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Sprawozdanie merytoryczne z dLialalnoSci Gminnego Osrddka Kultury w Sicienku za202l rok.

Gminny OSrodek Kultury w Sicienku byl samorz4dow4 insQrtucj4 kultury powolan4
do organizowania i prowadzenia dzialalnoSci kulturalnej w gminie Sicienko.

Na dzieri 31 grudnia prowadziliSmy dzialalnoS6 w 7 Swietlicach: w Wojnowie,
tr

ukowcu, Mochlu, Murucinie, Strzelewie, Wierzchucinku oraz Zielonczyrue. ProwadziliSmy

r6wnie2 Izbg Tradycji Kulturalnej w Sicienku. Przy Swietlicy Wiejskiej w Mochlu dziatalo
schronisko mlodzieZowe z 16 miejscami noclegowymi. ZatrudrualiSmy 10 os6b na6,48 etatu.

W sklad organizacji oSrodka wchodzily r6wnie2 Swietlice wiejskie w D4br6wce Nowej,
Os6wcu, Kruszynie, Gliszczu, Nowaczkowie, Pawl6wku, Szczutkach, Teresinie,
Trzemigtowie, Trzemigt6wku, Zawadzie, kt6rych utrzymanie bylo w gestii OSrodka Kultury.
Odbywaly sig w nich lokalne imprezy, cykliczne zajgcia oraz zebrarria wiejskie. Opiekunami
tych plac6wek byli sohysi poszczeg6lnych solectw.
BudZet GOK-u w roku 2021 zan*ael siE kwot4 1.304,893,49 zlotych. Przeznaczona

zostala ona na wydatki

tj.

place

i

organizacjg imprez okolicznoSciowych

pochodne, utrzymanie obiekt6w, remonty, zal<upy,

i

plenerowych. Wptywy z t5rtutu wynajmu Swietlic

wyniosly 27.372,00 z\.

W ubieglym roku w ramach dzialalnoSci zorganizowano, w reZimie epidemiologicztrym,
wiele ciekawych propozycji kulturalnych dla mieszkanc6w gminy Sicienko:

o
o
o
o
r

Konkurs fotograficzny pn. ,,Zima w Gminie Sicienko",
Konkursy online - ,,Zr6b zdjgcie z bahvanem", ,,Laurka dla Babci iDziadkd',
Liczne filmy online - okolo 40,
Final WOSP odbyl sig r6wniez online,

Park przy budynku GCKiB

w Sicienku byt wykorzystywany do tworzenia

okolicznoSciowych scenografii, kt6re umilaty
artystycznych

i

i

dostarczyly spacerowiczom doznari

duchowych: powstala walentynkowa laweczka z serduszkow4 ramk4,

przy okazji Swiqt pojawila sig Szopka Bo2onarodzeniowa wzbogacona w tym roku
o postacie Trzech

o

Kr6li

lzbaTradycji Kulturalnej stala sig miejscem powstania frlmik6w np.: o przedmiotach
w niej znajduj4cych sig oraz na temat tradycji tworzenia Palmy Wielkanocnej. Kola
Gospodyrf, Wiejskich z terenu Sicienka wsp6lnie stworzyly palme i przekazaNy j4
proboszczowi parafii

w

Sicienku. Prace zostaly sfilmowane,

charakteru promocyjnego zachgcaj4cego do zapis6w do KGW,

a filmiki nabraly

a

W lutym odbyl sig Konkurs na eko-ozdobg wielkanocn4 . Wzigly w nim fizial.122

osoby, nagrody wsp6lfinansowal Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu,
a

Pod koniec maja

w parku przy budynku

Gok-u odbyl sig Festiwal Baniek

Mydlanych. Pomimo zniennych warunk6w pogodowych pojawilo sig na nim bardzo
duzo dzieci wtaz z rodzicarrri,
o

Od 31 maja wr6city spotkania nauki gry szachy w siedzibie Gok-u,

o W czerwcu odbyla sig 2

Gala Sportu, towarzyszyl

jej

koncert Mikolaja

Macioszcryka,

o W lipcu mial miejsce II
wykonali Figury Trzech

o

plener rzefbiarski

k6li.

w Mochlu. Artyfui -

rze2biarue

Plener zakoiczyl sig wsp6lnym ogniskiem,

W pierwszy weekend lipca mial miejsce Festiwal kulinarny,,Smaki TrzechDolin"

Na stoiskach

z

jedzeniem moina bylo nabyd wiele smacznych swojskich potraw,

produkty lokalne. Wydarzeniu temu towarzyszyl konkurs kulinamy,

o

W wakacje dzialal przygotowany specjalnie Plenerowy Dom Kultury - w Gliszczu,
Os6wcu, tr-ukowcu, Zielonczynie, Sicienku, Mochlu

i

Strzelewie instruktorzy

przygotowali moc atrakcji nastawionych na zajgcia na Swie2ym powietrzu. Zajgcia

byly przygotowane tak, aby w razie niepogody przenieS6 je do budynk6w pobliskich
Swietlic,

o

wakacji odbyly sig takze warsztaty z decoupage, kt6re odbyly sig
w miejscowo6ciach Zielonczyn, Sicienko, Mochle tr-ukowiec, Wierzchucinek,
Podczas

Teresin,

r
o

W wakacje odbyly sig warsztaty z malowania na tkaninie,

Przemyslaw Kozlowski

-

ruasz

lokalny artysta poprowadzil wakacyjny warsztat

zpNaskorze1by,

o

W sierpniu tradycyjnie w parku
letnie kino plenerowe

-

zapachrualo popcornem poniewa? mialo miejsce

prezentowany

film

zostal wczeSniej wybrany drog4

glosowania poprzez ankietg na profilu spolecznoSciowym GOK-u,

o 2l sierpnia 2021 mialo miejsce otwarcie Swietlicy w Wojnowie. Licznie przybyli
mieszkaricy

i go6cie mogli mile

Accordi zZieloncryna,

spgdzi(, czas przy wloskiej muzyce zespotu Quattro

a

28 sierpnia 2021 odbyly sig Dorynki Gminne, gtvrazdq, wieczoru

byti K.A.S.A oruz

Weekend. W dozynkach wzigty udzial licznie Kola Gospodyrl Wiejskich

i organizacje

pozarzqdowe, goScili5my po raz pierwszy plenerowe studio telewizyjne TVP3,
a

We wrzeSniu w wielu Swietlicach rozpoczgly sig doda&owe zajgcia skierowane dla
dzieci i doroslych i tak:

-wSicienku-szachy
- w Swietlicach

w

Zieloncrynie, Trzemigtowie, Wojnowie - zumba

- w Swietlicy w Mochlu - zajgcia z fitness, warsztaty z gliny

- w Swietlicach w Pawl6wku, Teresinie, Wojnowie

-

warsztaty kreatywne

- w Swietlicy w D4br6wce Nowej - warsztaty z plaskorzeZby

o Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa mieszkaricy gminy Sicienko mogli wzi}t,
l;;dzial w stworzonej ankiecie dotycz1cej smak6w z dzieciristwa,

o

W puldziemiku miala miejsce wystawa plaskorzeiby

Pana Andrzeja Brz6ski oraz

uczestnik6w warsztat6w plaskorze1by z D4br6wki Nowej,

o

W pazdziemiku

Zesp6N Wrzos uczestniczyt

zmaganiach senior6w gdzie

w

migdzynarodowych murycznych

zaj$ II miejsce, a Pani Nina Salamon -

opiekun

mtrzyczrry zespolu zdobyla nagrodg dla najlepszego dyrygenta,

o

Z okazji Swigta NiepodlegloSci zostal zorganizowany konkurs plastyczny pn.: ,,Moja
oj czy zna, moj a Pol

o

ska",

W listopadzie duzym

zainteresowaniem cieszyly sig warsztuff

z makramy,

kt6re

odbywaty sig w Sicienku i Trzemigtowie,

o 4 grudnia w

siedzibie GOK

botonarodzeniowych z

.
o

miala miejsce wystawa 12

zapaNek Przemyslawa

9 grudnia odbyl sig Gminny

Mikolajki odbyly sig

- u

w

szopek

Kozlowskiego,

Mikolajkowy Turniej Szachorvy,
$wietlicach wiejskich

w Zieloncrytie, tr-ukowcu,

Wierzchucinku,

o

6 rok trwaiQ zajgcia Uniwersytetu Tzeciego Wieku Wy2szej Szkoty Gospodarki
w Bydgoszczy. Na zajEciauczgszczalo okolo 30 sluchaczy.

Przy plac6wkach w Krusz5mie, Teresinie, Trzemigtowie, Wierzchucinku, Zielonczynie,

Pawl6wku

i

D4br6wce Nowej, Wojnowie, Mochlu dzia\aNy kobiece organizacje

i stowarzyszeria.
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