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Załącznik nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Kolonowskie na rok 2018 
  

 

 Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem, po raz kolejny, pragnie włączyć się w 

realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolonowskie na rok 2018 

poprzez organizację licznych zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji 

letnich. 

 Zgodnie z wieloletnią już tradycją zajęcia o charakterze warsztatowym realizowane 

będą w świetlicach wiejskich w poszczególnych miejscowościach gminy oraz w świetlicy, 

zlokalizowanej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolonowskiem, a także w sali 

widowiskowej przy OSP w Kolonowskiem. W ramach cyklu planowane są także wyjazdy na 

basen, do kina, w miejsca atrakcyjne turystycznie i inne ciekawe miejsca na terenie 

Opolszczyzny. 

 W ramach działań przewidziano także turnieje sportowe o różnorakim charakterze, gry 

terenowe oraz bal karnawałowy i rajdy rowerowe. BiCeK – w ramach otrzymanych środków 

– zorganizuje także dwie rodzinne imprezy integracyjne, na rozpoczęcie i zakończenie letnich 

wakacji 

 Realizowane działania będą mieć charakter szeroko pojętej profilaktyki alkoholowej 

i narkotykowej. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi dzieciom przeciwdziałanie agresji oraz 

nawyk pożytkowania energii na sensowne spędzanie czasu wolnego. Projekt będzie 

przeciwdziałać zachowaniom nieakceptowanym społecznie. Umożliwi także młodemu 

pokoleniu z terenów wiejskich uczestnictwo w zajęciach, w których – bez dodatkowych 

środków finansowych – nie miałyby szans uczestniczyć. 

 Zajęcia odbywać się będą naprzemiennie w poszczególnych miejscowościach. 

Zwiększy to stopień integracji pomiędzy rówieśnikami z różnych miejsc gminy. Dostęp do 

działań będzie równy dla wszystkich: zapisy odbędą się w tym samym czasie we wszystkich 

gminnych miejscowościach. 

 Zajęcia będą mieć charakter sportowy, edukacyjny i artystyczny. Wszystko to ma 

na celu przedstawienie dzieciom i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe i gimnazjalne) 

alternatywnej formy spędzania czasu wolnego oraz wpojenie nawyku właściwej jego 

organizacji. 

 Wszystkie zajęcia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

 

 

 

 

 

 
Łączny koszt działań: 40.000 zł 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie 

 

 
Rodzaj zajęć Realizowane treści Koszty 

I Gminny Turniej 

Piłki Nożnej Halowej 

Aktywna forma spędzania czasu 

wolnego pod okiem instruktora. 

Różne grupy wiekowe. Integracja z 

rówieśnikami, zdrowa rywalizacja 

sportowa, właściwe spożytkowanie 

energii. Sport jako sposób na 

przeciwdziałanie uzależnieniom. 

W ramach zadania zorganizowany 

jeden turniej piłki nożnej halowej 

dla ok. 50 osób – dzieci i 

młodzieży w wieku szkolnym. 

 

- transport 

- sędziowie 

- opieka medyczna 

- upominki 

- dyplomy 

- ubezpieczenie 

- poczęstunek 

- wynagrodzenie 

opiekuna/organizatora 

Koszt: 1.500,00 zł 

III Gminny Turniej Petanque 

Aktywna forma spędzania czasu 

wolnego pod okiem instruktora. 

Różne grupy wiekowe. Integracja z 

rówieśnikami, zdrowa rywalizacja 

sportowa, właściwe spożytkowanie 

energii. Sport jako sposób na 

przeciwdziałanie uzależnieniom. 

W ramach zadania zorganizowany 

zostanie jeden turniej petanque dla 

ok. 30 osób – dzieci i młodzieży w 

wieku szkolnym. 

 

- sędzia 

- dyplomy 

- upominki 

- napoje 

 

 

 

 

 

Koszt: 800,00 zł 

V Międzygminny Turniej Piłki 

Nożnej 

Aktywna forma spędzania czasu 

wolnego pod okiem instruktora. 

Różne grupy wiekowe. Integracja z 

rówieśnikami, zdrowa rywalizacja 

sportowa, właściwe spożytkowanie 

energii. Sport jako sposób na 

przeciwdziałanie uzależnieniom. 

W ramach zadania zorganizowany 

jeden turniej piłki nożnej dla ok. 

80 osób – dzieci i młodzieży w 

wieku szkolnym. 

 

- transport 

- sędziowie 

- opieka medyczna 

- upominki 

- dyplomy 

- ubezpieczenie 

- poczęstunek 

- wynagrodzenie 

opiekuna/organizatora 

 

Koszt: 3.500,00 zł 

Spartakiada na wesoło 

Aktywna forma spędzania czasu 

wolnego w zabawnej formie. 

Różne grupy wiekowe. Integracja z 

rówieśnikami, zdrowa rywalizacja 

sportowa, właściwe spożytkowanie 

energii. Sport jako sposób na 

przeciwdziałanie uzależnieniom. 

W ramach zadania zorganizowana 

zostanie jedna spartakiada dla ok. 

40 osób – dzieci i młodzieży w 

wieku szkolnym. 

 

 

- upominki 

- dyplomy 

- napoje 

- wynagrodzenie 

opiekuna/organizatora 

 

 

 

Koszt 800,00 zł 

Wyjazdy na basen 

Alternatywna forma spędzania 

czasu wolnego. Integracja 

z rówieśnikami, właściwe 

spożytkowanie energii. 

Zorganizowane zostaną co 

najmniej dwa wyjazdy na basen 

dla ok. 40 osób każdy (Olesno, 

Ruda Śląska) 

- transport 

- bilety wstępu 

- ubezpieczenie 

- opieka 

 

 

 

Koszt: 3.630,00 zł 
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Wyjazdy do kina 

Zajęcia o charakterze 

edukacyjnym. Integracja 

z rówieśnikami. Poszerzanie 

horyzontów myślowych jako 

forma wskazywania innego 

sposobu na życie.  

Zorganizowane zostaną co 

najmniej dwa wyjazdy do kina dla 

ok. 40 osób każdy. 

- transport 

- bilety wstępu 

- ubezpieczenie 

- opieka 

 

 

 

 

Koszt: 3.630,00 zł 

Wyjazd do Opola – 

- Rollkowisko 

Alternatywna forma spędzania 

czasu wolnego. Integracja 

z rówieśnikami, właściwe 

spożytkowanie energii. 

W ramach programu 

zorganizowany zostanie wyjazd 

dla ok. 40 osób. 

- transport 

- bilety wstępu 

- ubezpieczenie 

- opieka 

 

 

Koszt: 1.430,00 zł 

Wyjazd do Opola – 

- Muzeum Wsi Opolskiej 

Wyjazd o charakterze 

edukacyjnym Alternatywna forma 

spędzania czasu wolnego. 

Integracja 

z rówieśnikami, właściwe 

spożytkowanie energii. 

W ramach programu 

zorganizowany zostanie wyjazd 

dla ok. 40 osób. 

- transport 

- bilety wstępu 

- ubezpieczenie 

- opieka 

 

 

Koszt: 2.360,00 zł 

Wyjazd do Brzegu – 

- Piknik na Florydzie 

Wyjazd o charakterze 

edukacyjnym i sprawnościowym. 

Integracja i współpraca z 

rówieśnikami. W ramach 

programu zorganizowany zostanie 

wyjazd dla ok. 40 osób – dzieci i 

młodzieży w wieku szkolnym. 

- transport 

- ubezpieczenie 

- opieka 

 

 

 

 

Koszt: 1.330,00 zł 

Wyjazd do Gliwic – 

- gry typu escape room 

Zajęcia o charakterze 

edukacyjnym, sprawnościowym 

oraz z logicznego myślenia. 

Integracja i współpraca z 

rówieśnikami. W ramach 

programu zorganizowany zostanie 

wyjazd dla ok. 40 osób – dzieci i 

młodzieży w wieku szkolnym. 

- transport 

- wstęp 

- ubezpieczenie 

- opieka 

 

 

 

Koszt: 2.680,00 zł 

Wyjazd do Pszczyny 

Wyjazd o charakterze 

edukacyjnym. Alternatywna 

forma spędzania czasu wolnego. 

Integracja  

z rówieśnikami, właściwe 

spożytkowanie energii. 

W ramach programu 

zorganizowany zostanie wyjazd 

dla ok. 40 osób. 

- transport 

- wstęp 

- ubezpieczenie 

- opieka 

 

 

 

 

Koszt: 3.260,00 zł 

Warsztaty w zabytkowej chacie 

oraz świetlicach i sali 

widowiskowej 

Warsztaty związane z lokalnymi 

tradycjami oraz lokalną kulturą a 

także warsztaty plastyczne, 

sprawnościowe i in. 

 

 

- materiały do zajęć 

- wynagrodzenie prowadzących 

 

 

 

Koszt: 5.730,00 zł 
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Wyjazd do Zabrza 

Wyjazd o charakterze 

edukacyjnym. Alternatywna 

forma spędzania czasu wolnego. 

Integracja z rówieśnikami, 

właściwe spożytkowanie energii. 

W ramach programu 

zorganizowany zostanie wyjazd 

dla ok. 40 osób. 

- transport 

- wstęp 

- ubezpieczenie 

- opieka 

 

 

 

Koszt: 2.750,00 zł 

Gry terenowe 

Podchody, questing, gry i zabawy 

na świeżym powietrzu – pod 

okiem opiekuna. Aktywne 

spędzanie czasu. W ramach 

programu zostanie zorganizowany 

cykl 3 zajęć na świeżym 

powietrzu, po jednym przy każdej 

ze świetlic wiejskich. Każde 

zajęcia przeznaczone będą dla ok. 

20 osób każde. 

- materiały do zajęć 

- poczęstunek 

- opieka 

 

 

 

 

 

 

Koszt: 600,00 zł 

Rajdy rowerowe 

Wyjazdy trasami rowerowymi po 

terenie gminy i poza nią etc. 

Edukacyjny charakter działań 

przyczyni się do umiejętnego 

wykorzystywania czasu wolnego. 

Uczestnicy będą mieć możliwość 

zapoznania się z atrakcjami 

terenów, które zamieszkują. W 

ramach programu zostaną 

zorganizowane 2 wyjazdy dla 

grupy ok. 20 osób. 

- bilety wstępu 

- poczęstunek i napoje 

- ubezpieczenie 

- opieka 

 

 

 

 

 

 

Koszt: 1.800,00 zł 

Turniej gry w kręgle 

Integracja z rówieśnikami, zdrowe 

współzawodnictwo, aktywność 

fizyczna jako forma wskazywania 

innego sposobu na życie.  

W ramach programu 

zorganizowane zostaną dwa 

turnieje dla dzieci i młodzieży dla 

ok. 30 osób każdy. 

- wynajem torów 

- poczęstunek 

- dyplomy 

 

 

 

 

 

Koszt: 1.200,00 zł 

Rozpoczęcie i zakończenie 

wakacji 

Zorganizowanie rodzinnych zajęć 

integracyjnych. Właściwa 

organizacja czasu wolnego. 

Wskazanie alternatywnych form 

jego spędzania. W ramach 

programu odbędą się dwie 

rodzinne imprezy integracyjne, 

dla ok. 30 osób każde. 

- poczęstunek 

- materiały do zajęć 

 

 

 

 

 

Koszt: 2.000,00 zł 

Bal karnawałowy 

Impreza integracyjna dla 

najmłodszych. Spotkanie z 

rówieśnikami, właściwe 

spożytkowanie energii. Bal dla 

ok. 80 osób. 

- wodzirej 

- poczęstunek 

- dekoracje 

 

 

Koszt: 1.000,00 zł 

 


