Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Wypoczynek letni 2022 w Świetlicy
Wakacje to czas odpoczynku i zabawy, czas nawiązywania nowych znajomości i przeżywania niezapomnianych
przygód. Jak co roku zostały zorganizowane zajęcia letnie w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pomorskim
dla wychowanków, dzieci spoza placówki, a także dzieci z Ukrainy, które przebywają na terenie naszego miasta i
gminy. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 35 dzieci przez okres dwóch tygodni – od 4 do 15 lipca br.

Program zajęć letnich był bardzo bogaty i urozmaicony, każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie. W
programie podczas zajęć na miejscu znalazła się energiczna Zumba, a także zajęcia z instruktorem karate. Uczestnicy
z radością wyczekiwali wizyty na kowalewskiej pływalni, a nie lada atrakcją okazały się warsztaty chemiczne podczas
których dzieci i młodzież własnoręcznie wykonali popularne wśród młodych osób „slime” – rozciągliwe gniotki.
Wyzwaniem okazała się zabawa z igłą i nitką, podczas której powstały niesamowite rękodzieła w postaci filcowych
portfeli na drobne kieszonkowe. Zajęcia plastyczne skłoniły dzieci do twórczej pracy nad zaprojektowaniem własnej
ekologicznej torby na zakupy.
Podczas zajęć letnich nie zabrakło szeregu wycieczek poza nasze urokliwe miasteczko. Uczestnicy odwiedzili Zamek w
Golubiu-Dobrzyniu, gdzie z Bractwem rycerskim zasmakowali zabaw rycerskich, takich jak strzelanie z łuku, rzut
toporem czy sztyletem, by potem udać się na miejska starówkę i stawić czoła zagadką podczas gry miejskiej by dojść
do celu i zdobyć „słodką niespodziankę”. Grupa uczestników pokonywała swój strach i słabości, mierząc się z
przeszkodami zawieszonymi na sporych wysokościach w Parku Linowym na Barbarce. Dzieci i młodzież spoglądały na
toruńską starówkę z perspektywy statku, udając się na rejs po Wiśle. Tego dnia nie zabrakło energii na szybka i
bogata w emocje grę w kręgle. Największą atrakcją okazała się wizyta w Laser Arena, gdzie uczestnicy podzieleni na
zespoły, rozegrali między sobą w duchu sportowej rywalizacji potyczkę wyposażeni w karabinki na laser. Wakacyjna
przygoda trwała dalej, podczas gry terenowej w zaciszu Brodnickiego Parku Krajobrazowego nad jeziorem Bachotek,
rozpoczynającą się od nauki pływania kajakiem, a kończywszy na strzelaniu wiatrówka do celu.
W planie zajęć pojawiła się wizyta w Wojskowym Forcie IV, gdzie rekruci przeszli krótkie szkolenie wojskowe, podczas
biegu przez tor przeszkód. Ostatnim punktem wakacyjnego wypoczynku była stadnina konia w Gajewie, podczas
której należało samodzielnie oporządzić konia, osiodłać, by na sam koniec móc go dosiąść, a po skończonej
przejażdżce nakarmić.
Dodatkową atrakcją była wizyta ekipy telewizyjnej TVP3, która tworzyła nagranie dotyczące naszego miasteczka.
Dzieci i młodzież mogły z boku zobaczyć jak wygląda przygotowanie nagrania, a zarazem stały się częścią materiału
emitowanego na ekranie.
Wszystko co dobre szybko się kończy lecz wspomnienia pozostaną z uczestnikami na długo…
Podziękowania ślemy do sponsorów, którzy wsparli finansowo i tym samym sprawili, że dzieci i młodzież tak aktywnie
mogły spędzić wakacyjną przygodę tj, : „Plastica Sp.zo.o.”, „EŁWJA” Łucja Oleś i Wspólnicy S.C., Bank Spółdzielczy w
Kowalewie Pomorskim oraz FachBud Sp.z.o.o. w Kowalewie Pomorskim.
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