
 
 
 
 
 
 Zima w tym roku 
posk¹pi³a œniegu. Pogoda - 
kapryœna i czêsto mokra nie 
sprzyja³a zabawom na œwie-
¿ym powietrzu, nie wspomi-
naj¹c ju¿ o typowo zimowych 
rozrywkach. A na dodatek – 
jak w wierszyku reklamowym 
– „by³a sobie  raz infekcja”  
i niektóre dzieci czêœæ ferii 
przechorowa³y. Mimo to, na 
zajêciach do Gminnego Oœrod-
ka Kultury i w jego filiach nie 
brakowa³o chêtnych do spê-
dzenia czasu pod opiek¹ ins-
truktorów. 
 GOK – jak w ubie-
g³ych latach – zapewni³ opiekê 
dzieciom ze szkó³ podstawo-
wych. Tym razem zaproszono 
podopiecznych do... Smoko-
landii. W krainie smoków 
mo¿na by³o sporo dowiedzieæ 
siê o jej mieszkañcach z ksi¹-
¿ek i filmów. Dzieci pozna³y 
tak¿e tajniki nie takiej trudnej 
sztuki origami – czyli spryt-
nego zaginania i sk³adania pa-
pieru, z którego mo¿na robiæ 
prawdziwe cuda (no i smoki 
oczywiœcie te¿!). wiele zabawy 
dostarczy³o wszystkim wyko-
nanie smoczych jaj wielkoœci... 
balonów (technika decoupage) 
a nastêpnie ich suszenie i oz-
dabianie. Lepiono „smocze 
dzieci” z plasteliny, rysowano, 
malowano, kolorowano ró¿ne 
odmiany smoków i smoczków. 
Gotowano te¿ smocz¹ zupê 
(zielon¹!), codziennie raczono 
siê smocz¹ herbat¹ (czerwo-
n¹), a pod koniec ferii z ape-
tytem zjedzono smoczy deser, 
kolorowy i...bardzo „smocz-
ny”! 
 Na dodatek podczas 
jednego z wyjazdów do kino-
plexu chêtni z ca³ej gminy 
mogli obejrzeæ film „Smocze 
wzgórze”. To nie by³ jedyny 
wyjazd w celach rozrywko-
wych. Do kina zaproszono 
jeszcze dwukrotnie: najm³od-
szych na „Artura i Minimki”  
i starszych na „Noc w mu-
zeum”. Jak zawsze wielu chêt-
nych pragnê³o skorzystaæ z at-
rakcji parku wodnego w Tar-
nowskich Górach – trzeba ich 
by³o podzieliæ na dwa dni! 

 
 
 
 
 
 Oprócz zajêæ zorga-
nizowanych – zarówno w siê-
dzibie GOK-u jak i w jego 
filiach mo¿na by³o do woli 
graæ w bilarda, tenisa 
sto³owego i inne gry. Wszê-
dzie zorganizowano tak¿e tur-
nieje. Mi³o nam poinfor-
mowaæ, ¿e na przyk³ad w Ra-
szowej ping-pong z wielkim 
zaanga¿owaniem uprawiany 
jest tak¿e przez dziewczêta.  
W Nakle poza wymienionymi 
uprawia siê z upodobaniem 
tak¿e grê w futbol stolikowy – 
czyli „Pi³karzyki” oraz ma³o 
dot¹d popularny dart (lotki, 
rzutki, strza³ki). Zreszt¹ obie 
miejscowoœci s¹ w gminie oœ-
rodkami, gdzie z upodobaniem 
uprawia siê szachy. Podczas 
ferii rozgrywane s¹ turnieje 
szachowe, których zwyciêzcy 
spotykaj¹ siê na wielkim 
turnieju miêdzyso³eckim. 

Co roku tak¿e œwiet-
lica w Raszowej zaprasza do 
poznawania tajników... gospo-
darstwa domowego. By³y ju¿ 
ró¿ne robótki rêczne dla 
zrêcznych r¹k, a w tym roku 
zorganizowano kurs gotowania 
prowadzony przez Pani¹ Doro-
tê Janiszewsk¹. Pierogi, kro-
kiety, pizza, a na deser babki  
i pierniki... A wszystko zrobio-
ne w³asnorêcznie przez uczes-
tników. Pycha! 

W Kosorowicach – 
oprócz turnieju tenisa sto³o-
wego – grano, lecz nie turnie-
jowo, w inne gry, za to na 
dyskotece dla dzieci i m³o-
dzie¿y bawiono siê weso³o  
i radoœnie. 

Jak zwykle na za-
koñczenie ferii dzieci ko-
rzystaj¹ce z ró¿nych form 
zajêæ sta³ych we wszystkich 
placówkach zaproszono na 
Wielki Bal do filii w Przy-
worach. Przygrywa³ ca³kiem 
doros³y zespó³ BRAVO, by³y 
konkursy, wspólne zabawy  
i indywidualne szaleñstwa. 
Tañczono, bawiono siê w gry 
towarzyskie, œmiano, jedzono 
p¹czki i wypijano hektolitry 
soku – balowano jak siê 
patrzy! 
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Ferie zimowe
choæ pogoda wiosenna


