Zakończył się letni wypoczynek z Miejskim
Ośrodkiem Kultury
Wakacje to czas relaksu i odpoczynku. Letnią rekreację dla dzieci i młodzieży z Gminy Koluszki
zorganizował Miejski Ośrodek Kultury. Podczas dwóch pięciodniowych turnusów 06.08.2015 –
10.08.2015, 10.08.2015-14.08.2015, w obiekcie „Tatar” w Rawie Mazowieckiej, beztroskie chwile
wspaniałej zabawy spędziło łącznie 180 dzieci w wieku 7-13 lat. Dla uczestników wyjazdu
organizatorzy przygotowali bogatą ofertę różnorodnych zajęć, począwszy od sportowych, poprzez te
z chustą animacyjną, po zajęcia plastyczne. Podczas tych ostatnich powstawała sztuczna biżuteria,
kartki zdobione metodą quillingu. Był to dla dzieci również czas beztroskiego leniuchowania na
plaży, biegania boso po piasku i pluskania się w ciepłej wodzie zalewu „Tatar” pod czujnym okiem
ratownika. Słoneczna aura sprzyjała zarówno kąpielom wodnym jak i słonecznym. W wolnych
chwilach do dyspozycji dzieci i młodzieży był również kompleks boisk i plac zabaw.
Letnie wieczory wypełniały liczne atrakcje. Wpisał się w nie m.in. „Wieczór Talentu” podczas którego
zaprezentowane zostały zdolności dzieci i młodzieży, przeważały te muzyczne i taneczne. Wieczorny
blask ogniska gromadził dzieci i młodzież. Wokół paleniska rozlegał się głos wyśpiewywanych
piosenek, wykrzykiwanych haseł prezentujących nazwy grup do której dzieci były przypisane.
Podczas pierwszego turnusu, wspaniałym pomysłem okazało się zorganizowanie letniego kina
nocnego, natomiast uczestnicy drugiego, uzbrojeni w cierpliwość i ciepły koc wypatrywali
spadających meteorytów.
Wypoczywających w Rawie Mazowieckiej odwiedził burmistrz Waldemar Chałat, który obdarował
wszystkie dzieci słodkościami.
Pod koniec każdego turnusu odbyło się uroczyste zakończenie podczas, którego wręczone zostały
nagrody za wyniki osiągnięte w konkurencjach sportowych, konkursach plastycznym i talentów oraz
w konkursie czystości. Rozdane zostały także nagrody i dyplomy dla super kolonistki i super
kolonisty oraz nagrody za wzorową postawę kolonisty przyznane przez poszczególnych
wychowawców.
Dzieci uczestniczyły w pogadankach dotyczących bezpiecznego wypoczynku letniego szczególnie nad
wodą. Prowadzone były także działania edukacyjno- profilaktyczne, które miały na celu kształtowanie
w dzieciach postaw społecznych. Głównym założeniem była negacja spożywania alkoholu, używania
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
Uczestnicy letniego wypoczynku z żalem pakowali walizki i plecaki na powrót. Ciężko było im,
pozostawić za sobą miejsce prawdziwej wakacyjnej przygody.

