
   Akcja Lato 2017 
Półkolonie w formie pięciodniowych wyjazdów dla Świetlic 

Środowiskowych: 

 

PSTRĄŻNA, DZIMIERZ, NOWA WIEŚ, LYSKI, SUMINA 

 

Terminy wyjazdów: 
 
03.07.2017r.  
Zamek Ogrodzieniec, Gród na Górze Birów – Podzamcze  
Ogrodzieniecki Park Rozrywki 
 
04.07.2017r. 
Basen – Szymocice,  
Kino świetlicowe, grill – Nowa Wieś 
 
05.07.2017r. 
Wyjazd do Miasteczka Westernowego  
Twinpigs – Żory 
 
06.07.2017r. 
Basen – Szymocice 
 
07.07.2017r. 
Wyjazd do Centrum Nauki i Eksperymentu - Opole 
ZOO  - Opole 
 
 

 



 

 

ZAMEK OGRODZIENIEC  W PODZAMCZU, GRÓD NA GÓRZE BIRÓW, 

OGRODZIENIECKI PARK ROZRYWKI 

Wyjazd – 8:00 

Powrót – 19:00 

Zwiedzanie ruin Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu, który został 

wzniesiony za czasów króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu 

Jury Krakowsko – Częstochowskiej (515,5m n.p.m.) jest największym i 

najbardziej rozpoznawalnym zamkiem ze wszystkich Orlich Gniazd. Wraz z 

przewodnikiem grupa pozna tajemnice zamku min.: salę tortur, zbrojownię czy  

muzeum gdzie zobaczymy film obrazujący codzienne życie na Zamku Ogrodzie-

nieckim w czasach kiedy był magnacką rezydencją — „Wirtualny Zamek”. 

Przeniesiemy się w „Spacerze przez epoki” w podróż z przewodnikiem od 

czasów najdawniejszych po współczesność gdzie nasza wędrówka zakończy się 

w Grodzie na Górze Birów. Na zakończenie przejdziemy do Ogrodzienieckiego 

Parku Rozrywki gdzie  ( będziemy mogli poznać Park Doświadczeń Fizycznych 

gdzie wszyscy miłośnicy dobrej zabawy dzięki 35 urządzeniom dowiedzą się jak 

działają podstawowe prawa fizyki! Tutaj rzeczy, które na pozór wydają się 

niemożliwe – stają się możliwe.  )odpoczniemy a miłośnicy szaleństwa 

zjazdowego będą mogli zjechać torem saneczkowym .  

 

BASEN - SZYMOCICE  

Wyjazd – 9:30 

Powrót – 17:00 

Pobyt na kąpielisku w Szymocicach, gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

Przejazd do Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi – seans pod chmurką w kinie 

świetlicowym oraz grill. 



 

 

MIASTECZKO WESTERNOWE - ŻORY 

Wyjazd  – 9:00 

Powrót – 19:00 

Pobyt na terenie parku rozrywki gdzie  przejdziemy wraz z animatorem  ścieżką 

edukacyjną „Szlakami Dzikiego Zachodu”, poznamy  świat westernowego życia 

a następnie będziemy mogli korzystać z atrakcji na terenie miasteczka oraz 

obserwować animacje grupy aktorsko - kaskaderskiej , która wprowadzi nas w 

klimat Dzikiego Zachodu 

 

 BASEN - SZYMOCICE  

Wyjazd – 9.30 

Powrót – 16:30 

Pobyt na kąpielisku w Szymocicach, gry i zabawy na świeżym powietrzu.  

 

CENTRUM NAUKI I EKSPERYMENTU , ZOO - OPOLE 

Wyjazd – 8:00 

Powrót – 20:00 

Zajęcia w pracowniach eksperymentalnych prowadzone z wyspecjalizowaną 

kadrą animatorów. W czasie warsztatów naukowych poznamy min.: świat 

fizyki, oddziaływań elektrycznych i magnetycznych oraz energii, świat 

programowania,  poprzez zabawę odkryjemy na nowo świat matematyki gdzie  

wyobraźnia przestrzenna, logiczne myślenie rozbudzi naszą ciekawość i wyzwoli 

twórcza aktywność. Na zakończenie przejedziemy do opolskiego ZOO gdzie 

przyjrzymy się zwyczajom dnia codziennego egzotycznym zwierzętom. 



 

 

 W razie niekorzystnej pogody organizator może zmienić plan wyjazdów. 

Organizator wyjazdu zapewnia suchy prowiant.  Poza tym, dzieci proszone są o 

zabieranie dodatkowego jedzenia, picia, odzieży i obuwia odpowiedniego do 

panujących warunków atmosferycznych. Podczas wyjazdu pobytu dzieci nad 

wodą wymagany jest ręcznik, strój kąpielowy, nakrycie głowy, emulsja do 

opalania oraz obuwie zmienne typu klapki kąpielowe lub obuwie do wody. 

 

UWAGA!!! 

Szczegóły podają wychowawcy w świetlicach! 

Liczba miejsc ograniczona! 

 

Dokładne godziny odjazdu będą podane na stronie 

internetowej 

owr.lyski.pl  

po 27 czerwca  2017r. 

 

Zapisy trwają od 29 maja do  14  czerwca u wychowawców 

w Świetlicach Środowiskowych . 

 


