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zobacz galerię...
Obecnie, w czwartym roku organizowania "Wakacyjnych wyjazdów do Krakowa",
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek nie może narzekać na brak zainteresowania tą
propozycją. Jak zwykle, ponad 50 osób zasiadło w autokarze, aby przez cały dzień
korzystać ze stałych, ulubionych form rekreacji: kąpieli
w Parku wodnym, seansu w kinie trójwymiarowym i zwiedzania Galerii Krakowskiej. VIII
Wyjazd odbył się 20 sierpnia 2009.
Te wyjazdy mają ze wszech miar integracyjny charakter, gdyż uczestniczą w nich całkiem
małe dzieci, jak i nastoletnia młodzież, a także seniorzy. Podczas "VIII Wakacyjnego wyjazdu
do Krakowa" najmłodszy uczestnik miał 6 lat, a najstarszy - 81 lat!
Upalny dzień sprzyja przebywaniu na terenie krakowskiego Aqua Parku, jednego
z największych tego typu obiektów w Polsce. Dwie godziny tam spędzone zawsze mijają
szybko. Wszak jest w czym wybierać! Zwłaszcza, że w ostatnim czasie przybyły nowe
zjeżdżalnie. A przecież są jeszcze: bicze wodne, jakuzzi solankowe, most tybetański, piłka
wodna, stałe zjeżdżalnie oraz tradycyjne baseny.
W kinie Imax uczestnicy obejrzeli film "Afrykańska przygoda". Po kilku obrazach
dokumentujących podwodny świat oceanów i raf koralowych, była to ciekawa odmiana
tematyczna. Widzowie, jak zawsze wyposażeni w specjalne okulary, mogli podziwiać dziką,
afrykańską przyrodę, egzotyczne gatunki ptaków oraz żyjące w naturalnym środowisku
zwierzęta. Cierpliwe i wnikliwe oko kamery uchwyciło w niezwykłych sytuacjach słonie, lwy,
hipopotamy i antylopy. Uroda i wyjątkowość tego świata wzbudziły zachwyt widzów.
Galeria Krakowska jest zawsze atrakcyjnym miejscem, gdzie można odpocząć, posilić się,
zrobić zakupy (jeśli się ma odpowiednią ilość gotówki) czy po prostu pooglądać to, co prawie
300 firm ma do zaoferowania swoim klientom. Ostatecznie można się zadowolić jedynie
lodami, których wybór w tutejszych kawiarenkach jest przeogromny.
"VIII Wakacyjny wyjazd do Krakowa" zakończył się powrotem do Skrzyszowa tuż po godz. 20.
Pojawiły się głosy wśród uczestników, aby z następnym wyjazdem nie czekać do przyszłych
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wakacji, tylko organizować je także podczas ferii.
Z pewnością GCKiB weźmie te sugestie pod uwagę.
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