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Jak co roku Wolsztyński Dom Kultury oraz Parafia pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie
organizują dla dzieci półkolonie letnie. Tym razem wypoczynek kierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 10 lat,
a odbywać się będzie w terminie 23.07 do 2.08.2012 r.
Wzorem lat ubiegłych organizatorzy zapewniają dużą
dawkę atrakcji. 200 uczestników pod bacznym okiem
opiekunów oraz wolontariuszy będzie wspólnie bawić się
między innym w gospodarstwie agroturystycznym w Kluczewie, w Zaurolandii, a nie lada atrakcją będzie Biskupin,
czyli najstarsza osada w Polsce. Oprócz tego każdy półkolonista przejdzie przez tradycyjny chrzest oraz weźmie
udział w spartakiadzie.
Zapisy na Półkolonie Parafialne odbędą się 11 czerwca od
godziny 7.00 w biurze Wolsztyńskiego Domu Kultury.
Opłata za jedno dziecko wynosi 150 zł.

Więcej niebawem na www.domkulturywolsztyn.pl
oraz www.zespolkeblowo.pl

W sobotę (26.05.2012 r.) o godzinie 10.00 w Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka” odbyła się już IV edycja Wielkopolskiego Festiwalu Tańca zorganizowanego
przez Wolsztyński Dom Kultury. Udział w imprezie zgłosiło 29 zespołów tanecznych z całej Wielkopolski, które zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe
(kat. I to dzieci w wieku 7-11 lat; kat. II - 12-15 lat; kat. III - młodzież w wieku 16-20 lat). Jury w składzie: Katarzyna Szczepanik, Monika Pająk oraz Piotr Bańkowski miało twardy orzech do zgryzienia. Mimo to zostali wyłonieni zwycięzcy. W kategorii I: miejsce 1 - „Pryzmat - Bis III” ze Śmigla; miejsce 2 - „Raz, 2, 3” z Ostrowa Wlkp; miejsce 3 - „Akcent” z Wolsztyna. W kategorii II: miejsce 1 - „Brax II” z Bydgoszczy; miejsce 2 - „Born to Dance” z Poznania; miejsce 3 - „Pryzmat II” z
Poznania oraz „Nokaut” z Wolsztyna. W kategorii III: miejsce 1 - „Arabesque’a II” z Bydgoszczy; miejsce 2 - „Out of control” z Wolsztyna, miejsce 3 - „Grupa Tańca Współczesnego” z Ostrowa Wlkp. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a Państwa zapraszamy już w przyszłym roku na piątą edycję festiwalu.

