Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2019 rok
Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku jest samorządową instytucją kultury powołaną do
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej w gminie Sicienko.
Na dzień 31 grudnia prowadziliśmy działalność w

9 świetlicach w: Kruszynie, Łukowcu,

Mochlu, Murucinie, Samsiecznie, Strzelewie, Trzemiętowie, Wierzchucinku oraz Zielonczynie
prowadzimy również Izbę Tradycji Kulturalnej w Sicienku. Przy Świetlicy Wiejskiej w Mochlu działa
schronisko młodzieżowe z 16 miejscami noclegowymi. Zatrudniamy 13 osób na 7.50 etatu. W skład
organizacji ośrodka wchodzą również świetlice wiejskie w: Dąbrówce Nowej, Gliszczu, Nowaczkowie,
Osówcu, Pawłówku, Szczutkach, Teresinie, Trzemiętówku, Wojnowie, Zawadzie, których utrzymanie
jest w gestii Ośrodka. Odbywają się w nich lokalne imprezy, cykliczne zajęcia oraz zebrania wiejskie.
Opiekunami tych placówek są sołtysi poszczególnych sołectw (nie ma tam osoby zatrudnionej przez
GOK).
Budżet ośrodka w roku 2019 zamknął się kwotą 995,790,53 złotych. Przeznaczona została ona na
wydatki tj. płace i pochodne, utrzymanie obiektów, remonty, zakupy, organizację imprez
okolicznościowych i plenerowych. Przychodami naszej instytucji były min. wpływy z tytułu wynajmu
w kwocie 53.079.33 oraz wartość otrzymanego wyposażenia oddanych do użytku świetlic.
W ubiegłym roku w ramach naszej działalności zorganizowaliśmy:
●

W galerii Izby Tradycji Kulturalnej wystawę prac wykonanych przez mieszkanki naszej gminy
pod kierunkiem Andrzeja Brzóski na warsztatach rzeźbiarskich w Samsieczynku oraz
„Poniatówki – odkrywanie dziedzictwa niepodległej II Rzeczypospolitej” z wykładem
pomysłodawcy Andrzeja Juraka.

●

Imprezę w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w partnerstwie z Zespołem Szkół
w Sicienku i Gminą Sicienko. Dzięki ludziom dobrej woli, szkołom i zaangażowaniu
organizatorów zebrano 21 355,77 złotych.

●

Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sicienku i proboszczem parafii pw. Andrzeja Boboli
w Sicienku - Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek mniej znanych „ Śpiewajmy i grajmy Mu”,

●

Ferie zimowe – wyjazdy na basen, do kina, na lodowisko, zajęcia rękodzielnicze, bale
przebierańców, warsztaty czekoladowe, z naszych usług skorzystało około 270 dzieci.

●

Imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, w każdej placówce.

●

Imprezę z okazji Dnia Kobiet „Kobieta z pasją”, adresowaną do wszystkich naszych mieszkanek,
promującą talenty i umiejętności kobiet mieszkających na terenie Gminy Sicienko. W spotkaniu
wzięło udział ponad 90 osób. Spotkanie uświetnił koncert Mirosława Poręby, byłego mieszkańca
naszej Gminy oraz Aleksandra Matyka.

●

Coroczny konkurs na wykonanie ozdób związanych ze Świętami Wielkiej Nocy (prezentacja prac
w galerii ITK w Sicienku) – 90 uczestników w czterech kategoriach: klasy I-III , IV-VI szkoły
podstawowej, VII i VIII oraz dorośli. Nagrodzono kilku uczestników z każdej kategorii, pozostali
otrzymali słodkie upominki.

●

Współorganizowaliśmy „Rodzinny rajd rowerowy - Kolumb 2019 ”– po czterech gminach:
Koronowo, Mrocza, Nakło i Sicienko, udział w nim wzięło ponad 100 uczestników.

●

Uroczystości gminne z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja we współpracy ze
Szkoła Podstawową w Sicienku.

●

Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sicienku i Polskim Związkiem Łowieckim Oddział
w Bydgoszczy zorganizowaliśmy VI Powiatowy turniej wiedzy ekologiczno-myśliwskiej, na
scenie w parku przy siedzibie GOK odbyła się II część konkursu (przedstawienia o tematyce
ekologicznej) oraz zajęcia plenerowe dla dzieci.

●

Majowy piknik rodzinny -

impreza plenerowa zorganizowana na terenie parku przy ulicy

Bydgoskiej, we współpracy z Wójtem Gminy Sicienko. Udział wzięli uczniowie ze szkół z gminy
Sicienko, z placówek kultury, harcerze.
●

Imprezy środowiskowe z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka w placówkach.

●

Akcja „Lato 2019”, w której udział wzięło około 300 najmłodszych mieszkańców gminy.
Obejmowała zajęcia zumby, wyjazdy na basen do Bydgoszczy, seans kina 7d, turniej piłkarski na
Orliku, spektakl lalkowy Fundacji BRWI dla dzieci w ramach projektu Wakacje z lalkami,
Spotkania z przyrodą (temat gady egzotyczne) oraz pokaz obwoźnego planetarium, warsztaty
lizakowe i eksperymenty naukowe, spotkanie z bajkowymi postaciami, wycieczka do Muzeum
Mydła i Brudu w Bydgoszczy, świetlice zorganizowały podchody na pożegnanie lata z ogniskami.

●

Świetlica w Wierzchucinku gościła malarzy z szubińskiej grupy Plama‘s w ramach II pleneru
malarskiego. Prace uczestników zdobią Izbę Tradycji Kulturalnej i zostały wylicytowane na
WOŚP 2020.

●

Piknik dożynkowy, a na nim: obrzęd dzielenia się chlebem, rozstrzygnięcie konkursu
„Najpiękniejszy ogród w Gminie Sicienko”, konkursu na wieniec dożynkowy oraz turniej
sołectw. Na scenie przewinęło się szereg znakomitości : Grzegorz Halama, zespół Diamonds,
Oddział Ratunkowy oraz raper Blacha - mieszkaniec Sicienka. Wieczór zakończył pokaz laserów.

●

Gminne obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości - program artystyczny przygotowała
Szkoła Podstawowa im. Anieli Hrabiny Potulickiej we Wojnowie.

●

Eko- konkurs na ozdoby związane ze świętami Bożego Narodzenia - 110 uczestników.

●

Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Na zajęcia
uczęszczało ponad 40 słuchaczy.

●

Dla seniorów zorganizowano wyjazdy do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz możliwość
obejrzenia spektaklu Teatru Trójka ,, Spotkanie po latach”.

●

W Kruszynie prowadzone jest kółko instrumentalne.

●

Od sierpnia w świetlicy w Dąbrówce odbywają się warsztaty rzeźbiarskie dla mieszkańców naszej
gminy prowadzone przez Andrzeja Brzóskę.

Przy placówkach w Kruszynie, Łukowcu, Murucinie, Teresinie, Trzemiętowie, Wierzchucinku,
Zielonczynie, Pawłówku i Dąbrówce Nowej działają kobiece organizacje i stowarzyszenia.

