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sportowo w bibliotece
GMINA LIPNO  30 dzieci uczestniczących w tegorocznych bibliotecznych zajęciach wakacyjnych w Wi-
chowie w miniony wtorek oddało się treningowi ruchowemu na świeżym powietrzu

Gmina Lipno

Kulinarne wakacje
Uczestnicy zajęć wakacyjnych organizowanych przez 
Wiejski Dom Kultury w Chodorążku znajdują opie-
kę i ofertę kulturalną w lipcowe poniedziałki, wtorki 
i piątki. W spotkaniach uczestniczy od 2 do 11 dzieci.

– Mamy kącik małego kuch-
cika i gotujemy pysznne spa-
ghetti, pieczemy pizzę, robimy 
kanapeczki – wymieniają dzieci. 
– Maluchy najbardziej lubią za-
jęcia plastyczne, konkretnie ma-
lowanie. Wszyscy chętnie bawi-
my się modeliną, gramy w różne 
gry, no i oczywiście spędzamy 
czas przy komputerach.

O zajęciach przypomina ga-
leria prac i zapachy dochodzące 
ze świetlicowej kuchni. Organi-
zatorzy zapewniają w Chodorąż-
ku zajęcia trzy razy w tygodniu 
w godzinach od 10.00 do 13.00, 
ale w pozostałe dni i w czasie 
otwarcia domu kultury każ-
de dziecko znajduje tam swoje 
miejsce. Jest też wakacyjny po-

częstunek i dostęp do sprzętu 
świetlicowego. A to wszystko 
bezpłatnie oczywiście.

– Czeka nas wycieczka do 
kina sferycznego i już nie może-
my doczekać się – zdradzili nam 
w poniedziałek uczestnicy.
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– Dzieciaki uwielbiają zajęcia 
na powietrzu i gdy tylko pogoda 
pozwala, to organizujemy takie 
właśnie zajęcia ruchowe – mówi 
bibliotekarka Grażyna Lipska. – 
Mamy piłki, chustę integracyj-
ną, boisko, mnóstwo pomysłów 
na zabawę. Muszę zdradzić, że 
teraz wracamy do starych, tra-
dycyjnych zajęć i dzieci są za-
chwycone. Odkładają smartfony 
i tablety dzięki temu, mamy na 

to taką specjalną umowę, i ćwi-
czą, bawią się beztrosko bez in-
ternetu i komputera.

Zajęcia w bibliotece w Wi-
chowie odbywają się w lipcowe 
wtorki i środy. Nad przebiegiem 
i ofertą wakacyjnych spotkań 
czuwa bibliotekarka Grażyna 
Lipska. Każde z dzieci otrzymuje 
w przerwie zajęć śniadanie, naj-
lepiej smakują bułki drożdżowe 
lub pączki. Jak przystało na bi-

bliotekę, nie brakuje też zajęć 
czytelniczych, konkursów, spo-
tkań i zgłębiania wiedzy.

– Tylko szkoda, że te zaję-
cia kończą się w lipcu – mówią 
jednym głosem bywalcy biblio-
teki w Wichowie. – W sierpniu 
będziemy bardzo tęsknić za ko-
legami i bibliotecznymi zabawa-
mi.
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