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FERIE 2014

Wojciech Warszawski
Wicedyrektor WDK
W czasie ferii w naszym Domu
Kultury odbywa się mnóstwo
zajęć związanych z muzyką,
tzn. podstawy gry na gitarze, keyboardzie
czy śpiewanie karaoke. Co ciekawe nie
przychodzą do nas tylko mieszkańcy
Wolsztyna, ale i nawet spoza gminy, którzy
tu akurat wypoczywają u rodziny. Grafik
takich spotkań ustalamy znacznie wcześniej, były wywieszone plakaty, dlatego już od samego rana odwiedza nas sporo dzieci.
Ireneusz Szymański Instruktor WDK
Dzieci uczą się obróbki drewna, posługiwaniem się dłutem... Ta sekcja działa
nie tylko w ferie, ale cały rok, dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i wtorki po
cztery godziny. Przychodzi dużo chętnych, ale trochę jesteśmy ograniczeni
wielkością pracowni. Zajęcia odbywają się w ten sposób, że na początku narzucam im własne pomysły, a potem wraz z doświadczeniem już realizują
własne pomysły. Najczęściej wykonują ozdoby związane ze świętami czy jakieś okolicznościowe. Najczęściej jest to płaskorzeźba.

LUTY 2014

Paweł Gmerek Dyrektor MOSiR
Przygotowano siatkówkę wodną, piłkę ręczną, gry i zabawy – w tym nurkowanie i skoki do wody. Dla wszystkich chętnych aqua aerobic czy naukę pływania. Bardzo się
cieszę, bo dzieci i młodzieży przyszło bardzo
dużo, dużo całych rodzin. Cały czas
basem rekreacyjny był pełen. Wszystko bezpiecznie i pod wykwalifikowaną
opieką. Staramy się, aby Pływalnia
funkcjonowała jak najlepiej i zorganizowaliśmy zajęcia nie tylko dla dzieci
czy młodzieży, ale i dla osób znacznie
starszych. Wszystkie nasze siły angażujemy po to, aby spędzano tu
czas atrakcyjnie. Chcemy w ten
sposób odciągnąć wszystkich od
komputera, aby zażyli zdrowego
ruchu, aktywnego wypoczynku.
W tym czasie wolnym id nauki
mamy oczywiście niższy cennik
wejść na basen. To jest jedyny
basen w okolicy i staramy się
reklamować w okolicznych miejscowościach, dlatego mamy
dobrą frekwencję.
Joanna Walkowiak Instruktor WDK
Prowadzę zajęcia tańca nowoczesnego, a dokładniej hip-hopu. To taniec
dynamiczny, żywy, dlatego ma takie powodzenie wśród młodzieży.
Oczywiście klasyczny taniec tez ma swoich zwolenników, ale ten taniec
jest teraz wszędzie pokazywany, jest bardziej rozpowszechniony. Przede
wszystkim to forma ruchu, a ruch, jak wiadomo, jest bardzo zdrowy.
Chętnych jest sporo, na zajęciach jest pełna sala. Chciałabym nauczyć swoich podopiecznych jak najwięcej.

Marcin Kosicki Doradca zawodowy
Ferie rozpoczęliśmy z wielkimi decyzjami, chodzi o karierę młodych ludzi i ich
przyszłą ścieżkę edukacyjną. Najpierw spotkałem się z grupą gimnazjalistów,
którzy przyszli ze swoimi rozterkami odnośnie przyszłości. Później pracowałem z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób
mogą zaplanować swoją przyszłość, jak dążyć do tego celu. Rozwiązaliśmy kilka testów
predyspozycji zawodowych oraz zainteresowań, których wyniki omówimy po weryfikacji.
To ważne, aby mogli poznać siebie i rozwijać się zgodnie ze swoimi predyspozycjami.

Sławomir Młynkowiak
Wolsztyński Klub Nurkowy Bad Fish
Na początek zainteresowanym
proponujemy
takie zapoznanie z nurkowaniem. Zapraszamy
chętnych na basen, zakładamy im akwalung.
Nurkują na płytkich głębokościach. Jeżeli stwierdzają, że ich to interesuje, to
zapraszamy na kurs. Na dzisiejsze spotkanie do Wolsztyńskiego Domu Kultury przyszło parę osób. Z tymi przyszłymi
kandydatami rozmawiamy o tym, co
można spotkać i zobaczyć pod wodą,
jaki jest zakres szkolenia. Nurkować
mogą te osoby, które nie mają problemów z sercem i astmą. Bardzo liczy się
kondycja. Ci którzy złapią bakcyla, mogą się już wybrać na egzotyczne wody.
Polecam przede wszystkim Egipt, bo
jest piękna rafa koralowa, nie jest bardzo daleko i przystępnie cenowo.

Wiktor Nowak MOSiR
Prowadzimy akcję Ferie w mieście. MOSiR Wolsztyn zajmuje się tą
częścią sportowo rekreacyjną. Organizujemy zajęcia na Świteziance
oraz Szkole Podstawowej nr 3. Dzisiaj gramy turniej w Szkole, gdzie
odbywa się rywalizacja w halowej piłce nożnej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji, ponieważ przychodzi bardzo dużo dzieci. To ważne, że potrafimy ich wyciągnąć z domu sprzed telewizora i komputera. W Wolsztynie piłka nożna cieszy się sporą popularnością przez działalność MOSiRu,
przez Orliki, przez prężnie działające kluby. Ale spokojnie można powiedzieć, że Wolsztyn to miejsce do uprawiania niemal każdej dyscypliny sportu przez bardzo dobre zaplecze sportowe.

