
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie za rok 2020

 W roku 2020 działalności prowadził GOK w Gierzwałdzie i świetlice wiejskie w Marcinkowie,
Grunwaldzie,  Frygnowie ( od września),  Rychnowie,  Dylewie,  Łodwigowie, (01-05 i 10-12), Kitnowo,
Domkowie, Zybułtowie i Pacółtowie.  

Według  przyjętego  harmonogramu udało się  przeprowadzić  szereg  imprez,  konkursów i  inicjatyw.
Pomimo panującej  pandemii  i  ograniczenia  działalności  placówek  kulturalnych  udało  się  zrealizować
niemal cały założony plan a także przeprowadzić dodatkowe inicjatywy. 

1. Udział w imprezie charytatywnej dla Żanety 05.01.2020 r.
- animacje dla dzieci
- oprawa muzyczna imprezy
- mecze piłki halowej w SP w Stębarku
- poczęstunek dla uczestników przygotowany przez KGW i sołectwa
- występ muzyczny

2. Obchody WOŚP 12.01.2020 r.
 - licytacje w GOK W Gierzwałdzie

- pokaz strażacki
- pokaz morsowania
- pokaz ratownictwa medycznego
- turniej podnoszenia sztangi
- koncert zespołu
- zbiórka datków przez wolontariuszy
- poczęstunek przygotowany przez sołectwo Gierzwałd i KGW
- światełko do nieba

3. Ferie zimowe 20.01. - 01.02.2020 r.
- udział dzieci zapisanych do 2 grup po ok. 15 osób na grupę ( zebranie 17 stycznia )
- zajęcia od godz. 10.00 do godz. 16.00
- możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w przerwie (12.00-14.00)
-  rodzaje  zajęć(  literackie,  taneczne,  plastyczne,  kulinarne,  teatralne,  gry  planszowe,  szycia,
eksperymentalne, ruchowe, zabawy swobodne, manualne)
- udział w spektaklu teatralnym „ O rybaku” 
- wyjazd do kina w Olsztynku ( młodsza grupa na bajkę,  a starsza na film młodzieżowy „ Jestem M”
i wyjście do pizzerii. 
- udział KGW Gierzwałd w zajęciach kulinarnych i Pana Ryszarda Szurgota w zajęciach muzycznych
- 31.01 obchody  Dnia Babci i Dziadka ( występ dzieci uczestniczących w zajęciach, poczęstunek
zorganizowany przez dzieci na zajęciach kulinarnych w sali udekorowanej przez dzieci)
- 31.01 noc w GOK.   Uczestnictwo 10 dzieci.  Nocny seans „Władca  pierścienia”  z  przekąskami,
nocleg w sali GOK. Rano wspólne śniadanie i powrót do domu. 

4. Bal Karnawałowy dla dzieci 13.02.2020 r. w sali parkietowej w GOK
- zapisy uczestników
- uczestnictwo ok. 50 dzieci
- poczęstunek 
- zabawy tematyczne 
- konkursy z nagrodami

Zapisy chętnych do uczestnictwa w działaniach kół zainteresowań

5.  Dzień Kobiet 11.03.2020 r. w sali parkietowej GOK
- zapisy uczestników  
- recital Jerzego Bachara
- poczęstunek dla Pań

6. Konkurs  plastyczny  „Najpiękniejsze  tradycje  wielkanocne”  od  30.03  do  09.04.2020  r.
Rozstrzygnięcie konkursu  10 kwietnia 2020 r.

7. Akcja szycia i dystrybucji maseczek marzec – maj  2020



- wraz z KGW i wolontariuszami uszycie ok.  tys. maseczek
- dystrybucja maseczek przez pracowników GOK,  do osób które zgłosiły zapotrzebowanie telefonicznie 

8. Pomoc pogorzelcom z Gminy Kozłowo- kwiecień 2020 r.
- zbiórka ubrań , żywności i środków czystości 

9.  Konkurs  I  Gminny Festiwal  Piosenki  „  Z piosenką weselej”   14 kwietnia -   8  maja 2020 r.
Rozstrzygnięcie 9 maja 2020 r.

10.Konkurs I Gminny Konkurs Literacki „ Gęsim piórem pisane” 14 kwietnia – 15 maja 2020 r.
Rozstrzygniecie konkursu 15 maja 2020.

11. Dystrybucja maseczek pozyskanych przez UG z programu rządowego – maj 2020 r.

12. Założenie łąki kwiatowej przed budynkiem GOK – maj 2020 r.

13. Konkurs na „ Najpiękniejszy wianek świętojański” 10 czerwca 2020 r. do 27 czerwca 2020 r. 

Zapisy na Zawody wędkarskie na Jeziorze Tymawskim na dzień 27 czerwca 2020 r.

Spotkanie w sprawie kół zainteresowań 15 czerwca 2020 r.

14. Noc Kupały 27 czerwca 2020 r. park przy GOK
- zawody wędkarskie na jeziorze w Tymawie
- konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański 
- loteria dla dzieci- ognisko kiełbaskami
– występ zespołu muzycznego
- jarmark świętojański KGW i sołectw
- animacje dla dzieci
- pokazy sportowe
- występ zespołu „DYBZAKI” 

15. Zajęcia wakacyjne w świetlicach wiejskich 29 czerwca - 08 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00-14.00
- świetlice ( Zybułtowo, Frygnowo, Grunwald, Dylewo, Pacółtowo, Gierzwałd)
- rodzaj zajęć ( kulinarne, plastyczne, recyklingu, taneczne, twórcze, gry planszowe, ruchowe). Dodatkowo
poczęstunek dla dzieci, konkursy z nagrodami. 

16. Wycieczka rowerowa 7 sierpnia 2020 r. do Glaznot
- liczba uczestników ponad 30 osób
-  odprawa  pod  budynkiem  GOK  z  pogadanką  i  rozdaniem  opasek  odblaskowych  przez  Policję  z
posterunku w Stębarku
- przejazd ścieżką leśną do Glaznot z odpoczynkami 
- wspólny posiłek
- zabawy terenowe w kompleksie leśnym 
- ognisko wieczorne z kiełbaskami
- nocleg w namiotach
- wspólne śniadanie
- zwiezienie rowerów, sprzętu do biwakowania i uczestników wycieczki

17. Święto ziół  „ Ziołowy spichlerz” 15 sierpnia 2020 r. plac przy Restauracji Rycerskiej w Stębarku
- nabożeństwo w kościele w Stębarku
- warsztaty pszczelarskie z Panem Zbigniewem Majem
- Warsztaty mydlarskie, malowania gipsu, szydełkowania, 
- kiermasz kulinariów, rękodzieła i produktów zielarskich
- występ zespołu muzycznego „ Ruskie Baby i Promile”

18. Pchli Targ w parku przy GOK  28 sierpnia 2020 r. i 25 września 2020 r.

19. Dożynki Gminne w Dylewie
- nabożeństwo dożynkowe w kościele w Dylewie
- korowód dożynkowy
- gala dożynkowa
-  rozstrzygnięcie  konkursów dożynkowych(   Na  najpiękniejszą  zagrodę,  wieniec  dożynkowy,  ozdobę
dożynkową , wyróżnienia dla rolników)



- występ zespołu Singers
- występ zespołu Extazy
- animacje dla dzieci
- licytacje koszy dożynkowych
- przekazanie wozu strażackiego dla OSP Dylewo
- kiermasz potraw przez sołectwa, KGW i zaproszonych wystawców
- pokazy sportowe
- wystawa starych motocykli stowarzyszenia „ Kompresja”
- wyścigi traktorów,
- występy zespołów ludowych Dybzaki i Czerwone Korale

20. Ogólnopolskie czytanie „ Balladyny” J. Słowackiego w SP w Gierzwałdzie
- odczytanie fragmentów dzieła przez pracowników UG, GOK , RGK, GOPS i SP w Gierzwałdzie oraz
uczniów SP w Gierzwałdzie.
- poczęstunek dla uczestników

21. Zakończenie lata – święto pieczonego ziemniaka 23 września 2020 r.  od godz. 16.00 plac nad
jeziorem w Mielnie
 - zabawy i konkursy z nagrodami
- pogadanka na temat tradycji święta i pochodzenia ziemniaka 
- fotobudka 
- poczęstunek dla uczestników ( placki ziemniaczane, frytki, ziemniaki z ogniska)

22. Projekt „ Mam pomysł na siebie” – warsztaty fotograficzno-malarskie , artyrecyklingowe on-
line zakończone galerią , zajęcia dla seniorów - listopad 2020 r.

23.  Rozpoczęcie  akcji  Wsparcie  żywieniowe  dla mieszkańców Gminy  Grunwald  od 16  listopada
2020r.

24.  Konkurs  bożonarodzeniowy  na „ Najpiękniejsza  bombkę lub  ozdobę bożonarodzeniową” od
20 listopada do 21 grudnia 2020 r.

25. Mikołajki  6  grudnia  2020  r.  -  rozdanie  paczek  ze  słodyczami  dla dzieci  przedszkoli  i  szkół
podstawowych z terenu Gminy Grunwald przez animatorów w poszczególnych miejscowościach 

26. przygotowania do 29 Finału WOŚP

27. Festiwal Kolęd i Pastorałek od 15 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r.

28. Prowadzenie projektu  Rozwój Usług Społecznych w Gminie Grunwald

Dodatkowo wzięliśmy udział w inicjatywach  tj. 

1. Race wraki w Stębarku  dla Dominiki ( 5 lipca) 
2. Challenge dla Majki 
3. Termomodernizacja budynku GOK
4. Projekt Kompetencji cyfrowych 
5. Andrzejki on-line
6. Pomoc w organizacji Konkursu Mikołajkowego sołectwu Frygnowo
7. Uczestnictwo w odbiorze drogi w Dylewie
8. Organizacja dwukrotnie akcji z udziałem mammobusa ( 9 lipca, 20 października)
9. Udział w akcjach  biotargu w Stębarku 
10. Udział w otwarciu kompleksu boisk przy SP w Stębarku
11. Przygotowania do wyborów prezydenckich
12. Przygotowania do Dnia Sołtysa
13.  Przygotowanie akcji bezpłatnego badania wzroku 18 czerwca
14. Remont  pomieszczeń  GOK  utworzenie  pomieszczenia  socjalnego  z  aneksem  kuchennym,

utworzenie czytelni
15. Akcja podziękowań dla wolontariuszy biorących udział w akcji szycia maseczek ochronnych
16. Wyjazd do Warszawy z młodzieżą z Dylewa  na nagranie  programu rozrywkowego 



Prace remontowo- budowlane w świetlicach wiejskich
Wymiana bojlera w Zybułtowie
Remont łazienki w Łodwigowie
Prace budowlane pomieszczeń w Kiersztanowie
Wymiana oświetlenia w Kitnowie
Prace budowlane w piwnicy w Kitnowie
Prace budowlane mające na celu adaptację pomieszczeń w Kitnowie
Malowanie świetlicy w Pacółtowie
Budowa zadaszenia nad schodami zewnętrznymi w Dylewie
Naprawa stołów w Dylewie

Zaopatrzenie świetlic w środki czystości, środki dezynfekujące, gry, puzzle i zabawki. Wykaszanie traw
w okresie wiosenno-letnim, 
Na świetlicach odbyły się zajęcia wakacyjne i z projektów GOK i Centrum Sportu. 

Świetlice :
1. Zybułtowo- pod opieką KGW z Zybułtowa 
2. Stębark w SP w Stębarku 12.30-17.00 ( zajęcia manualne, plastyczne, pomoc w odrabianiu lekcji,

udział w konkursach) X.2019-II 2020- III-2020- VI.2020
3.  Łodwigowo – I.  2020- V-2020 ,  X.2020-  XII.2020 (  gry planszowe,  zajęcia  ruchowe,  zajęcia

manualne)
4. Grunwald – I.2020-XII.2020 
5. Frygnowo X.2020- XII.2020 
6. Kitnowo –  I.2020- XII 2020
7. Domkowo - II.2020- XII. 2020
8. Dylewo I.2020- IX.2020 ( bal karnawałowy, Dzień Kobiet, przygotowania do Dożynek), X.2020 -

XII.2020
9. Rychnowo  I.2020 -XII.2020
10. Kiersztanowo- świetlica pod opieka sołtysa
11. Pacółtowo- I.2020- XII.2020
12. Marcinkowo- I.2020-XII.2020 
Świetlica czynna w godz. 17.00-19.00 (wtorek - sobota), gry planszowe, tenis stołowy, kometka, puzzle
klocki, bajki, zawody sportowe na placu zabaw, tenis dla dorosłych, 5.12.2020 r. Mikołajki sołeckie


