Ferie bez nudy.
Podczas ferii nikt nie powinien się
nudzić. „Profilaktycznie i na wesoło" pod takim hasłem będzie w tym roku
przebiegać dwutygodniowy (14-21.02.)
wypoczynek zimowy dla dzieci z terenu
gminy Polkowice.
Zajęcia organizowane przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Polkowicach będą
się odbywały w Szkole Podstawowej nr
2 i w Gimnazjum nr 2. Obejmą one około
setki dzieci, które będą mogły
uczestniczyć głównie w grach, zabawach
terenowych i warsztatowych. Jak co
roku w ramach organizacji ferii będą
współpracowały ze sobą niektóre
polkowickie instytucje, m.in. sanepid,
policja i straż miejska. - Zależało nam na
tym,
aby
w
trakcie
zajęć
przeprowadzone były pogadanki na
temat zdrowego stylu życia oraz
bezpiecznego zachowania - mówi Beata
Puławska, dyrektor OPS w Polkowicach.
Wszystkie
zajęcia
obejmuje
przygotowany specjalnie harmonogram.
Nabór uczestników zajęć organizowali
wcześniej
szkolni
pedagodzy
i
pracownicy socjalni. Dziś w grupach jest
około 80 dzieci, jednak jak przypuszcza
Beata Puławska, chętnych będzie więcej
i ostateczna liczba korzystających z
przygotowanych zajęć będzie większa.
W tym samym czasie w innych szkołach
w Polkowicach będą realizowane inne
programy na ferie. OPS będzie starał się
skoordynować te inicjatywy tak, aby
część
zabaw
czy
konkursów
przeprowadzić wspólnie. Harmonogram
zajęć przewiduje ponadto Wyjścia na
basen do Aquaparku, kręgielni czy

lodowisko. Zajęcia będą się odbywały w
godz.
10-13.30.
Dzieci
objęte
wieloletnim programem rządowym
„pomoc państwa w zakresie dożywiania"
będą mogły codziennie zjeść jeden
bezpłatny posiłek w formie obiadu
(pozostałe dzieci kupią posiłek za 3,80
zł).
Podczas ferii wiele propozycji dla dzieci
i młodzieży ma również
MiejskoGminna
Biblioteka
Publiczna
w
Polkowicach, Polkowickie Centrum
Animacji oraz Wiejski Ośrodek Kultury
w Sobinie. PCA zorganizuje m. in. bal
czarownic i czarnoksiężników, wyjścia
do kina oraz spektakle teatralne. WOK z
kolei przygotował m. in. warsztaty
wokalne, naukę tańca i lepienia z gliny.
Zajęcia odbędą się w Guzicach, Nowej
Wsi
Lubińskiej,
Kaźmierzowie,
Komornikach i Sobinie. Zaplanowano
także wyjazdy do Aquaparku na kręgle i
bilard. W zajęciach będą uczestniczyły
dzieci od 7 roku życia lub młodsze, jeżeli
pojawią się z rodzicami. Wszystkie
przygotowane przez WOK atrakcje będą
bezpłatne.

