
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury
 w kadencji 2002-2006

          Szeroko rozumianą działalność kulturalną Gminny Ośrodek
Kultury realizuje przy ścisłej współpracy z kołami gospodyń wiejskich,
młodzieŜą skupioną przy świetlicach wiejskich, szkołami
podstawowymi, gimnazjum, stowarzyszeniami sportowymi,
ochotniczymi straŜami i komisją rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz Wójtem Gminy i Komisją Kultury, Zdrowia
i Wychowania Rady Gminy.
W kadencji 2002-2006 ośrodek  kultury corocznie był głównym
organizatorem lub współorganizatorem ok. 40 imprez kulturalnych,
rekreacyjnych i sportowych o zasięgi gminnym i powiatowym.
WaŜniejsze z nich to:
1. Powiatowy Przegląd

Kolęd, Pastorałek
i Zespołów
Kolędniczych, który
cieszy się duŜym
powodzeniem      wśród
szkół i dorosłych
(corocznie uczestniczy
ponad 60 zespołów
i solistów razem ok.
700 osób z powiatu
kraśnickiego).

2. Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Wiersza Autorskiego
z udziałem ok. 30 poetów z kilku powiatów.

3. Jesienny Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
4. Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Wsi z  udziałem

zespołów ludowych, obrzędowych i kabaretowych.
5. Konkurs Piosenki Dziecięcej „WYGRAJ SUKCES” z udziałem ok.

50 wokalistów   z województwa lubelskiego   i podkarpackiego.
6. Mistrzostwa Powiatu w siatkówce.

7. Konkursy
plastyki

obrzędowej.



8. Twórcze spotkania z okazji Dnia Kobiet.
9. Świąteczne spotkania przy jajku organizowane z KGW i komisją

antyalkoholową.
10. Sobótkowe przeglądy twórczości KGW.
11. DoŜynki gminne.

W roku 2006 ośrodek kultury wprowadził do kalendarza corocznych
przedsięwzięć imprezę charytatywną zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki zaangaŜowaniu
pracowników GOK, szkół, świetlic wiejskich, zespołów wokalnych
i instrumentalnych, sportowców amatorów i instytucji organizatorom
udało się zebrać kwotę 4381,15 zł. Pieniądze zbierane były na pomoc
dzieciom poszkodowanym w wypadkach.

GOK współpracuje lub
bezpośrednio pracuje z:
- 6 zespołami
śpiewaczymi
- 3 zespołami
wokalnymi działającymi
przy GOK i świetlicy
wiejskiej w Olbięcinie,
- 3 zespołami
obrzędowymi,
- 2 zespołami
kabaretowymi
i kolędniczym
z Budek,
- kapelą przy GOK
Trzydnik,



- 4 solistami GOK Trzydnik

Zespoły i soliści z powodzeniem uczestniczą w konkursach
i przeglądach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim zdobywając
czołowe miejsca i wyróŜnienia.

Gminny Ośrodek Kultury zajmuje się równieŜ usługami poligraficznymi,
redaguje i wydaje biuletyn informacyjny WIEŚCI, prowadzi naukę gry
na instrumentach klawiszowych.
W strukturze organizacyjnej GOK Trzydnik DuŜy działa 7 świetlicy
wiejskich (Budki, Łychów, Olbięcin, Rzeczyca KsięŜa, Rzeczyca
Ziemiańska, Trzydnik DuŜy, Zielonka). Sześć z nich powstała w latach
1992-1993. Działalność świetlicy w Łychowie została reaktywowana
w roku 2005 po prawie 10 letniej przerwie.
Świetlice są wyposaŜone w podstawowy sprzęt świetlicowy i powstały
w celu stworzenia dzieciom i młodzieŜy szczególnie  w okresie jesienno-
zimowym moŜliwości spędzania wolnego czasu.
Poza spotkaniami młodzieŜy w świetlicach odbywają się zebrania
wiejskie, szkolenia i próby zespołów oraz organizowane wspólnie
z ośrodkiem kultury środowiskowe turnieje sportowe i wieczorki
okolicznościowe.

Istotnym zadaniem w działalności ośrodka jest organizacja
sportu masowego wśród dzieci i młodzieŜy. GOK corocznie organizuje
rozgrywki w noŜnej piłce halowej, koszykówce, tenisie stołowym,
siatkówce, piłce noŜnej – turnieje seniorów, oldbojów i juniorów, turniej



warcabowy i tenisa stołowego dla szkół podstawowych, międzygminne
święto sportu dla szkół z siedmioma dyscyplinami lekkoatletycznymi
i dwoma grami zespołowymi, z oprawą olimpijską.

      Sportem kwalifikowanym zajmują się dwa stowarzyszenia działające
na terenie gminy. Klub sportowy tenisa stołowego GOK Trzydnik
uczestniczy w rozgrywkach III ligi tenisa stołowego oraz prowadzi
sekcję siatkówki i karate.
Klub Sportowy „Płomień” prowadzi sekcję piłki noŜnej.


