
„Aktywnie, przyjemnie i zdrowo” 

 

Operacja współfinansowana ze środków Gminy Pruchnik 
Kwota dofinansowania; 7 000,00 zł. 

Zrealizowano w 2013r. 
 

 
Zrealizowano wycieczkę krajoznawczo –edukacyjną) do Muszyny, w której 
uczestniczyło 22 osoby działające aktywnie w Stowarzyszeniu. 
Z dotacji został opłacony koszt autokaru (w obie strony)i dwa noclegi dla 22 
uczestników  Uczestnicy chętnie korzystali z dostępnych atrakcji m,in. podczas 
pobytu zorganizowano pieszą wycieczkę z Muszyny na Jaworzynę Krynicką oraz do 
Parku Sensorycznego, w drodze powrotnej uczestnicy zwiedzili Krynicę.   

 

Zakupiono dwa spektakle  PROFILAKTYCZNO –EDUKACYJNE  połączone z 
warsztatami poruszające istotne i aktualne problemy społeczne dotykające dzieci i 
młodzież. Spektakle odbyły się na sali widowiskowej w Centrum Kultury, Sportu i 
Turystyki w Pruchniku. Celem LA DOLCE VITA (90 min;2x po 45min)  było 
przekazanie uczniom niezbędnych wiadomości dotyczących zagrożeń jakimi są 
uzależnienia: używki; Internet; hazard; przesadna dbałość o własny wygląd. Celem 
drugiego spektaklu  pt ON-LINE (45 min) była weryfikacja potencjalnych zagrożeń 
płynących z sieci. Ogółem w spektaklach uczestniczyło 390 uczniów kl. IV- VI z 
terenu Gminy Pruchnik.  

 

Zorganizowano spotkania z cyklu „Podróże bliskie i dalekie” prowadzone przez 
dwóch prelegentów. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób. Prelekcja połączona z 
prezentacją zdjęć z podróży po ciekawych miejscach. Temat prelekcji związany był z 
nurkowaniem i fotografią  oraz z osobliwością Western Cape Prowincji Zachodnio 
Przylądkowej RP . 

 

Na terenie Hawłowic odbyły się dwa  rajdy; pieszy i rajd nording wolking.  
Uczestniczyło w nich ok 30 osób. Dla wszystkich uczestników zostały przygotowane 
liczne atrakcje; wielkie rodzinne ognisko, ciepłe posiłki a dla najmłodszych konkursy 
i zabawy. Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety,  

 

Stowarzyszenie zorganizowało biesiadę staropolską promującą kuchnię 
regionalną, w której uczestniczyło 120 osób z terenu Gminy Pruchnik. Przygotowane 
potrawy zostały podane do degustacji podczas zorganizowanej biesiady. 

 

Dwudniowe warsztaty robienia zielników, w których uczestniczyło 25 dzieci w 
wieku szkolnym. Każdy z uczestników wykonał zielnik przy użyciu dostępnych 
materiałów, w tym zasuszonych, wcześniej przygotowanych roślin.  uczestnicy 
warsztatów 29 czerwca zwiedzili Arboretum w Bolestraszycach. W wycieczce 
uczestniczyło 34 dzieci z terenu Gminy Pruchnik. W ramach tego działania 
opłacono  transport do Bolestraszyc, zakupiono bilety, usługę przewodnika i 
wynajęcia miejsca na ognisko w Arboretum. Podczas wyjazdu zorganizowano 
dodatkową atrakcję dla dzieci – wycieczkę do lodziarni w Przemyślu.   

 

 
 


