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W piątek 4 lipca odbyły się dwie uroczystości zakończenia Profilaktycznych Półkolonii
organizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2014.

  

Pierwsza impreza odbyła się w ramach zakończenia Półkolonii organizowanych przez
Stowarzyszenie "Kłodawska Jedynka". Uroczystość 
odbyła się na terenie rekreacyjnym przy Strażnicy OSP w Kłodawie. Dyrektor Gimnazjum - pani
Beata Kołuda oraz Prezes Stowarzyszenia - pani Mariola Felczyńska podsumowały
wypoczynek, którego hasło brzmiało"Półkolonie letnie- Lato dla ciekawych".

  

Przez pierwszy tydzień wakacji 35 uczestników oraz kadra wypoczynku wspólnie spędzali czas,
łącząc zabawę, wypoczynek i edukację. Oprócz zajęć profilaktycznych pod hasłem "Sobą być
dobrze żyć", odbywały się także zajęcia sportowe, warsztaty kreatywności, zajęcia muzyczne,
plastyczne oraz rekreacyjne. 
Zorganizowano również wyjazd do kina oraz wyjazd do Aquaparku w Kutnie. Na zakończenie
półkolonii zorganizowano pożegnalnego grilla i rozdano wszystkim pamiątkowe kubki.
"Kłodawska Jedynka", organizując Półkolonie ze współfinansowaniem zadania przez Gminę
Kłodawa, zaproponowała swoim wychowankom wspaniałe zajęcia o charakterze
profilaktycznym, które pozwoliły w miłej atmosferze i przyjaznych oraz bezpiecznych warunkach
spędzić kilka dni wakacji promując lato dla ciekawych.
Druga impreza podsumowująca wypoczynek odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w
Kłodawie, gdzie także przez pierwszy tydzień wakacji odbywały się Półkolonie. Ten wypoczynek
został zorganizowany przez Gminę Kłodawa z własnych środków, w odpowiedzi na zgłoszone
zapotrzebowanie i zainteresowanie społeczności uczniowskiej tej placówki. Przez 5 dni 45
uczestników Półkolonii pod hasłem "Wakacje z Dwójką" odbywało warsztaty profilaktyczne,
ekologiczne, językowe i taneczne oraz uczestniczyło w zajęciach sportowych, projekcjach
filmów, konkursach plastycznych oraz wycieczkach. W ramach półkolonii dzieci z
wychowawcami odbyli wycieczkę do Nadleśnictwa Kiejsze, gdzie poznali pracę leśników-
szkółkarzy, produkcję sadzonek drzew i krzewów i poszerzali swoją wiedzę przyrodniczo- leśną.
Na zakończenie pobytu w Kiejszach zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek i
festiwalem piosenki kolonijnej.  

  

Kolejny wyjazd w ramach Półkolonii odbył się do ZOO Safari w Borysewie. Wyprawa pozwoliła
poznać wiele dzikich zwierząt, odbyć zajęcia rekreacyjne w figlarni oraz zajęcia edukacyjne pt.
"Zwierzęta z 5 kontynentów świata". Piątkowe podsumowanie "Wakacji z Dwójką"
zorganizowano jako - bogatą w zdjęcia i filmy- prezentację multimedialną. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy i upominki w postaci pamiątkowych kubków. Zarówno wypoczynek
"Kłodawskiej Jedynki" jak i "Wakacje z Dwójką" były organizowane w ramach realizacji
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Gminnego Programu Profilaktyki na rok 
2014, promując aktywny wypoczynek, życie bez używek i uzależnień oraz tworząc atmosferę
bezpieczeństwa i poczucia zaufania, tak ważnych dla młodego pokolenia. Dodać należy, że
wszyscy wychowawcy i kadra półkolonii pracowali w ramach umów wolontariatu, promując
postawy 
dobrowolnego i świadomego angażowania się w pracę na rzecz lokalnej społeczności. W obu
uroczystościach wzięli udział Burmistrz Kłodawy - Robert Olejniczak oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej- Jerzy Cichocki, dziękując wszystkim za zaangażowanie i udział w zajęciach.
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