
„pRUCHnik dla każdego” 

 

Operacja współfinansowana ze środków Gminy Pruchnik 

Wartość dotacji: 10 000,00zł 
Zrealizowano w okresie od 20.03.2015 do 15.12.2015 

Działanie 1– organizacja projektu. 
W ramach pracy społecznej były zaangażowane dwie osoby –koordynator i obsługa 
księgowa  

Działanie 2 – Śladami Koziołka Matołka 
-wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie 
-przeprowadzono warsztaty czytelniczo -plastyczne na podstawie książki „120 przygód 
Koziołka Matołka” przez pracownika biblioteki, w ramach pracy społecznej na rzecz 
organizacji 
-zorganizowano rajd pieszy dla dzieci ph. „Śladami Koziołka Matołka” po 
najpiękniejszych zakątkach Pruchnika ( ze względu na warunki pogodowe termin 
został przesunięty na październik) 
-przeprowadzono proekologiczne zajęcia terenowe na trasie rajdu oraz  ścieżce 
edukacyjnej „Wąwóz Lelos”  
-zapewniono wyżywienie uczestnikom rajdu 
-przygotowano organizacyjnie wycieczkę autokarową dla dzieci z terenu gminy do 
ECB w Pacanowie (ustalono termin, przygotowano dokumentację  wycieczki, --
zarezerwowano bilety wstępu i wyżywienie  dla uczestników, zabezpieczono transport, 
opłacono ubezpieczenie NW) 
-przeprowadzono rekrutację uczestników 
-zapoznano uczestników z regulaminem oraz programem wycieczki 
-zorganizowano wyjazd do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w 
Pacanowie 
-impreza plenerowa na stadionie w Pruchniku 
-wynajęto atrakcyjne i bezpieczne urządzenia do zabawy dostosowane dla dzieci w 
różnym wieku ( dla najmłodszych kącik tematyczny , dla przedszkolaków i uczniów kl. 
I-III  - kolejkę oraz dla dzieci w wieku do 12 lat „dmuchańce”) 
-udostępniono bezpłatnie urządzenia dla wszystkich chętnych dzieci – uczestników 
imprezy 

Działanie 3 – Poznajemy Podkarpacie  
-zorganizowano dwie wycieczki autokarowe w Bieszczady dla członków organizacji i 
mieszkańców 
I wycieczka: zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i zapory w 
Solinie, wieczorne zwiedzanie Polańczyka , wspólny wieczór przy ognisku 
II wycieczka: zwiedzanie pod kierunkiem przewodnika Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego:  

a) Muczne- Bukowe Berdo- Krzemień – Tarnica – Wołosate; 
b) Muczne – Bukowe Berdo – Kopa – Widełki 
c) Cerkiew Bukowiec- Górka Łopienniki – Zapora Solina – Myczkowce Ogród 

Biblijny 
-pokryto koszty transportu  



 

Działanie 4 – Wiosenny i jesienny rajd z Nordic  Walking  
-zorganizowano wiosenny rajdu pieszy z instruktorem Nordic Walking: Rynek, Park, 
Wiejska, Zamkowa, Baszta , Lipowa, Betlejem, Grunwaldzka  (trasa: ok.7 km) 
-jesienny rajd pieszy z instruktorem  Nordic Walking: Muzeum Parafialne, Kościół, 
Rynek, Park, Wiejska, Leśna, Korzenie, wieża widokowa, Wąwóz Lelos (trasa: ok. 6 
km). Rajd przeprowadzono we współpracy z Jarosławskim Oddziałem PTTK  
Punktem kulminacyjnym wędrówki była nowo wybudowana wiata turystyczna, gdzie 
przygotowano dla uczestników kiełbasę z grilla oraz herbatę. 
-Zapewniono wyżywienie uczestnikom rajdów. 

Działanie 5- Jarmark Bożonarodzeniowy 
-przygotowano program imprezy  
-zaproszono twórców ludowych oraz wszystkich chętnych do udziału w jarmarku 
Bożonarodzeniowym 
-pozyskano sponsorów i partnerów przedsięwzięcia 
-zorganizowano akcję informacyjną (plakaty) 
-odbyło się spotkanie z Mikołajem  
-zorganizowano zabawy, konkursy dla dzieci z udziałem Mikołaja i jego pomocników, 
-zakupiono słodycze i torebki, z których zrobiono paczki dla najmłodszych uczestników 
imprezy 
-pierniki świąteczne, ozdoby, rozdano uczestnikom jarmarku 
 
 3 urządzenia rekreacyjne dla dzieci 
 7 godz. zabawy dla dzieci na imprezie plenerowej 
 1 wycieczka jednodniowa do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie 
 45 uczestników wycieczki do Pacanowa 
 1 warsztaty czytelniczo – plastyczne dla dzieci 
 1 rajd pieszy dla dzieci 
 46 uczestników rajdu dla dzieci 
 2 wycieczki autokarowe 
 2 rajdy Nordic Walking 
 ok. 50 uczestników rajdów 
 impreza mikołajowa – Jarmark Bożonarodzeniowy 
 200 paczek mikołajowych dla najmłodszych 
 2 godz. animacji dla dzieci 
 


