
WYPOCZYNEK WAKACYJNY 2013
SPRAWOZDANIE

Gmina Dobrzen Wielki corocznie organizuje letni wypoczynek dla dzieci i mlodziezy
szkolnej. W tym roku byla to akcja pn. "Lato 2013" przy wspóludziale Gminnego Osrodka
Kultury oraz Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Dobrzeniu Wielkim.
Zajecia odbywaly sie w siedmiu solectwach gminy w okresie od 01 lipca do 30 sierpnia 2013
roku, od poniedzialku do piatku, w godzinach od 9QQdo 14QQ.Kazdego dnia uczestniczylo
w nich okolo 96 dzieci.

Tabela 1. Uczestnictwo dzieci w wypoczynku letnim w poszczególnych solectwach gminy
Dobrzen Wielki

Zgodnie z "Regulaminem letniego wypoczynku organizowanego na terenie gminy
Dobrzen Wielki" w zajeciach uczestniczyly dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Wszyscy
wychowawcy, prowadzacy swietlice, posiadali odpowiednie kwalifikacje, konieczne do
sprawowania opieki nad dziecmi. Podczas pobytu w swietlicy, dzieci codziennie otrzymywaly
drugie sniadanie.
Wsród realizowanych zabaw i zajec tematycznych znalazly sie:

· gry i zabawy w swietlicy,

· zajecia plastyczno-techniczne (ceramika, malarstwo, decoupage) prowadzone przez
wykwalifikowanego plastyka,

· zajecia stolikowe,
· zajecia taneczne,
· zajecia audiowizualne,
· konkursy, zagadki, lamiglówki,
· zajecia sportowe oraz ruchowe na swiezym powietrzu,
· zajecia edukacyjne, dotyczace m.in. bezpieczenstwa,
· rozwijanie wsród dzieci i mlodziezy umiejetnosci manualnych oraz wspólpracy

i integracji w grupie.
Dzieci z calej gminy, obejrzaly w Gminnym Osrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim spektakl
teatralny pt. "Wielki zajac na wakacjach", przygotowany przez aktorów z Krakowa.
Dla uczestników akcji "Lato 2013" oraz dzieci przedszkolnych z terenu gminy Dobrzen Wielki
zorganizowano równiez konkurs plastyczny pod haslem ,,Patrzeprzez rózowe okulary".
Ponadto we wszystkich swietlicach gminnych przeprowadzono warsztaty biblioterapeutyczne
majace na celu rozbudzenie zainteresowan ksiazka, uswiadomienie dzieciom znaczenia
przyjazni oraz ksiazki w zyciu czlowieka, rozwijanie wyobrazni i twórczego myslenia.

W Dobrzeniu Wielkim preznie dziala Osrodek Rekreacji "BALATON", który jest dostepny
przez okres dwóch miesiecy letnich, i nie tylko, do dyspozycji mieszkanców gminy. Majac
na uwadze bezpieczny wypoczynek miejscowej ludnosci oraz gosci przybywajacym
do naszej gminy, kapielisko "BALATON" corocznie strzezone jest przez ratowników.

Swietlica Ilosc dzieci zapisanych Srednio I dzien
Krzanowice 38 16
Dobrzen Wielki 72 27
Swierkle 13 8
Borki 18 7
Chróscice 50 19
Kup 27 12

Czarnowasy 17 7
Razem: 235 96



Ponadto Gminny Osrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim zorganizowal w tym roku
bezpieczne splywy kajakowe na rzekach: Mala Panew, Warta i Ruda oraz rajdy rowerowe
dla mlodziezy.

Przez gmine Dobrzen Wielki wiedzie Droga sw. Jakuba, która zostala uznana przez
Rade Europy za najwazniejszy szlak kulturowy Kontynentu. Szlaki oznaczone symbolem
muszli sluza pielgrzymom, którzy zmierzaja do katedry w Santiago de Compostela
w Hiszpanii. Nie sposób wiec, nie wspomniec w tym miejscu, o zorganizowaniu pieszych
wycieczek tym szlakiem, które pozwolily mlodziezy odnowic sie duchowo, poznac nowych
ludzi oraz spedzic czas aktywnie i bezpiecznie.

Dzieki wspólpracy gminy z innymi podmiotami, dzieci i mlodziez bezpiecznie w tym
roku spedzily czas na koloniach letnich, w których udzial wzielo 15 osób, i tak:
Kuratorium Oswiaty w Opolu przydzielilo gminie Dobrzen Wielki 9 miejsc na kolonie
w Osrodku "Czerwony Koziol" w Glucholazach, której organizatorem bylo Stowarzyszenie
Przyjaciól Opolskiego Hufca ZHP Opole, natomiast Towarzystwo Spoleczno - Kulturalne
Niemców na Slasku Opolskim przyznalo gminie 6 miejsc (2 w Glucholazach i 4 w Polanicy
Zdrój).

We wspólpracy z Towarzystwem Przyjaciól i Rozwoju Kultury w Dobrzeniu Wielkim, które
jest dobrowolnym zrzeszeniem majacym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw
i dzialan sprzyjajacych wszechstronnemu rozwojowi spolecznosci lokalnej, promujacym
kulture, wychowanie, zdrowie, edukacje i sport, zorganizowana zostala dla dzieci i mlodziezy
wycieczka w Pieniny.

W gminie Dobrzen Wielki w okresie wakacyjnym odbylo sie duzo "Festynów Wiejskich"
organizowanych przez Rady Soleckie, LZS czy Ochotnicza Straz Pozarna, w których dzieci
i mlodziez licznie brali udzial wraz z calymi rodzinami.

W dniach 20-21.07.2013r. w Dobrzeniu Wielkim odbyl sie VI Zlot Oldtimerów, którego
organizatorem byl Gminny Osrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim wraz z Automobiklubem
Opolskim, Polskim Zwiazkiem Motorowym oraz Gmina Dobrzen Wielki. Wsród wielu atrakcji
i konkursów dla dzieci i doroslych zorganizowano równiez koncert charytatywny, na którym
zbierano pieniadze dla dzieci z choroba nowotworowa. VI Zlot Oldtimerów zakonczyl sie
zabawa taneczna.

W ramach corocznej imprezy pn. "Z rodzina nad woda" organizowanej w Dobrzeniu
Wielkim nad kapieliskiem "BALATON", omówione zostaly zasady bezpieczenstwa nad woda
oraz ratownictwa wodnego przeprowadzone przez pracowników Wojewódzkiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR).

Firma Uslugowa "KYNOPOLE" z siedziba w Miedzianej zorganizowala w dniu
21.07.2013r. w Dobrzeniu Wielkim pokaz kynoterapii dla chorych dzieci, polegajacy na
stworzeniu pozytywnej relacji miedzy osoba a psem podczas wspólnej zabawy, która
pozwala przelamac lek jaki narasta w dziecku, pobudza jego aktywnosc i sensoryke oraz
relaksuje. Firma ta przedstawila równiez pokaz cwiczen, które sa niezbedne w terapii z psem
dla dzieci niepelnosprawnych lub chorych na kynofobie, czyli lek przed psem. Nad
bezpieczenstwem dzieci podczas pokazu czuwali wykwalifikowani specjalisci kynoterapeuci
oraz treserzy psów.

W Dobrzeniu Wielkim odbyly sie równiez pokazy podnoszenia ciezarów na lezaco przez
osoby niepelnosprawne, które zorganizowane zostaly przez Stowarzyszenie "Rano",
a glównym ich koordynatorem byl byly mistrz Polski w podnoszeniu ciezarów, pan Wojciech
Zachariasz. Zorganizowanie pokazów mialo na celu aktywizacje osób niepelnosprawnych.

Dobrzenski Klub Krótkofalarski z siedziba w Czarnowasach, prowadzony przez pana
Slawomira Domarus zorganizowal pokaz nawiazywania lacznosci ze swiatem przez
krótkofalowców, który mial na celu pokazanie mlodziezy dobrzenskiej w jaki sposób mozna
czuwac nad bezpieczenstwem w razie jakiegokolwiek zagrozenia, np. powodzi.



Podczas wakacji odbyl sie równiez pokaz sprzetu pozarniczego Ochotniczej Strazy
Pozarnej z terenu gminy Dobrzen Wielki, w którym uczestniczyly dzieci. Strazacy omawiali
techniki wykorzystania tego sprzetu, które potrzebne sa w przypadku jakiegokolwiek
zagrozenia a takze zachowania bezpieczenstwa.

Ogromnym zainteresowaniem dzieci, mlodziezy jak i doroslych cieszyl sie równiez
pokaz modeli plywajacych zorganizowany pod nadzorem pana Dominika Sokola. Pokaz mial
na celu zaszczepienie pasji modelarstwa wsród mlodziezy.

Gmina Dobrzen Wielki preznie wspólpracuje z Nadlesnictwem Kup. Dzieci i uczniowie
z placówek oswiatowych gminy systematycznie zwiedzaja i poznaja tajniki przyrody w Izbie
Lesnej w Kup. Corocznie przedstawiciele Strazy Lesnej zapraszani sa do swietlic gminnych
na spotkania z dziecmi i mlodzieza szkolna, zaznajamiajac ich z zasadami bezpieczenstwa
oraz prawidlowego zachowania w lasach.

Wspólpraca z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim równiez uklada sie bardzo
dobrze. Policjanci zapraszani sa regularnie do przedszkoli i szkól gminy Dobrzen Wielki
organizujac prelekcje, pogadanki na temat skutków brania narkotyków przez mlodziez,
bezpieczenstwa na drogach oraz zasad "bezpiecznego domu", czyli nie otwierania obcym
drzwi od mieszkania.

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Dobrzeniu Wielkim równiez w duzym stopniu
przyczynia sie do zachowania bezpieczenstwa dzieci i mlodziezy w okresie wakacyjnym
realizujac program ratownictwa medycznego oraz zapewniajac dzieciom corocznie posilek
regeneracyjny w postaci drugiego sniadania w trakcie trwania akcji "Lato 2013".

Gmina Dobrzen Wielki przy wspóludziale Opolskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego
w losiowie zorganizowala takze wspanialy wyjazd dla dzieci do Brzegu na zorganizowany
przez I Pulk Saperów ,,Piknik na Florydzie", gdzie zolnierze udostepnili jednostke do
zwiedzania dzieciom. Uczestnicy pikniku uczyli sie strzelac, nawiazywali lacznosc, poznawali
pojazdy wojskowe, zwiedzali muzeum oraz jedli prawdziwa grochówke. Na terenie jednostki
zaprezentowano równiez dzialania policji, odbyl sie pokaz psów, policjanci uczyli dzieci
udzielania pierwszej pomocy, która juz wiele razy uratowala niejednemu czlowiekowi zycie.

Dzieci z terenu gminy Dobrzen Wielki w okresie wakacyjnym korzystaly z bogatej
oferty zajec róznych klubów i zespolów tanecznych Gminnego Osrodka Kultury
w Dobrzeniu Wielkim. Uczestniczyly w zajeciach mazoretkowych, akrobatycznych,
baletowych i cyrkowych.
Nalezy w tym miejscu wspomniec, ze 30 osobowa grupa dzieci i mlodziezy z gminy Dobrzen
Wielki w dniach od 5 do 8 lipca 2013r., brala udzial w wyjezdzie zorganizowanym do miasta
partnerskiego Wil w Szwajcarii, gdzie z powodzeniem zaprezentowala swoje talenty.
W wyjezdzie bralo udzial 14 mazoretek z zespolu "Seniorita", 7 osób z grupy akrobatycznej
"Gwiazda", 2 osoby z grupy cyrkowej "Cudaki" oraz dwie pary taneczne.

Dzieki licznie prowadzonym zajeciom podczas wakacji, dzieci i mlodziez aktywnie
spedzily czas pod czujna opieka opiekunów, nauczyly sie wspólpracy w grupie, szacunku
i tolerancji, kolezenstwa, umiejetnosci rozwiazywania konfliktów, propagowania pozytywnych
postaw spolecznych, promowania bezpiecznych zabaw i zachowan.
Wszystkie podjete przez Gmine Dobrzen Wielki oraz instytucje z nia wspólpracujace
inicjatywy profilaktyczno-prewencyjne w okresie tegorocznych wakacji, zapewnily bezpieczny
wypoczynek dzieci i mlodziezy, ku zadowoleniu ich rodziców i opiekunów.

Zebrala i sporzadzila: A. Pietrzyk


