RADA MIEJSKA
W KRAPKOWICACH
Stan przygotowań instytucji,
organizacji społecznych,
i placówek kulturalno - oświatowych
do akcji letniej 2011.

Krapkowice, czerwiec 2011r.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieŜy
z gminy Krapkowice w okresie wakacji w 2011 roku
Lp.

Organizator

Forma wypoczynku

Liczba
uczest.

Termin

1.

Urząd Miasta i Gminy
Krapkowice

Obóz sportowo-rekreacyjny
Ustka-Orzechowo
nad morzem.

40

od 15.08.2011 r.
do 25.08.2011 r.

2.

Kuratorium Oświaty
w Opolu

Kolonie letnie
w Turawie

16

od 07.07.2011 r.
do 20.07.2011 r.

Kolonie bezpłatne
dla dzieci z terenów
miejskich.
Kolonie letnie
w Jarnołtówku

oraz
od 20.07.2011 r.
do 02.08.2011 r.

13

od 14.08.2011 r.
do 27.08.2011 r.

20

od 10.07.2011 r.
do 23.07.2011 r.

20

Lipiec/Sierpień

Kolonie bezpłatne
dla dzieci z terenów
wiejskich
3.

Gmina Krapkowice
we współpracy w gminami
Morawica i Zabierzów
oraz z miastem Camas
(USA)

Obóz językowy
w Dobczycach koło
Krakowa z udziałem
nauczycieli z Camas
w USA
W obozie będzie
uczestniczyć młodzieŜ
z trzech partnerskich gmin:
Krapkowice, Morawica
i Zabierzów oraz z miast
Camas (USA), Wissen
(Niemcy)

4.

Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Krapkowicach

Obóz socjoterapeutyczny
w Istebnej
Koszt obozu pokryty
zostanie z środków
Gminnej Komisji ds.
profilaktyki i
rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz
sponsorów . Bezpłatny dla
uczestników.

5.

6.

Związek Harcerstwa
Polskiego

Obóz letni w Pogorzelicy
nad morzem

Komenda Hufca
w Krapkowicach

Dofinansowanie z UMIG
Krapkowice oraz innych
źródeł

Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców

Kolonie letnie
w Kotlinie Kłodzkiej
oraz w Pokrzywnej

95

od 16.07.2011 r.
do 30.07.2011 r.

12

Lipiec/Sierpień

Kolonie bezpłatne dla
dzieci - sfinansowane przez
Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców
7.

Świetlica Środowiskowa
w Krapkowicach,
ul. Mickiewicza 3
Świetlice funkcjonować będą przez cały okres wakacji.

8.

Świetlica Środowiskowa
w Ściborowicach

9.

Świetlica Środowiskowa
w Kórnicy

Opiekunowie świetlic zapewnią dzieciom opiekę
oraz zorganizują ciekawe zajęcia dostosowując
je do wieku dzieci, ich zainteresowań oraz warunków
pogodowych.

10. Świetlica Środowiskowa
w śuŜeli
11. Krapkowicki Dom Kultury Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieŜy w okresie
od 01.08.2011 roku do 26.08.2011 roku w godzinach
od 1000 do 1300. W okresie wakacyjnym czynne będzie
kąpielisko miejskie w Otmęcie.
12. Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna
w Krapkowicach

Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieŜy w okresie
od 04.07.2011 roku do 29.07.2011 roku w godzinach
od 1000 do 1300.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury
mgr Wiesław Kuliś

Zestawiła: GraŜyna Pajączkowska
Wydział Oświaty i Kultury

LATO W MIEŚCIE 2011
MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KRAPKOWICACH
ze względu na zapotrzebowanie czytelnicze organizuje zajęcia wakacyjne w
dniach 04 .07. - 29.07.2011r.
ph.: Przyjdź – Zobacz - Zostań
Zorganizowana forma wypoczynku dla dzieci spędzających czas wolny
w miejscu zamieszkania odbywać się będzie w godz. 10.00 – 13.00.
TELEGRAM. STOP. DO WSZYSTKICH DZIECI! STOP.
BIBLIOTEKA PRZESYŁA INFORMACJĘ. STOP.
DO WSZYSTKICH DZIECI SPĘDZAJACYCH W DOMU WAKACJE.
STOP.
ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI DZIECIĘCEJ. STOP.
PRZY UL. SIENKIEWICZA 9. STOP.
NA ZAJECIA WAKACYJNE. STOP.
CODZIENNIE W GODZ. 10.00 – 13.00. STOP.
PROGRAM JEST BARDZO BOGATY I RÓśNORODNY
Wakacje przebiegają pod hasłem: Przyjdź – Zobacz - Zostań

04.07. – 08.07.2011, godz. 10.00 – 13.00, ph.: „Biblioteczny turniej
niespodzianek”
04.07. /poniedziałek/ - Dzień organizacyjny – zajęcia umysłowe, gry
i zabawy logiczne
05.07. /wtorek/ - „Jestem fotografem, redaktorem i pisarzem” – szukamy
talentów
06.07. /środa/ - Wielki turniej gier planszowych
07.07. /czwartek/ - „Szlakiem przygód z róŜnych dziedzin wiedzy” - konkursy,
zagadki

08.07. /piątek/ - „Wakacyjna lokomotywa pomysłów” – przedstawiamy swoje
hobby
CODZIENNIE 20 MINUT GŁOŚNEGO CZYTANIA
ORAZ ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH
11.07. – 15.07.2011, godz. 10.00 – 13.00 ph.: „Z literaturą na wesoło”
11.07. /poniedziałek/ - Dzień z ortografią na wakacjach
12.07. /wtorek/ - Zabawa w bajkolandii – spotkanie z ulubionym bohaterem
literackim
13.07. /środa/ - Dzień z Ŝycia ulubionego bohatera – przedstawiamy
kalambury oraz scenki z Ŝycia bohaterów ksiąŜkowych
14.07. /czwartek/ - Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością – konkurs
pięknego czytania
15.07. /piątek/ - Przysłowia trochę inaczej – zabawy z rozsypanymi wyrazami

CODZIENNIE 20 MINUT GŁOŚNEGO CZYTANIA
ORAZ ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

18.07. – 22.07.2011, godz. 10.00 – 13.00 ph.: „Tydzień europejski”
18.07. /poniedziałek/ - Dzień z legendą – poznajemy legendę o powstaniu
Europy
19.07. /wtorek/ - „Z bajką w dorosłe Ŝycie – bajki z róŜnych stron świata
20.07. /środa/ - „Unia Europejska – to my” - konkurs
21.07. /czwartek/ - „Państwo - Stolica” – odwiedzamy europejskie stolice
22.07. /piątek/ - „Europejski kogel-mogel” – ciekawostki i osobliwości państw
europejskich

CODZIENNIE 20 MINUT GŁOŚNEGO CZYTANIA
ORAZ ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH
25.07. – 29.07.2011, godz. 10.00 – 13.00 ph. „Zdobywanie wiedzy teŜ moŜe
być przygodą”
25.07. /poniedziałek/ - „Szlakiem przygód z róŜnych dziedzin wiedzy” –
konkursy, zagadki
26.07. /wtorek/ - „W świecie bajki ” – poznajemy najpiękniejsze bajki i ich
autorów
27.07. /środa/ - „Wierszem o wakacjach” – konkurs recytatorski
28.07. /czwartek/ - „Zdobywamy tytuł SUPER JĘZYKOZNAWCY” – turniej
gier i zabaw językowych
29.07. /piątek/ - „Do zobaczenia – za rok ” – podsumowanie zajęć
wakacyjnych
CODZIENNIE 20 MINUT GŁOŚNEGO CZYTANIA
ORAZ ZAJĘĆ KOMPUTEROWTYCH
Przedstawiony program moŜe ulec zmianie.
PoniewaŜ tak naprawdę wszystko zaleŜy od dzieci biorących udział
w zajęciach bibliotecznych.
Natomiast w sierpniu 2011 r.
Poza przedstawionym planem Biblioteka zaprasza dzieci spędzające czas wakacji w
domach na zajęcia biblioteczne, które organizowane są w godzinach otwarcia biblioteki. Dzieci
mają zapewnioną wspaniałą zabawę, łączącą przyjemne z poŜytecznym.
Czekamy na Was Dzieci!

Maria Bartoszyńska
Dyrektor MiGBP Krapkowice

KRAPKOWICKI DOM KULTURY
PLAN ZAJĘĆ W CZASIE FERII LETNICH 2011 SIERPIEŃ
1.

CERAMIKA DLA WSZYSTKICH
1-5.VIII GODZ.10.00 -13.00
Poniedziałek Wtorek
Środa
Czwartek Piątek
-

2.

Tabliczki -płaskorzeźby - “WaŜne wydarzenie”
Lepimy zwierzęta
- “ Nasze ZOO”
Proste naczynia
- “ Tace na owoce “
Konkurs ceramiczny - “ Smoki”
wyjście na basen

BRACTWO POSZUKIWACZY SKARBÓW
8-12. VIII GODZ. 10.00 -13.00
poniedziałek - tropimy legendy o skarbach - “Zakon templariuszy”
wtorek
- znaki, tajne pieczęcie, szyfry“Warsztat poszukiwacza skarbów”
środa
- przygotowanie skarbu i mapy - “Wyspa Skarbów”
czwartek - Bal piracki - “Szukamy skrzyni piratów”
piątek
- wyjście na basen

3.

STRASZYDLAKI
16-19.VIII
wtorek
środa
czwartek
piątek

4.

GODZ 10.00-13.00
-konkurs plastyczny “Ciemna strona wyobraźni”
- straszne opowieści - “ Teatr cieni “
- Bal wampirów - gry zabawy konkursy
- wyjście na basen

MUZYKA WOKÓŁ NAS
22- 26. VIII GODZ 10.00-13.00

poniedziałek - - zabawy muzyczno-ruchowe “Dźwięk i rytm “
wtorek
- rysowanie do muzyki - “ Mój wewnętrzny świat”
środa
- zajęcia wokalne - “ Zostań Piosenkarzem”
czwartek
- “Wakacyjny Festiwal Piosenki”
piątek
- wyjście na basen
Zarządca
Joachim Kubilas
Prezes OSIR Gminy Krapkowice Sp z o.o.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca
w Krapkowicach
47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego 1 tel./fax. 0-77-4079670
e-mail: krapkowice@zhp.pl

Bank PeKaO SA II o Opole

http://www.zhp.krapkowice.pl

nr 86124031031111000034870389

Krapkowice, dnia 19 maja 2011 r.

INFORMACJA O OBOZIE HARCERSKIM W POGORZELICY
I. Dane na temat

organizatora obozu

1) pełna nazwa

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Krapkowice

2) forma prawna

stowarzyszenie, organizacja pozarządowa prowadząca
a.

działalność poŜytku publicznego

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 0000094699
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia 1917 rok
5) nr NIP 754-00-21-073

nr REGON 007025173

6) dokładny adres: Krapkowice ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
7) gmina Krapkowice powiat Krapkowice województwo opolskie
8) tel 0774079670 faks 0774079670
9) e-mail: krapkowice@zhp.pl

http:// www.zhp.krapkowice.pl

II. Opis zadania
Związek Harcerstwa Polskiego jest w skali kraju największym organizatorem wypoczynku dla dzieci i
młodzieŜy. Komenda Hufca ZHP w Krapkowicach organizuje letni i zimowy wypoczynek zarówno dla
harcerzy jak i dzieci niezrzeszonych od początku istnienia harcerstwa na Ziemi Krapkowickiej tj. od
1956 roku.
Rokrocznie na placówki letniego wypoczynku za sprawą harcerskich instruktorów wyjeŜdŜa rzesza
dzieci i młodzieŜy. Stanice, na których wypoczywają dzieci mogą takŜe stanowić bazę wypadową dla
mieszkańców naszego Powiatu w rejonie gdzie obozujemy. Organizowany przez nas wypoczynek dla
dzieci i młodzieŜy obejmuje swoim zasięgiem zarówno harcerzy jak i młodych ludzi nie zrzeszonych
w naszym Związku. Za główne cele swego działania uznajemy stworzenie warunków
do wszechstronnego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka, nieskrępowanego kształtowania
jego osobowości przy poszanowaniu
prawa do jego wolności i godności, w tym wolności od
wszelkich nałogów. Działania nasze odnoszą się takŜe do pracy z młodzieŜą ze środowisk
zagroŜonych alkoholizmem, organizowane przez nas zajęcia uświadamiają młodzieŜy negatywne
wpływy subkultur i gangów. Przeciwstawiamy się niszczeniu przez cywilizację świata przyrody,
upowszechniamy wiedzę o nim i kształtujemy potrzebę kontaktu z nieskaŜoną przyrodą. Marzeniem
kaŜdej harcerki, harcerza jest wyjazd z koleŜankami i kolegami na wycieczkę, rajd, biwak a latem
na obóz.
Oto przykłady realizacji zadań letniego wypoczynku dla dzieci zorganizowanego w ostatnich latach,
na które otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
HAL 1995 – obóz harcerski w Czechyniu – Wał Pomorski
HAL 1996 – obóz harcerski w Wisełce – Morze Bałtyckie

HAL 1997 – obóz harcerski w Przerwankach -Mazury
HAL 1998 – obóz harcerski w Dąbkach k/Darłowa –Morze Bałtyckie
HAL 1999 – obozy harcerskie w Kostkowicach -Jura Krakowsko-Częstochowska,
HAL 2000 – obozy harcerskie w Jaworzu-NałęŜu – Beskid śywiecki
HAL 2001 – obozy harcerskie w Rozewiu k/Władysławowa, -Morze Bałtyckie
HAL 2002 – obóz harcerski w Niesulicach - Ziemia Lubuska
HAL 2003 – obozy harcerskie w Międzywodziu k/Międzyzdroii - Morze Bałtyckie
HAL 2004 – obozy harcerskie w Majdanie Sopockim k/Zamościa –Roztocze
HAL 2005 - obóz harcerski w Helu -Morze Bałtyckie
HAL 2006- obóz harcerski w Niesulicach – Ziemia Lubuska
HAL 2007 –obóz harcerski w MrzeŜynie – Morze Bałtyckie
HAL 2008 – obóz harcerski w Dwerniku – Bieszczady
HAL 2009- obóz harcerski w Krynicy Morskiej- Morze Bałtyckie
HAL 2010- obóz harcerski w Lipuszu – Kaszuby
MoŜna zobaczyć, gdzie obozowaliśmy w poprzednich latach (zdjęcia obozowe) na stronie:
http://www.zhpkrapkowice.cba.pl/ w zakładce działalność/obozy.
W roku 2011 organizujemy obóz pod namiotami w miejscowości Pogorzelica, w terminie: od dnia
16-07-2011 (sobota) do dnia 31 lipca 2011 (sobota).
W letnim wypoczynku weźmie udział 95 osób.
Na wypoczynek otrzymaliśmy dotacje z gminy Krapkowice w kwocie 20.000,00 złotych.
Jednocześnie informujemy, Ŝe dofinansowania z ww. dotacji otrzymają TYLKO dzieci i młodzieŜ
z terenu gminy Krapkowice.

III. Program
Atrakcyjny program, oparty na harcerskiej metodzie wychowawczej jest integralną częścią kaŜdej
prowadzonej przez harcerzy placówki. Nieodzownym elementem kaŜdego przedsięwzięcia
realizowanego przez jednostki harcerskie są zajęcia sportowe. Stałym elementem wszystkich imprez
jest wspólna gimnastyka poranna zarówno dla uczestników jak i kadry.
Program obozu w POGORZELICY przewiduje realizację szeregu konkurencji sportowych zarówno
indywidualnych jak i zespołowych. Programy prowadzone przez harcerskie jednostki niejednokrotnie
są laureatami ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów. Związek Harcerstwa Polskiego, jako
jedyna organizacja skautowa w Polsce, jest członkiem Światowej Organizacji Skautowej.
Największym potencjałem Związku Harcerstwa Polskiego jest kadra instruktorska profesjonalnie
przygotowana do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieŜą, w tym takŜe do pracy na placówkach
zimowego i letniego wypoczynku.
W trakcie realizacji projektu będą wykorzystanie róŜne formy pracy harcerskiej, do których naleŜą:
wszechnice, quizy, prelekcje, biegi patrolowe i konkursy sportowe promujące wychowanie w
wolności od nałogów, kreujące postawy asertywne, otwartości i współpracy z otoczeniem, gry
terenowe i zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Jest to takŜe
okazja do wycieczek krajoznawczych i aktywnego wypoczynku.
Planowane są wędrówki po okolicy oraz całodzienna wycieczka do Ustki lub Kołobrzegu, warty
nocne, zajęcia porządkowe w miejscu zakwaterowania, elementy musztry, gry terenowe, zajęcia
sportowe, podchody harcerskie, śpiewy i zabawy przy ognisku,itp.
Pobyt nad morzem to takŜe okazja do wypoczynku na plaŜy, kąpieli wodnych i słonecznych.
Obóz harcerski to nie tylko wakacyjny wypoczynek poniewaŜ pierwsze działania związane
z przygotowaniami do obozu rozpoczynają się z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego i trwają
do wakacji a obóz harcerski jest finałem wszelkich działań zarówno instruktorów jak i harcerzy,

dochodzi takŜe czasu spędzonego na rajdach i biwakach gdzie dzieci przygotowują się do obozu pod
opieką instruktorów.
Harcerstwo to nie tylko wypoczynek i rekreacja, ale przede wszystkim szeroko pojęte wychowanie
kształtujące pro obywatelskie postawy oparte na czterech filarach:
Uczę się wiedzieć – przez połączenie wystarczająco szerokiej wiedzy ogólnej z moŜliwością zajęcia
się głębiej kilkoma tematami. Oznacza to teŜ uczenie się uczenia, czyli korzystania z okazji, jakich w
ciągu Ŝycia dostarcza wychowanie.
Uczę się działać – Ŝeby osiągnąć nie tylko umiejętności zawodowe, ale takŜe szeroki zakres
umiejętności Ŝyciowych, łącznie z relacjami międzyludzkimi i grupowymi.
Uczę się Ŝyć razem – rozwijanie rozumienia innych ludzi, docenianie współzaleŜności, umiejętności
pracy w grupie i rozwiązywania konfliktów, a takŜe uznanie wartości demokracji, wzajemnego
szacunku i zrozumienia, pokoju i sprawiedliwości.
Uczę się być – czyli lepszy rozwój czyjegoś charakteru i działanie w poczuciu coraz większej
autonomii, rozsądku i osobistej odpowiedzialności. W tym aspekcie wychowanie nie moŜe pominąć
Ŝadnego wymiaru rozwoju człowieka.

Z harcerski pozdrowieniem

CZUWAJ!
Z-ca Komendanta
Hufca ZHP w Krapkowicach
hm Robert Nowak

Podmiot udostępniający informację:
Informację wytworzył(a):
Data wytworzenia:

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
GraŜyna Pajączkowska- inspektor
2011-06-01

