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WAKACJE W POMIECHÓWKU

Lato z GOK-iem – odsłona pierwsza
Pierwszą część wakacyjnej akcji
„Lato w GOK” zaplanowaliśmy
od 30 czerwca do 15 lipca.
Rozpoczęła się ona od przedstawienia dla dzieci pt. „Stoliczku, nakryj
się” w wykonaniu zaznajomionego
z dziećmi zespołu ART-RE z Krakowa.
Jak zwykle do odgrywania ról zostali
zaangażowani także mali widzowie.
W wakacyjnym klimacie nie mogło zabraknąć wodnego szaleństwa –

w trzy kolejne środy jeździliśmy
na basen do Pułtuska. Mieliśmy także
okazję obejrzeć najnowszy hit kinowy – film animowany „Epoka lodowcowa 3”. Ponowne spotkanie z mamutem Manfredem, leniwcem Sidem
i szablozębnym tygrysem Diego obfitowało w salwy śmiechu.
Spragnieni wakacyjnych rozrywek udaliśmy się także na kręgle
do HULAKULA w Warszawie oraz
mogliśmy się wyszaleć w sali zabaw
w KOLORADO. Wiele atrakcji przygotowała dla nas także Katarzyna
Małachowska, prowadząca Gospodarstwo Agroturystyczne „Wymysły
Pod Lasem”. Podczas programu „Od
baranka do ubranka” dowiedzieliśmy
się, w jaki sposób powstają tkaniny
na rzeczy, w które się ubieramy.
Dziękujemy tym, którzy chcieli
razem z nami rozpocząć wakacje oraz
najserdeczniej zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji na sierpień.
Agnieszka Brzezińska

wsierpniuGminnyOśrodekKultury
zaprasza na:

zajęcia plastyczne „Pocztówka z wakacji” – wydzieranki, wyklejanki
21 sierpnia 2009 (piątek), godz. 12:00, GOK

wyjazdy na basen do Pułtuska (2h pływania)
24 sierpnia 2009 (poniedziałek), godz. 10:00
31 sierpnia 2009 (poniedziałek), godz. 10:00
koszt: 20 zł/os. za 1 wyjazd, Liczba miejsc ograniczona! Obowiązują wcześniejsze zapisy!

wycieczka do firmy Reckitt Benckiser – „Jak działa fabryka”
27 sierpnia 2009 (czwartek), godz.11:20
koszt: 5 zł/os., liczba miejsc ograniczona! Obowiązują wcześniejsze zapisy!

Wakacje
w „Bajkowym Świecie”

Tegoroczna akcja letnia w Bibliotece Publicznej w Pomiechówku przebiegała pod hasłem spotkań w „Bajkowym Świecie”. Zajęcia literackoplastyczne odbywały się w każdy
czwartek lipca w godz. 10.00-11.30,
a wiele razy trzeba je było przedłużyć.
Najpierw biorącym udział w spotkaniach dzieciom, których co tydzień
przybywało, pracownicy biblioteki czytali wybraną wcześniej bajkę. Potem
zaś Zuzanna Bem-Synoradzka, artysta-plastyk, uczyła dzieci, jak z prostych materiałów można wyczarować
przepiękne, własnoręcznie wykonane
przedmioty. Uczestnicy przygotowywali m.in. pacynki z gumowych rękawiczek, laleczki z plastikowych łyżeczek,
kolczyki, breloczki, a podczas ostatniego spotkania – własne książeczki.
Najważniejsze podczas tegorocznych zajęć w bibliotece było to, że
dzieci obcowały z literaturą oraz mogły zabrać ze sobą do domu swoje
„dzieła”. Spotkania z Panią Zuzanną
to wędrówka w zaczarowany, baśniowy świat sztuki. Pani Zuzanno, dziękujemy! Wszystkim uczestnikom i ich
rodzicom składamy natomiast serdeczne podziękowania za zainteresowanie
naszą akcją.
Ewa Mróz

wyjazd do Warszawy do HULAKULA na kręgle
26 sierpnia 2009 (poniedziałek), godz. 10:00
koszt 20 zł/os., liczba miejsc ograniczona! Obowiązują wcześniejsze zapisy!

„Czerwony Kapturek” – teatrzyk dla dzieci
28 sierpnia 2009 (piątek), godz. 13:30, GOK
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Informacje i zapisy od 19 sierpnia w godz. 10-16, GOK:
tel. 785 41 55, 785 42 22
e-mail: gok@pomiechowek.pl
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