Sprawozdanie z Wakacji w Mieście 2018
oraz akcji Happy Bus
Miesiąc lipiec był bardzo aktywny oraz atrakcyjny z racji wielu wydarzeń przygotowanych dla
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W terminie od 2 do 6 oraz od 23 do 27 lipca 2018 roku
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował dla dzieci z Gminy Koluszki zajęcia pn.
„Wakacje w Mieście 2018” oraz trzy bezpłatne przystanki „HAPPY BUS” w okresie od 8 do 18 lipca
2018 r.
W zajęciach pn. „Wakacje w Mieście 2018” udział wzięło 90 uczestników, którzy zostali podzieleni na
dwa turnusy.
Pierwszego dnia dzieci wzięły udział w prelekcji na temat bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji
przeprowadzonej przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach
oraz dzielnicowego z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Następnie
wyświetlono bajki w Kinie Odeon 3D pt.: „Duża ryba i begonia” oraz „Odlotowy nielot”. Po filmie
wychowawcy zorganizowali dla wszystkich uczestników zabawy integracyjne, zajęcia muzyczne oraz
zajęcia plastyczne. Uczestnicy wykonali przepiękne prace plastyczne za pomocą wielu technik
artystycznych.
We worek dzieci wyjechały na basen do Rawy Mazowieckiej, gdzie uczyły się pływać pod czujnym
okiem instruktorów oraz ratowników, brały czynny udział
w zabawach oraz relaksowały się w jacuzzi, na zjeżdżalni oraz na biczach wodnych.
Trzeciego dnia w ramach “Wakacji w Mieście” dzieci brały udział w zabawach integracyjnych,
zajęciach plastycznych, zajęciach muzycznych oraz sportowych. Każdy z uczestników mógł
zaprezentować swój wyjątkowy talent podczas pokazu talentów. Wychowawcy zorganizowali dla
uczestników rozgrywki w piłkę nożną.
Czwarty dzień zajęć upływał nam pod znakiem turystyki. Zorganizowaliśmy całodniowe wyjazdy do
Zoo Safari Borysew. Dzieci mogły z bliska zobaczyć gatunki zwierząt z całego świata takie jak: lamy,
zebry, serwale, tygrysy białe, lwy białe, pumy, małpy, lemury i wiele wiele innych. Dodatkową
atrakcją była wycieczka ciuchcią wraz z lektorem po terenie zoo.
W piątek odbyła się Wielka Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna na stadionie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Podczas spartakiady dzieci uczestniczyły w licznych
zawodach sportowych oraz pokazach pożarniczych. Wręczono dyplomy i medale zwycięzcom oraz
słodkie upominki wszystkim uczestnikom. Każdy turnus „Wakacji w Mieście” kończył się wspólnym
grillowaniem.
Podczas akcji „HAPPY BUS” udział wzięło pod 600 uczestników w ramach trzech bezpłatnych
przystanków. Pierwszy przystanek został zorganizowany na terenie Szkoły Podstawowej w Różycy w
dniach 8-10 lipca. Kolejny przystanek odbył się na terenie Szkoły Podstawowej w Długiem w dniach
12-14 lipca. Ostatni przystanek zorganizowano na terenie OSiR w Koluszkach w dniach 16-18 lipca.
Celem akcji było zorganizowanie dzieciom, które nie mogą skorzystać z wypoczynku wakacyjnego i
pozostają w domu, opieki połączonej z zabawą. Kadrę stanowili wolontariusze z Polski, Sri Lanki,
Turcji, Malezji, Chin, Anglii, Serbii oraz Meksyku. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Z wirtuala do

reala”. Zadaniem wolontariuszy było m.in. edukowanie, jak spędzić wspólnie i wartościowo czas bez
urządzeń elektronicznych, wyjaśniać jak rozpoznać i eliminować objawy uzależnień, nawiązywanie
wspólnych relacji poprzez rozmowy face to face, bez użycia popularnych komunikatorów, nauka
języka angielskiego oraz prezentacja kultury różnych krajów. Ponadto na uczestników czekały liczne
atrakcje w postaci mobilnego placu zabaw tj. basen z kulkami, zjeżdżalnie, domki do zabawy,
dmuchańce, itp.
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