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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - lipiec—sierpień 2012

Od 23 lipca do 2 sierpnia w naszym mieście odbywały
się po raz siódmy Półkolonie Parafialne zorganizowane
przez Parafię pw. NMP Niepokalanie Poczętej, Burmistrza Wolsztyna oraz Wolsztyński Dom Kultury. Jak co
roku ta forma spędzenia wakacji cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem. Udział w półkolonii wzięło
197 dzieci z miasta oraz gminy Wolsztyn. Każdego dnia
dzieci miały zapewnione mnóstwo atrakcji, posiłek oraz
fachową i wykwalifikowaną opiekę. Jak zawsze na półkoloniach nie mogło zabraknąć: dnia integracyjnego na
Skansenie, chrztu kolonisty na Przystani Żeglarskiej czy
Spartakiady Półkolonisty. Bardzo dużo radości i zaskoczenia przyniósł dzieciom dzień pod nazwą „Na szlaku
archeologów” - gdzie wszyscy razem wyjechaliśmy do
Biskupina, a następnie odwiedziliśmy park dinozaurów
Zaurolandia w Rogowie. Każdy półkolonista miał także
okazje samodzielnie zrobić własną pizzę oraz lody w
„Krainie Smaków” w Boszkowie. Jak co roku odwiedzili-

śmy także Wujka Krzysia w Gospodarstwie Agroturystycznym w Kluczewie. Poza tym w Fala Park - spędziliśmy cały dzień na korzystaniu z różnych rozrywek proponowanych przez obiekt, a także pojechaliśmy do Krainy Rozrywki Bogilu w Wiosce koło Rakoniewic.
Ostatni dzień - to natomiast dzień podsumowań, pożegnań - specjalnie dla półkolonistów przedstawienie pt.
„Podróż dookoła świata z wesołymi piratami” zaprezentował Dobry Teatr z Poznania. Dzieci podziękowały swoim opiekunom oraz wolontariuszom za całe dwa tygodnie opieki i wspólnej zabawy, a następnie z dyplomami
i małymi niespodziankami wrócili do swoich domu. Półkolonie Parafialne to bardzo duże przedsięwzięcie zarówno logistyczne, jak i finansowe. Nie odbyłyby się one
gdyby nie wsparcie życzliwych ludzi, którzy co rocznie
pomagają nam w zorganizowaniu tego wypoczynku dla
dzieci. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką okaza-

ną pomoc, która przyczyniła się do urozmaicenia półkolonii. W szczególności pragniemy podziękować:
Burmistrzowi Wolsztyna - Andrzejowi Rogozinskiemu,
Pani Grażynie Biegańskiej - Przedsiębiorstwo Prywatne
Biegpol, Państwu Danucie i Stanisławowi Karcz - DanaBud Panu Marianowi Górnemu - Wytwórnia Opakowań Kartonowych, Panu Jakubowi Jazdon - Firma Onix
Zakrzewo, Inter Marche Contact, Panu Andrzejowi
Barskiemu - Cech Rzemiosł Różnych, Panu Tomaszowi
Radomskiemu - Hurtownia Papiernicza Vika, Bankowi
Spółdzielczemu Siedlec, Panu Piotrowi Szczebkowskiemu - Wolmet, Panu Zbigniewowi Jankowiakowi Wolsztyński Klub Żeglarski Panu Henrykowi Kierychowi - Biuro Rachunkowe Bilans, Panu Tadeuszowi Karwatce - Dom Restauracyjny Europa, Apteka Rodzinna
Mgr Farmacji Piechockich.
Tekst: WDK

Pragniemy poinformować rodziców dzieci
uczestniczących w Półkoloniach, że płyta
ze zdjęciami dostępna jest w Biurze
Wolsztyńskiego Domu Kultury.
Serdecznie zapraszamy!

