Samorządowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
 
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze „MIESZKAMY W BESKIDACH”  
dla 50 dzieci w okresie 30.06.-04.07.2014 roku   
Jest to kontynuacja działań prowadzonych od  kilku lat, podczas których uczniowie placówki mają 
możliwość odpoczywać czynnie, rozwijając swoje zainteresowania. Poznają  uroki, zabytki i ciekawe 
miejsca  nie tylko naszego regionu. W tym roku w   planie są : 

• rajd turystyczny szlakiem rzeki Soły i  Koszarawy: pobyt na terenie nadleśnictwa Pewel Mała-

Kiełbasowo, ognisko, zabawy w  terenie, piesza wędrówka szlakiem turystycznym, 

• warsztaty w Żywieckim Parku etnograficznym ETNOPARK  w Ślemieniu: bibułkarstwo, malowanie 

na szkle, garncarstwo, wyrób masła i sera, 

• wycieczka do Krakowa pobyt w „Muzeum podziemia” pod Sukiennicami,  rejs statkiem po Wiśle, 

zwiedzanie Wawelu, 

• wycieczka  Pętlą Beskidzką  Wisła – Szczyrk – Ustroń: skocznia narciarska  Wiśle, muzeum trofeów 
A. Małysza, Beskidzka Galeria Sztuki w  Szczyrku, muzeum ustrońskie, „Park Niespodzianek”, 

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów  (plastyczne,  sportowe,  informatyczne) pod 

kierunkiem instruktorów. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 
 

Wycieczki turystyczne w lipcu 2014 roku dla 80 dzieci: 
1.Wycieczka do Krakowa (Rejs po Wiśle, Ogród Zoologiczny)  
2.Wycieczka do Rabki (Rabkoland, Ludzimierz) 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 
 
Wycieczka dwudniowa w Pieniny - 30.06.-01.07 dla 30 dzieci 
- 1 dzień: zwiedzanie Zamku w Niedzicy, spacer po zaporze na zalewie Czorsztyńskim, Spływ przełomem 
Dunajca do Szczawnicy, zwiedzanie Szczawnicy, Wąwóz Homole 
- 2 dzień: piesza wycieczka na Trzy Korony, zejście do Krościenka, zwiedzanie Kościoła w Dębnie 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 
 
Wycieczki krajoznawczo - przyrodniczo-edukacyjne: 



1) Zagroda żubrów i skansen w Pszczynie – 08.07.2014 roku – 30 dzieci 
Zwiedzanie zagrody żubrów w Pszczynie oraz skansenu wioski pszczyńskiej 
 
2) Chlebowa chata w Górkach Małych – 10.07.2014 roku – 30 dzieci 
Pogadanka w chlebowej chacie na temat produkcji wyrobów mlecznych i chleba, wypiekanie 
podpłomyków i ich degustacja, zapoznanie z pasieką pszczół 
 

GIMNAZJUM NR 1 
 
ZIELONA SZKOŁA-OBÓZ JĘZYKOWY SIANOŻĘTY - COMENIUS 
20 dzieci w okresie 09-17.06.2014  weźmie udział w zielonej szkole - obóz językowy w Sianożętach. 
Obóz językowy z native speaker w ramach projektu Comenius ,,Believe Or not ?”z udziałem młodzieży z 
Czech i Słowacji. 
 
Rajd rowerowy Zimnik Ostre 
W dniu 28.06.2014 roku 20 dzieci weźmie udział w wycieczce rowerowej z Żywca do Zimnika, konkursie 
wiedzy o ruchu drogowym, rowerowym torze przeszkód oraz ognisku. 

 
GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

 
Zielona Szkoła w Sianożętach - Ośrodek Wypoczynkowy „Jantar” - 26.08.-05.09.2014 roku – 50 dzieci 
Integracja grupy pełno- i niepełnosprawnej, poznanie regionu, historii, zabytków Kołobrzegu, rekreacja 
sportowa, wycieczka do parku wodnego, rejs statkiem po Bałtyku, wycieczka rowerowa po Ustroniu 
Morskim 
 
Rejsy żaglówkami po Jeziorze Żywieckim - 30.06.-04.07.2014 roku – 75 dzieci 
- poznanie technik sterowania żaglówkami, wiązania węzłów marynarskich, zasad bezpiecznego 
żeglowania i kultury zachowania na akwenach wodnych. 

 

GIMNAZJUM NR 3 
 
Wycieczka i warsztaty - 03.07.2014 roku - 45 dzieci 
1. Opactwo Benedyktynów w Tyńcu – warsztaty „W średniowiecznym skryptorium” 
Wystawa „Karol Wojtyła - Jan Paweł II w Tyńcu (1946-2002)” 
Wystawa „Wracając do raju… historia i symbolika klasztornych ogrodów” 
2. Muzeum Archeologiczne - wystawa „Bogowie starożytnego Egiptu”, „Pradzieje Małopolski” 
3. Ogród Doświadczeń - sensoryczny park edukacyjny z zakresu fizyki 
 
Wakacyjny turniej piłki siatkowej plażowej dla młodzieży z Gimnazjum Nr 3 w Żywcu - 01.07-02.07.2014 
roku – 16 dzieci 
Boiska do piłki plażowej na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych Campingu „DĘBINA” 
 
Wakacyjny turniej dzikich drużyn w piłkę nożną dla młodzieży z Gimnazjum Nr 3 w Żywcu 
Boiska do piłki nożnej przy SP nr 3 i Gm Nr 3 - 01.07-02.07.2014 roku – 30 dzieci 
 
 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 
 
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie szkoły, wycieczki krajoznawcze, zajęcia teatralne, sportowe, 
warsztaty przyrodnicze. 



1) Zajęcia sportowo-rekreacyjne  i turnieje trwające całe wakacje – obiekt ZSP Nr 2 - zespołowe gry 
sportowe, lekkoatletyka, gry i zabawy,  turniej siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, unihocka – 
cały okres wakacji - 40 dzieci 
 
2) Wycieczka do Krakowa - Muzeum Inżynierii Miejskiej, zwiedzanie obiektu + Ogród doświadczeń, Park 
Wodny – 01.07.2014 roku – 45 dzieci 
 
3) Wycieczka Żory - Miasteczko Westernowe – Twinpigs – park rozrywki – 08.07.2014 roku - 45 dzieci 
 
4) Warsztaty teatralne w ZSP 2 w Żywcu - zajęcia z wykorzystaniem metody Dramy, gry i zabawy 
integracyjne, tańce integracyjne- 11.07.2014 roku – 45 dzieci 
 
5) Spotkania z przyrodą - wycieczki po okolicy, Zespół Pałacowo-Parkowy w Żywcu, Wyspa ptasia – 
warsztaty przyrodnicze – 30.07.2014 roku – 20 dzieci 

 
PRZEDSZKOLE NR 6 

 
Dyżur wakacyjny dla dzieci z Miasta Żywca -sierpień 2014 - 01.08.-28.08.2014 roku – 48 dzieci 
Zajęcia taneczne, zajęcia ruchowe w przedszkolu i w ogrodzie. 

 

PRZEDSZKOLE NR 9 
 

Dyżur wakacyjny w przedszkolu - 01.07.-31.07.2014 roku - 75 dzieci 
Zabawy taneczne, zabawy ruchowe, wyjścia do kina, zajęcia plastyczne oraz zajęcia ruchowe 

 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu przygotował ciekawą ofertę wakacyjną dla wszystkich 
chętnych - zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem połączonym z rywalizacją sportową.  
 

IMPREZY SPORTOWE 
 
BOISKO SPORTOWE „ORLIK” W ŻYWCU-SPORYSZU - 14.06.2014  
 
OSIEDLOWY TURNIEJ  PIŁKI NOŻNEJ - 80 dzieci 
Osiedlowy turniej piłki nożnej przewidziany jest dla drużyn 10-osobowych mieszkających w 
poszczególnych osiedlach i dzielnicach Żywca.  W turnieju biorą udział dzieci i młodzież w wielu od 10 do 
15 lat . Zwycięzcy turnieju otrzymują dyplomy  oraz nagrody rzeczowe. Szczegółowy regulamin 
zamieszczony będzie na stronie www.mosir-zywiec.pl. 
 
BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ PRZY OS. 700-LECIA -  05.07.2014 
 
TURNIEJ  PIŁKI PLAŻOWEJ - 30 dzieci 
Turniej piłki plażowej rozgrywany jest w dwuosobowych drużynach męskich lub żeńskich. Zawody 
przeprowadzane są zgodnie z przepisami dla tej dyscypliny sportu i nadzorowane przez licencjonowanego 
sędziego. Zwycięzcy otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
 

CYKL „LATO Z MOSiR-em”,  FESTYNY SPORTOWO-REKREACYJNE,  
POD HASŁEM „WAKACJE NA SPORTOWO I WESOŁO” 



 
OS. PARKOWE - OSIEDLOWY PLAC ZABAW - 1.07.2014 – 140 dzieci 
PLAC ZABAW W KOCUROWIE - 2.07.2014 - 60 dzieci 
OS. MŁODYCH - OSIEDLOWY PLAC ZABAW - 3.07.2014 - 130 dzieci 
OS. POD GRAPĄ - OSIEDLOWY PLAC ZABAW - 8.07.2014 - 100 dzieci 
PLAC GIER PRZY UL. JODŁOWEJ - 9.07.2014 - 110 dzieci 
BOISKO SPORTOWE  W PARKU MIEJSKIM - 10.07.2014 - 80 dzieci 
OS. 700- LECIA - OSIEDLOWY PLAC ZABAW - 15.07.2014 - 50 dzieci 
BOISKO SPORTOWE  PRZY UL. SPORYSKIEJ - 16.07.2014 – 60 dzieci 
 
Ta propozycja kierowana jest do dzieci do lat 15. Festyny odbywają się na osiedlowych placach zabaw oraz 
boiskach sportowych w różnych częściach miasta. Uczestnicy biorą udział w przeróżnych grach i zabawach 
sportowych (sprawnościowych, zręcznościowych itd.) 
Festyny cieszą się niezwykłym zainteresowaniem, świadczy o tym nie tylko dobra frekwencja   ale i chęć 
udziału we wszystkich proponowanych zabawach. 
 
CYKL „LATO Z MOSiR-em”, FESTYNY SPORTOWO-REKREACYJNE POD HASŁEM  „POŻEGNANIE WAKACJI ” 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - 22.08.2014 - 40 dzieci 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 - 25.08.2014 - 60 dzieci 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 - 26.08.2014 - 45 dzieci 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 - 27.08.2014 - 70 dzieci 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 - 28.08.2014 – 30 dzieci 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - 29.08.2014 – 80 dzieci 
 
Ta propozycja kierowana jest do dzieci do lat 15. Festyny odbywają się na osiedlowych placach zabaw oraz 
boiskach sportowych w różnych częściach miasta. Uczestnicy biorą udział w przeróżnych grach i zabawach 
sportowych (sprawnościowych, zręcznościowych itd.) 
 
Festyny cieszą się niezwykłym zainteresowaniem, świadczy o tym nie tylko dobra frekwencja   ale i chęć 
udziału we wszystkich proponowanych zabawach. 
 

OBIEKTY ADMINISTROWANE PRZEZ MOSIR 
 

HALA SPORTOWA W ŻYWCU - 01.07-14.08.2014 - ~ 45 OSÓB DZIENNIE 

 
ZAJĘCIA SPORTOWE Z PIŁKI SIATKOWEJ - 9:00-11:00 
 
ZAJĘCIA SPORTOWE Z PIŁKI KOSZYKOWEJ - 11:00-13:00 
 
ZAJĘCIA SPORTOWE Z PIŁKI RĘCZNEJ - 13:00-15:00 
 
W dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00 uczniowie żywieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych 
będą mogli bezpłatnie korzystać z zajęć organizowanych przez MOSiR na hali sportowej. Wstęp na 
podstawie legitymacji szkolnej. Obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie sportowe. Grafik 
zajęć dostępny będzie na tablicy ogłoszeń w hali sportowej. Zapisy w dni robocze w godzinach od 9:00 do 
14:00,  tel. 33 862 04 47. Zajęcia popołudniowe dla klubów sportowych pozostają bez zmian. 

 

PŁYWALNIA MIEJSKA W ŻYWCU - 01.07-31.07.2014  
 



ZAJĘCIA Z NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA - 01.07-31.07.2014 - Max 20 OSÓB DZIENNIE 
 
Nauka i doskonalenie pływania to zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez instruktora 
pływania zatrudnionego przez MOSiR.  Zajęcia prowadzone będą w dni robocze w godz. 9:00 – 11:00 
Ilość miejsc ograniczona! Obowiązują wcześniejsze zapisy w kasie pływalni  tel. 33 861 22-12. 
 
PLAŻA MIEJSKA PRZY UL. ŚW. WITA - 01.07-31.08.2014 - FREKWENCJA ZALEŻNA OD POGODY 
 
W godzinach od 10:00 do 18:00 – pod okiem ratowników można bezpiecznie korzystać z kąpieli w Jeziorze 
Żywieckim (kąpielisko przy plaży miejskiej) 
 
PLACE ZABAW  W ŻYWCU - 01.06-31.08.2014 - FREKWENCJA ZALEŻNA OD POGODY 
 
Możliwość korzystania z bezpiecznych urządzeń zabawowych od porannych godzin do zmroku. Place 
zabaw są nadzorowane i sprzątane. 
 
KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ – ŻYWIEC UL. TETMAJERA  
- 01.06-31.08.2014 
 
Na boiskach sportowych każdy amator sportu znajdzie coś dla siebie. Jest więc w jednym miejscu boisko 
do koszykówki, siatkówki, a dla miłośników futbolu boisko do piłki nożnej. Kompleks boisk   sportowych w 
okresie wakacyjnym czynny od 15:00 do 21:00.  
Zapisy u gospodarza obiektu, tel. 600 989 837 
 
BOISKO SPORTOWE „ORLIK” - ŻYWIEC – SPORYSZ - 01.06-31.08.2014 - FREKWENCJA ZALEŻNA OD 
POGODY 
 
Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum 
nr 3. W okresie wakacyjnym czynne  w godzinach od 16.00 do 21.00. 
Zapisy u gospodarza obiektu, tel. 502 740 500. 

 

ŻYWIECKA BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA 
 
Warsztaty naukowe, zajęcia plastyczno-literackie w bibliotece dla 120 dzieci: 
 
1) Dzień robota w bibliotece – budowa robota z klocków lego, uruchamianie go poprzez programowanie, 
ćwiczenia z koncentracji i dzielenia się wiedzą.  
 
2) Warsztaty naukowe – „kolorowa chemia - szalona chemia”, eliksiry i mikstury, eksperymenty, 
doświadczenia i odkrywanie zjawisk otaczającego nas świata - 07.07-09.07.2014 roku 
 
3) Cykl zajęć plastyczno-literackich dla dzieci „Podróże na piórze z Wandą Chotomską” czytanie, 
malowanie, inscenizacje, zabawy ruchowe - 10.07-11.07.2014 roku 

 
MUZEUM MIEJSKIE – STARY ZAMEK W ŻYWCU 

 
Warsztaty historyczno - oświatowo - plastyczne  „Piknik u Habsburgów” - (5 spotkań - 100 dzieci) 
- pogadanka historyczna w Muzeum i Parku , warsztaty plastyczne, plener malarski, warsztaty plastyczne, 
wystawa prac. 
 



Warsztaty „Moje spotkania z Folklorem”  (w ramach 45 FFBP w Żywcu) - 5 spotkań - 100 dzieci: 
- Prezentacja tradycji twórczych Żywiecczyzny (pokaz multimedialny ekspozycji) oraz tworzenie prac 
plastycznych przez uczestników 
 
Warsztaty „Garncarz jego warsztat i praca”  (5 spotkań - 100 dzieci) 
- prezentacja ginącego zawodu garncarza, tworzenie przedmiotów z gliny przez uczestników zgodnie z 
metodami stosowanymi w pradziejach i średniowieczu 

 
 

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W ŻYWCU 
 

Amfiteatr pod Grojcem 
 
Hip-Hop na Żywca - organizatorzy - Piwiarnia Żywiecka i MCK - 19.07.2014 
2.000 osób - Koncerty wykonawców muzyki Hip-Hop 
 
Oscypek Fest - Organizator Kapela Pieczarki, MCK – współorganizator - 12-13. 07.2014 
2.000 osób x 2 - Koncerty, konkursy, festyn rodzinny 
 
Tydzień Kultury Beskidzkiej - 26.07 - 03.08. 2014 - 10.000 osób 
Festiwal Folkloru Górali Polskich, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne – koncerty zespołów 
folklorystycznych, festyn rodzinny 
 
Festiwal Smakowania Kwaśnicy - organizator B. Czul, MCK - współorganizator - 15 - 17.08. 2014 
Koncerty gwiazd sceny muzycznej, lokalnych grup, zespołów folklorystycznych, festyn rodzinny 
 

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu - Sale MCK, al. Wolności 4 
 
Zajęcia w sekcjach: tańca nowoczesnego, towarzyskiego, teatralnej, modelarskiej, plastycznej, 
dziennikarskiej, baletowej w ramach Studia TUTU -  01.06 - 31.08.2014  
Zajęcia dla dzieci i młodzieży – ok. 600 osób 

 

Klub MCK Akwarium, os. 700-lecia 
 
Zajęcia w sekcjach: tańca nowoczesnego, tańca towarzyskiego, akrobatyki, plastycznej, 
krótkofalówkarstwa,  muzycznej, robotyki, zajęcia świetlicowe -  01.06 - 31.08.2014 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży - ok. 500 osób 
 

Klub MCK Papiernik, ul. Ks. Pr. St. Słonki 
 
01.06 – 31.08.2014 
Zajęcia w sekcjach: plastycznej, origami, tańca nowoczesnego, malarstwa na szkle, linorytu, teatralnej, 
rytmiki, tenisa stołowego, filatelistycznej. 
Zajęcia w ramach działalności zespołów folklorystycznych: Żywczanie, Ziemia Żywiecka, Mała Ziemia 
Żywiecka  
Zajęcia dla dzieci i młodzieży - ok. 600 osób 
 

 
 



Klub MCK Śrubka 
 
01.06 - 31.08.2014 
Zajęcia w sekcjach: teatralnej, taneczno - muzycznej, plastycznej, szachowej, miłośników gier 
planszowych, modelarskiej.  
Zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego (czerwiec). 
Zajęcia w ramach Formacji Obronno- Ratowniczej  
Zajęcia dla dzieci i młodzieży - ok. 400 osób 
 

Klub MCK Globik, ul. Sporyska 37 
 
Zajęcia w sekcjach: tańca nowoczesnego, gimnastyki, plastycznej, tenisa stołowego, świetlicowych - 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży - ok. 300 osób 
 

Klub MCK Ogródek, os. Parkowe 
 
Zajęcia w sekcjach: teatralnej, plastycznej, tańca nowoczesnego, językowej, zajęcia świetlicowe  
- 01.06 - 31.08.2014 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży – ok. 300 osób 
 
Ponadto poszczególne kluby organizują dla dzieci w okresie wakacji turnieje, wyjazdy, wyjścia w góry oraz 
imprezy integracyjne. 

 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
30.06-04-07.2014 roku – 45 dzieci 
 
Półkolonia letnia dla dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych w Dziale 
Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS w Żywcu. W czasie półkolonii przewidziane są wycieczki do Ochab i 
Wisły, zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne oraz gry i zabawy grupowe. 
 
Wycieczka jednodniowa do Ochab dla dzieci z grup socjoterapeutycznych - Dream Park Ochaby ul. 
Hodowlana 2 - pobyt w Dream Parku: plac zabaw, zielony labirynt, namiot małego odkrywcy, park linowy, 
kule sferyczne, mini budowle świata, park dinozaurów, oceanarium prehistoryczne, kino 3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


