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Wakacyjny czas sprzyja zabawie na świeżym powietrzu jak i spędzaniu wolnego czasu z
Paniami z Grębocickiego Centrum Kultury, które na czas wakacyjnego lenistwa przygotowały
dla dzieci i młodzieży wiele różnorodnych atrakcji.W pierwszym tygodniu Akcji Lato dużo
zainteresowania wzbudziła „Szansa na Sukces” , była to zabawa dla wszystkich chętnych,
którzy tylko lubią śpiewać i dobrze się bawić. Każdy uczestnik śpiewał znane i lubiane przez
wszystkich piosenki, publiczność chętnie dopingowała młodych artystów, a ich talent wokalny
oceniała specjalna Gwiazda. Dzieci po konkursie chętnie robiły sobie pamiątkowe fotografie z
„artystką”. W finale konkursu wszyscy razem zaśpiewaliśmy piosenkę Dody- „ Nie daj się” !

Szansa na Sukces odbyła się w Grębocicach, Kwielicach i Rzeczycy. 6 lipca pogoda nas nie
zawiodła i liczną grupką wyruszyliśmy rowerami na ognisko do Dużej Wólki! Wszyscy
zaopatrzeni w kiełbaski i prowiant śmiało wsiedliśmy na rowery. Podczas pieczenia kiełbasek
nie zabrakło gier, korzystając z pięknej pogody i okoliczności przyrody ochoczo przystąpiliśmy
do zabaw, graliśmy w siatkówkę , dwa ognie, rozegraliśmy turniej tenisowy a na koniec grę
podwórkową „ziemniak”. Wszyscy w dobrych humorach wróciliśmy do domu, po to by w
czwartek przyjść ponownie do GCK tym razem na warsztaty taneczne z Hip-Hopu , które
przeprowadził pan Kacper Chodkowski z Lubina. Taniec hip-hopowy przyciągnął chętnych, w
końcu każdy chciał się poczuć jak uczestnik „You can Dance”. Licznie zgromadzona grupa
chętnie uczyła się układów choreograficznych a po skończonych zajęciach zadawała mnóstwo
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pytań instruktorowi. Po zajęciach z tańca młodzieżowego dla odmiany przyszedł czas na taniec
towarzyski, który poprowadził Pan Paweł Pachuta. Taniec towarzyski również cieszył się dużym
zainteresowaniem , wszakże umiejętności taneczne są niezmiernie cenione na każdej zabawie
a brylowanie na parkiecie to trudna sztuka. Warsztaty taneczne z tańca hip-hopowego i tańca
towarzyskiego odbyły się dla wszystkich chętnych za darmo!
8 lipca dla odmiany dzieci wraz z panią Renatą Chrzan pojechały na basen do głogowskiej
pływalni Chrobry. Zabawom wodnym nie było końca i wszyscy nie mogli doczekać się kolejnego
wjazdu na basen. 11 lipca odbyły się warsztaty plastyczne „ Zwierzaki Cudaki w 3D”. Dzieci
miały okazję wraz z Panią Martą wyklejać i malować sympatyczne latające stworki-motylki,
pszczółki, biedronki oraz poznać konstrukcję dziecięcych wiatraków. W drugim tygodniu Akcji
Lato odbyły się także zajęcia taneczne prowadzone przez Pana Kacpra Chodkowskiego i Pana
Pawła Pachutę. Panie z GCK przygotowały dla dzieci projekcję filmu animowanego „Rango”. W
Rzeczycy natomiast oprócz filmu zorganizowane zostały atrakcje plastyczne. Dwutygodniową
Akcję Lato zakończyliśmy wyjazdem na basen, gdzie po tygodniu pełnym atrakcji dzieci mogły
zrelaksować się i wypocząć w wodzie. Akcja Lato została współfinansowana przez Gminę
Grębocice i Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.
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