Gminny
Ośrodek
Kultury
w Przyrowie

Wydarzenia Kulturalne
w Gminie Przyrów
w IV kwartale 2017r.

Październik:
1. 07.10.2017r. - udział zespołów śpiewaczych z terenu gminy
(„Przyrowianki”, „Zalesianki”, „Cyganeczki” z Sygontki) orazZPiT
„Przyrowskie Nutki”, w spotkaniach folklorystycznych„Etnostrada –
Częstochowa 2017”.

2. 15.10.2017r. - udział zespołu obrzędowo – ludowego „Cyganeczki” z
Sygontki, w XIII Jurajskim Przeglądzie Zespołów Ludowych - „obrzędy,
zwyczaje, tradycje” Koziegłowy 2017r.

3. 18–19. 10. 2017r. - Bezpłatne warsztaty florystyczne z cyklu „Dekoracje
na dzień Wszystkich Świętych „ dla członkiń KGW i mieszkańców sołectw
gminy Przyrów
– etap I – sołectwo: Wola Mokrzeska, Wiercica, Sieraków.
Warsztaty poprowadzi specjalista ds. Wiejskiego Gospodarstwa Domowego
ŚODR w Częstochowie.
- Warsztaty dla KGW Przyrów organizowane w ramach Klubu Mieszkańca
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie.

4. 25.10.2017r. - IX Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt o
Puchar Starosty Częstochowskiego. Impreza o charakterze sportowym,
kierowana do drużyn piłkarskich dziewcząt, z terenu ościennych gmin:
Mstów, Kłomnice, Przyrów, Lelów, Janów.

Listopad :
1. 15-16.11.2017r. - bezpłatne warsztaty bibułkarskie z cyklu „Stroiki
Bożonarodzeniowe” dla członkiń KGW i mieszkańców sołectw gminy
Przyrów
-etap II – sołectwo Staropole oraz KGW: Sygontka, Zalesice, Zarębice.
Warsztaty poprowadzi specjalista ds. Wiejskiego Gospodarstwa
Domowego ŚODR w Częstochowie.
2. Pierwsza dekada listopada 2017r.
- bezpłatne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Przyrów.
Zajęcia będą miały na celu:
- rozwijanie umiejętności teatralnych,
- ćwiczenie dykcji,
- ćwiczenie pamięci ucząc się tekstów
Warsztaty poprowadzą wyspecjalizowani instruktorzy z Regionalnego Ośrodka
Kultury w Częstochowie. Miejsce warsztatów Gminny Ośrodek Kultury w
Przyrowie.
3. Druga i trzecia dekada listopada 2017r.
- bezpłatne zajęcia i warsztaty filmowe w ramach zajęć
Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki, skierowane do dzieci i młodzieży,
przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Przyrów. I
edycja.
Blok zajęć poprowadzą instruktorzy ds. filmu Regionalnego Ośrodka Kultury w
Częstochowie. Celem zajęć jest kompleksowa edukacja kulturalna uczestników,
a w szczególności rozwój wiedzy z zakresu filmu, kultury
i sztuki.

Grudzień:
1. 02. 12. 2017r. - III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej.
Impreza o charakterze sportowym, skupiająca drużyny piłkarskie z terenu
województw: śląskie, opolskie, świętokrzyskie. Miejsce imprezy
Hala Sportowa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyrowie.
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Częstochowie,
Klub Sportowy „Piast”w Przyrowie, Gminny Ośrodek Kultury w
Przyrowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyrowie, oraz
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP.

2. 05.12.2017r. - spotkanie ze Świętym Mikołajem.
Przedstawienie bajki pt.”Królowa Śniegu” w wykonaniu aktorów teatru
małych form „Krak Art” z Krakowa, oraz tradycyjne wręczenie paczek
przez Świętego Mikołaja. Organizator Gminny Ośrodek Kultury w
Przyrowie. Miejsce spotkania - remiza OSP w Przyrowie godz. 1800 .
Wstęp wolny.

3. Pierwsza dekada grudnia 2017r.
- bezpłatne zajęcia i warsztaty filmowe w ramach zajęć
Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki, skierowane do Seniorów z
terenu gminy Przyrów. II edycja.
Blok zajęć poprowadzą instruktorzy ds. filmu Regionalnego Ośrodka
Kultury w Częstochowie. Celem zajęć jest kompleksowa edukacja kulturalna
uczestników, a w szczególności rozwój wiedzy z zakresu filmu, kultury i
sztuki.
4. 14.12.2017r. - spotkanie opłatkowe dla członkiń KGW działających na
terenie gminy Przyrów.
Spotkanie opłatkowe z udziałem przedstawicieli władz gminy i sołtysów.
Celem spotkania, to podsumowanie działalności tych organizacji
w ciągu minionego roku. Miejsce spotkania remiza OSP w Przyrowie.
Gospodarzem tych spotkań, co roku będzie inne KGW z terenu gminy.

5. 18.12.2017r. - spotkanie integracyjno – opłatkowe. Spotkanie opłatkowe
połączone z wieczerzą wigilijną z udziałem przedstawicieli władz gminy,
choreografa zespołu, kadry Gminnego Ośrodka Kultury, rodziców, oraz
wszystkich grup wiekowych ZPiT „Przyrowskich Nutek”.

U W A G A:
Konkretne terminy w/w przedsięwzięć, podane będą na stronie
Urzędu Gminy Przyrów oraz uwidocznione na plakatach i
afiszach!

