Gorzyckie Lato Kulturalne

czerwiec 2021

8.06.2021 r., godz. 18.00 – promocja książki „Gmina Gorzyce w czasach Wielkiej Wojny. 1914-1918”,
autorstwa Artura Studenta, Ośrodek Kultury w Gorzycach, wstęp wolny
12.06.2021 r., godz.18.00 - udział Orkiestry Gminy Gorzyce pod kierunkiem Henryka Krótkiego w XXX Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr Dętych – Złota Lira 2021, Rybnik Rynek
12.06.2021 r., godz. 16.00 – wystawa prac plastycznych uczestników Koła Plastycznego Hanny Władarz połączona
z wernisażem – „Małe artystyczne wizje”, godz. 16.00 - I grupa, godz. 17.00 – II grupa,
Ośrodek Kultury w Czyżowicach, możliwość zwiedzania wystawy w okresie VI-VII 2021,
wstęp wolny
15.06.2021 r., godz.17.00 – popis uczniów Koła Pianistycznego Bożeny Marcol, Ośrodek Kultury w Czyżowicach,
wstęp wolny
18.06.2021 r. godz. 18.00 – gala jubileuszowa z okazji 30.lecia miesięcznika „U NAS”,
Ośrodek Kultury w Gorzycach, wejście za okazaniem zaproszenia
19.06.2021 r., godz. 20.00 – gala jubileuszowa z okazji 10.lecia zespołu wokalnego „Dolce Canto”
/ kierownik artystyczny Barbara Grobelny/, Ośrodek Kultury w Czyżowicach, wstęp wolny
20.06.2021 r. - wyjazd grup tanecznych: Crazy i Magic Dance na konkurs taneczny „School Dance” do Pawłowic
25.06.2021 r., godz. 18.00 - „Noc Świętojańska” na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Las-Pol” w Olzie
(ul. Kolejowa), wstęp wolny
25.06.2021 r., godz. 18.00 – promocja książki „Za zasłoną świata rzeczy. O życiu i twórczości Józefa Sowady”
autorstwa Petra Ligockiego, Ośrodek Kultury w Gorzycach, wstęp wolny
26.06.2021 r. – 100.lecie Klubu „Naprzód” Czyżowice. Miejsce: boisko sportowe w Czyżowicach. Animacje i zabawy
z instruktorami Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
26.06.2021 r., godz. 13.00 – 19.00 – Festiwal Kultury na wodzisławskim rynku w ramach Dni Otwartych Krainy Górnej
Odry, występy zespołów, stoiska rękodzielnicze, smakowitości regionu,
prezentacja ręcznie robionych canoe, warsztaty wyplatania ławeczek do canoe,
happening kajakowy dla dzieci w fontannie na rynku
27.06.2021 r. – drugi dzień świętowania 100.lecia Klubu „Naprzód” Czyżowice,
godz.11.00 msza św. w kościele w Czyżowicach + przemarsz na boisko z Orkiestrą Gminy Gorzyce
27.06.2021 r., godz. 10.00 - IV Dziecięce Zawody Kajakowe „W poszukiwaniu NEMO” o Puchar Wójta Gminy Gorzyce,
wpisowe 10 zł, zapisy: 32 4511 112, oko.gck@gorzyce.pl, każdy uczestnik otrzymuje:
koszulkę, napój, wyżywienie, prawo do nagród, profesjonalną opiekę instruktorów.
W trakcie – animacje dla dzieci. Ze względu na nośność kajaków do udziału w zawodach
uprawnione są dzieci w wadze do 38 kg. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Las-Pol w Olzie
(ul. Kolejowa).

