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GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIEDLCACH Z/S W CHODOWIE 

Chodów, ul. Sokołowska 75 

08 - 119 Siedlce 

Tel/fax: (25) 644-36-91; e-mail:gok@gminasiedlce.pl 

         

        Chodów, 31 lipca   2019 r. 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCACH 

Z/S W CHODOWIE 

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie jest instytucją kultury 

powołaną 28 kwietnia 1985 roku Uchwałą Nr VII/34/85 Gminnej Rady Narodowej. Ośrodek 

swoją działalnością obejmuje Gminę Siedlce. Zadania jakie są realizowane przez ośrodek 

mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego i wszechstronnego 

rozwoju mieszkańców poprzez edukację kulturalną i sztukę.   

Podstawowym celem działania ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej 

działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Siedlce 

poprzez organizowanie i stymulowanie życia kulturalnego w naszym regionie. Ponadto celem 

działalności ośrodka jest upowszechnianie, promocja lokalnej kultury, a także koordynowanie 

działalności bibliotek i świetlic na terenie gminy jak również współpraca ze szkołami, 

przedszkolami, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami gospodarczymi                              

w dziedzinie działań kulturalnych. 

W skład ośrodka wchodzą:   

Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim wraz z filiami w:Białkach, Pruszynie, Nowym 

Opolu, Wołyńcach oraz punktem bibliotecznym w Chodowie,  nadzoruje też po względem 

merytorycznym świetlice wiejskie. 

 

 Przy Gminnym Ośrodku Kultury w I półroczu 2019 roku działały następujące sekcje 

artystyczne i zespoły: 

 taneczny „Murena” – GOK, Chodów (2grupy) 

 zumba– Grabianów 

 pracownia plastyczna – GOK Chodów 

GOK 
S I E D L C E  
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 sekcje plastyczne – świetlica w Żaboklikach, Golicach, Pruszynku, Opolu Starym, 

Żelkowie  

 studio gitary –  Golice, Chodów 

 sekcja fortepianu - Chodów 

 zespół śpiewaczy "Białki"  

 zespół śpiewaczy "AleBabki" 

 zespół śpiewaczy „Chodów” 

 Zespół 50+ Chodów 
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WYKAZ Z IMPREZ KULTURALNYCH 

ZORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY 

W SIEDLCACH Z/S W CHODOWIE 

W  I PÓŁROCZU 2019 ROKU 

 

Święto Trzech Króli – Orszak Trzech Króli w Białkach. 

W dniu 6 stycznia w Białkach z inicjatywy lokalnej społeczności w Białkach                                  

we współpracy z GOK, po raz ósmy odbyła się impreza z okazji Święta Trzech Króli.   

W nawiązaniu do tradycji herodów jasełek, przebierańców, na świąteczne spotkanie 

przybyło wiele osób. Najważniejszym punktem wspólnego świętowania był przemarsz 

barwnego orszaku przez miejscowość Białki i pokłon Świętej Rodzinie w miejscowej 

świetlicy.  Na scenie wystąpiły wszystkie trzy zespoły śpiewacze działające w gminie Siedlce: 

Białki, Chodów i AleBabki z miejscowości Pruszyn Pieńki. Na zakończenie wystąpił zespół 

Maleńczuk Acoustic Trio. 

 

 

Noworoczne zabawy dla dzieci 

 Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z radami sołeckimi gminnych miejscowości, 

tradycyjnie w styczniu i lutym na terenie Gminy Siedlce zorganizował zabawy choinkowe  

dla dzieci. 

  

03.01- Choinka dla dzieci – Żelków Kolonia, Żelków, Żelków Swoboda –ZO w Żekowie 

Kolonii  

13.01- Choinka dla dzieci - Stok Lacki, , Stok Lacki Folwark – świetlica w Stoku Lackim,  

20.01– Choinka dla dzieci – Stare Opole – świetlica w Starym Opolu,  

25.01- Choinka dla dzieci – Iganie Nowe, Iganie Stare – ZO w Nowych Iganiach,  

26.01- Choinka dla dzieci -Pruszyn,  Błogoszcz, Pruszynek, Wólka Leśna – SP w Pruszynie,  

26.01 – Choinka dla dzieci – Rakowiec – świetlica w Rakowcu,  

27.01- Choinka dla dzieci – Grabianów – świetlica w Grabianowie,  

28.01- Choinka dla dzieci – Białki- świetlica w Białkach,  

30.01- Choinka dla dzieci – Chodów – sala widowiskowa w Chodowie,  

02.02- Choinka dla dzieci –Wołyńce, Wołyńce Kolonia – świetlica w Wołyńcach,  

03.02- Choinka dla dzieci – Strzała, Żytnia, Purzec– świetlica w Strzale,  

09.02– Choinka dla dzieci – Grubale, Pustki, Osiny, Biel- świetlica w Grubalach, 



6 

 

10.02- Choinka dla dzieci – Żabokliki, Żabokliki Kolonia, Topórek, Jagodnia- świetlica 

w Żaboklikach,  

16.02- Choinka dla dzieci  - Golice- świetlica w Golicach,  

17.02- Choinka dla dzieci – Ujrzanów- świetlica w Ujrzanowie,  

23.02- Choinka dla dzieci – Pruszyn Pieńki – świetlica w Pruszyn Pieńkach,  

24.02- Choinka dla dzieci – Nowe Opole, Opole Świerczyna, Ostrówek  - świetlica w Nowym 

Opolu. 

Podczas imprez choinkowych uczestnicy mieli zapewnione moc atrakcji, zabawę przy 

muzyce oraz liczne konkursy i zabawy dla dzieci i ich rodziców. Na zakończenie do 

wszystkich zawitał również Mikołaj przynosząc dzieciom  paczki ufundowane przez Wójta  

Pana Henryka Brodowskiego i Radę Gminy Siedlce. Świetlice wraz z radami sołeckimi 

przygotowali słodki poczęstunek.  

 

Warsztaty w świetlicach wiejskich  

W  styczniu 2019 r. w świetlicach wiejskich odbyły się warsztaty ,,Róże 

 karnawałowe” Przed warsztatami odbyło się szkolenie dla opiekunów świetlic wiejskich  w 

dniu 9 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Pruszynie. Tu pod okiem  opiekuna świetlicy i 

z pomocą uczestników zgłębiano sztukę robienia karnawałowych wypieków, a potem sami 

opiekunowie świetlic wykonywali ‘róże karnawałowe” w swoich placówkach wg poniższego 

harmonogramu. 

15stycznia – świetlica w Błogoszczy 

16 stycznia – świetlica w Stoku Lackim, 

17 stycznia - świetlica w Starym Opolu ,  

19 stycznia - świetlica w Pruszyn Pieńkach ,  

21 stycznia -  świetlica w Grabianowie,  

22 stycznia - świetlica w Białkach,  

25 stycznia - świetlica w Rakowcu,  

29 stycznia - świetlica w Golicach,  

29 stycznia – świetlica w Żaboklikach,  

29 stycznia - świetlica w Pruszynie,  

30 stycznia - świetlica w Pruszynku,  

30 stycznia - świetlica w Nowym Opolu,  

31 stycznia  - świetlica w Wołyńcach,  

To wspaniały sposób na spędzanie wolnego czasu w świetlicach, bo oprócz nauki i wspólnego 

poczęstunku jest integracja mieszkańców i mnóstwo dobrej zabawy dla dzieci. 
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IV Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek ”Zaśpiewajmy Jezuskowi” – 8.01.2019 r. 

8 stycznia 2019 r. w ZO w Stoku Lackim odbył się IV Międzyszkolny Festiwal Kolęd i 

Pastorałek „Zaśpiewajmy Jezuskowi”. Patronat honorowy objął Wójt Gminy Siedlce Henryk 

Brodowski. Tematem przewodnim była „kolęda” i „kolędowanie”. Kolędowanie to jeden z 

najpiękniejszych polskich tradycji bożonarodzeniowych. Festiwal miał na celu podtrzymanie 

polskiej tradycji i jej upowszechnianie w środowisku dzieci i młodzieży. Wszystkie  szkoły 

przygotowali swoich reprezentantów, wszyscy otrzymali dyplomy, a opiekunowie słowa 

uznania i podziękowanie od władz gminy. 

 

Ferie zimowe w świetlicach wiejskich 

01.02.2019 r. – Zajęcia artystyczne – świetlica w Ujrzanowie,  

01.02.2019 r. - Warsztaty artystyczne dla dzieci ,, Serca walentynkowe”- świetlica  w Nowe 

Opole,  

01.02.2019 r. Warsztaty artystyczne dla dzieci – świetlica w Stoku Lackim,  

01.02.2019 r.  Zajęcia plastyczne  ,,Kolorowe rybki" – świetlica w Białkach,  

02.02.2019 r. – Zajęcia kulinarne ,,Pieczenie pizzy” – świetlica w Żaboklikach,  

02.02.2019 r.  Zajęcia kulinarne – świetlica w Białkach,  

02.02.2019 r. - Warsztaty kulinarne – świetlica w Pruszynku,  

04.02.2019 r. -  Świat legend i baśni – świetlica w Białkach,  

04.02.2019 r. – Zajęcia artystyczne – świetlica w Ujrzanowie,  

04.02.2019 r. – Zajęcia artystyczne – świetlica w Strzale,  

05.02.2019 r. – Warsztaty plastyczne ,,Kartki walentynkowe”- świetlica w Żaboklikach,  

05.02.2019 r. -  Warsztaty kulinarne dla młodzieży – Uczymy się przygotowywać proste 

i zdrowe dania – świetlica w Pruszynie,  

05.02.2019 r. – Zajęcia artystyczne – świetlica w Ujrzanowie,  

05.02.2019 r. – Gry planszowe – świetlica w Rakowcu –  

05.02.2019 r. - – Zajęcia artystyczne – świetlica w Strzale,  

05.02.2019 r. Warsztaty zdrowego odżywania dla dzieci – świetlica w Pruszynku,  

05.02.2019 r. -Zajęcia artystyczno- malarskie – świetlica w Wołyńcach,  

06.02.2019 r. - Gry planszowe – świetlica w Białkach,  

06.02.2019 r. - – Zajęcia artystyczne – świetlica w Strzale, godz.10.00 

06.02.2019 r. – Gry planszowe – świetlica w Grubalach,  

06.02.2019 r. – Zajęcia artystyczne – świetlica w Ujrzanowie,  

06.02.2019 r. -Warsztaty plastyczne,  kulinarne – świetlica w Pruszyn Pieńkach,  
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06.02.2019r. -Zajęcia artystyczno- malarskie – świetlica w Wołyńcach,  

06.02.2019 r. - – Warsztaty plastyczne ,,Lampiony”- świetlica w Żaboklikach,  

06.02.2019 r. -Walentynkowe warsztaty dla dzieci – świetlica w Pruszynie,  

07.02.2019 r. -  Gry planszowe – świetlica w Golicach,  

07.02.2019 r. - – Zajęcia artystyczne – świetlica w Strzale,  

07.02.2019 r. – Zajęcia artystyczne – świetlica w Ujrzanowie,  

07.02.2019 r. – Zajęcia artystyczne ,,Ceramika” – świetlica w Błogoszczy,  

07.02.2019 r. Warsztaty artystyczne ,,Ciasteczka” – świetlica w Grubalach,  

07.02.2019 r. -  Warsztaty plastyczne- świetlica w Pruszynku,  

07.02.2019 r. – Warsztaty artystyczne ,,Wariacje plastyczne z naturą” – GOK Chodów,  

07.02.2019 r. – Warsztaty artystyczne- Muzyka – GOK Chodów,  

08.02.2019 r.  Warsztaty walentynkowe ,,Serduszka” – świetlica w Pruszyn Pieńkach,  

08.02.2019r.  Zajęcia artystyczne – świetlica w Strzale,  

08.02.2019 r. – Zajęcia artystyczne – świetlica w Ujrzanowie, 

 09.02.2019 r.  Warsztaty plastyczne ,, Dekoracje karnawałowe” – świetlica w Pruszynku ,  

09.02.2019r.– Zajęcia artystyczne – świetlica w Ujrzanowie,  

 

W okresie ferii zimowych 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie przygotował dla 

wszystkich chętnych bogaty program bezpłatnych zajęć, wśród których każdy mógł znaleźć 

coś dla siebie. Jednym słowem przez dwa tygodnie  świetlice Gminy Siedlce, w których 

organizowano ferie z GOK tętniły życiem i odgłosami gwaru, śmiechu oraz dobrej zabawy.  

 

 

 

Konkurs plastyczny ,, Stwórz serce”  

W ramach III Festiwalu Piosenki Miłosnej odbył się konkurs plastyczny ,,Stwórz serce”.  

Napłynęło ponad 200 prac konkursowych.  W dniu 13.02.2019 r. w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie odbyło  się  rozstrzygnięcie  konkurs. Wystawa serc i 

uroczyste  nagród i dyplomów laureatom oraz osobom wyróżnionym odbyło się  15 lutego  

podczas Gali III Festiwalu Walentynkowego GOK Chodów.  
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III Walentynkowy Festiwal Piosenki Miłosnej – Chodów, koncert Emilii Komarnickiej z 

zespołem LoLa Band - 14-15.02.2019 r. 

W dniu 14 lutego 2019 r. w sali GOK w Chodowie odbył się III Walentynkowy Festiwal 

Piosenki Miłosnej. Do konkursu zgłosiło się 106 uczestników, którzy rywalizowali  w 

kategoriach: przedszkola i kl. I-III szk. podst., kl. IV-VI szk. podst.,kl. VII-VIII szk. podst.(III 

gimn.) i dorośli( zespoły).  

Na zakończenie odbył się  koncert   Emilii  Komarnickej znanej wokalistki oraz aktorki 

teatralnej z zespołem LoLa Band. Impreza pod patronatem Wójta Gminy Siedlce z roku na 

rok staje się coraz bardziej popularna i przyciąga mnóstwo publiczności . 

 

Turniej tenisa stołowego - Stok Lacki, Grubale, 3-9.03.2019 r.  

W świetlicach w Stoku Lackim i Grubalach został zorganizowany turniej tenisa stołowego. 

Inicjatorem  był opiekun świetlicy w Stoku Lackim, ale społeczność obu miejscowości brała 

czynny udział w imprezie. Nie było nagród, a tylko czysta satysfakcja z gry. Jest to kolejna 

dobra i pożyteczna forma  spędzania wolnego czasu wspólnie z rodziną, sąsiadami i 

znajomymi. 

 

 Kusaki w Białkach - 05.03.2019  

 5 marca  w świetlicy w Białkach Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Białki 

zaprosiło mieszkańców wsi do świetlicy na coroczne święto ostatkowe „Kusaki”. Impreza 

miała na celu na celu przybliżenie dawnych zwyczajów i tradycji zapustnych  na wsiach.  

Na Kusaki do Białk  przyjechały zaprzyjaźnione zespoły – ze wsi Biała pod Radzyniem 

Podlaskim, Żelkowa, Zbuczyna, Radomyśli, Rakowca, Wólki, Pruszyna, Pruszyna Pieńki, 

Wołyńców, Chodowa i Wiśniewa. 

Imprezę sfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego a wspierali ją: 

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Białki, Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, 

Gmina Siedlce, Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie. 

 

Grupa Śpiewacza Chodów na Jarmarku  na Kazimierza w Mordach – 07.03.2019  

7 marca w Mordach odbył się coroczny „Jarmark na Kazimierza”. Wydarzenie to jak co roku 

przyciąga do miasta wielu kupców i zwiedzających z odległych zakątków regionu. 

Towarzyszą mu liczne występy artystyczne na placu przy Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury. 

Jak co roku, nie zabrakło stoisk rękodzielniczych i artystów ludowych.  

W części artystycznej wystąpiły zespoły ludowe m. in Grupa Śpiewacza Chodów.  
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Kobieta Aktywna w Gminie Siedlce – Białki - 8.03.2019 r.  

W świetlicy w Białkach odbyło się podsumowanie tegorocznej, czwartej już edycji konkursu 

Kobieta Aktywna w Gminie Siedlce. Jury wybrało laureatki. Zostały nimi: Edyta Woźnica 

(laureatka w kategorii Kobieta Biznesu – Kobieta Przedsiębiorcza),  Teresa Gałachowska (w 

kategorii Kobieta Aktywna Społecznie ) i Danuta Gorzała (w kategorii Kobieta 

Niezwykła).W kategorii Kobieta Biznesu – Kobieta Przedsiębiorcza wyróżnienie trafiło do 

Magdaleny Stańczuk, a w kategorii Kobieta Aktywna Społecznie – Jadwigi Walerczuk i 

Teresy Oknińskiej. 

Ideą konkursu jest wyróżnienie i  wspieranie aktywności  kobiet  zamieszkujących  stale 

na terenie gminy Siedlce, a także na inspirowanie do działania innych kobiet, ich 

czynny udział  w życiu  społecznym gminy. Nagrody wręczał wójt gminy Siedlce Henryk 

Brodowski. Dziękując uczestniczkom i kandydatkom za udział wójt zaznaczył, że konkurs 

 w gminie Siedlce odbywa się co roku. - To ważne, by pracujące społecznie kobiety 

 zauważyć i podziękować im. To jest obowiązkiem władz gminy. Gwiazdą wieczoru był 

zespół Bellcanti. Sopranistki zaprezentowały przeboje operetkowe. Każda pani tego 

wyjątkowego wieczoru została obdarowana kwiatem ufundowanym przez Wójta Henryka 

Brodowskiego. 

 

Dzień Kobiet w Pruszynie - świetlica w Pruszynie – 10.03.2019 r.  

W niedzielę 10 marca w świetlicy w Pruszynie  ponad sto pań z Pruszyna, gminy Siedlce 

 i sąsiednich miejscowości obchodziło uroczyście swoje święto. Wójt gminy Siedlce złożył 

życzenia wszystkim obecnym na sali kobietom. Wystąpiły reprezentujące sąsiednią gminę 

Mordy Krzymoszowianki, Gabrysia  Seroczyńska z Zespołu Oświatowego w Pruszynie, 

AleBabki z Pruszyna –Pieńk, Grupa  Białki. Publiczność rozbawił duet Zofii Tymosiak i 

Jarosława Chromińskiego. Następnie  Babeczki Podlaskie jak zawsze okazały się niezawodne 

we wprawianiu w dobry nastrój i rozśmieszaniu publiczności do łez. Kiedy artyści 

występowali na scenie, KGW z Pruszyna roznosiło wśród publiczności losy z loterii fantowej. 

Po występach wójt wylosował trzy zwycięskie panie, które wygrały m.in. vochery  i inne 

prezenty. 

W organizację włączył się, Zespół Oświatowy w Pruszynie, Rada sołecka Pruszyn, Koło 

Gospodyń z Pruszyna. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. 
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Grupa Śpiewacza Chodów w Jabłonnie Lackiej – 10.03.2019r.  

Zespół Ludowy „Jabłoniacy” ma już 5 lat. Swój jubileusz świętował 10 marca w sali 

OSP w Jabłonnie Lackiej, razem z dwoma zaprzyjaźnionymi zespołami. Nie mogło 

wśród nich zabraknąć Grupy Śpiewaczej Chodów.  Razem z „Jabłoniakami” podczas 

jubileuszu połączonego z obchodami Dnia Kobiet, wystąpili Członkowie Stowarzyszenia „Jar 

Senior '' z Jarnic oraz reprezentująca gminę Siedlce, działająca przy GOK gminy Siedlce 

z siedzibą w Chodowie - Grupa Śpiewacza Chodów.  

 

 

Warsztaty wielkanocne w świetlicach „Palma Wielkanocna” -13.03-5.04.2019 r 

13.03.2019 –  Warsztaty „Palma Wielkanocna „świetlica w Stoku Lackim 

19.03.2019 - Warsztaty „Palma Wielkanocna” - świetlica w Strzale, Grabianowie i Pruszynku 

21.03.2019 - Warsztaty „Palma Wielkanocna”- świetlica w Błogoszczy,  

21.02.2019 - Warsztaty „Palma Wielkanocna” – świetlica w Nowym Opolu, Starym Opolu  

23.03.2019  – Warsztaty dziergania serwetek wielkanocnych-świetlica w Ujrzanowie, 

25.03.2019 - Warsztaty „Palma Wielkanocna” – świetlica w Grubalach,  

27.03.2019 - Warsztaty „Palma Wielkanocna” – świetlica w  Żaboklikach, 

28.03.2019 - Warsztaty „Palma Wielkanocna” –świetlica w Rakowcu,  

29.03.2019 - Warsztaty „Palma Wielkanocna” – świetlica w Białkach,  

30.03.2019 - Warsztaty „Palma Wielkanocna” – świetlica Pruszyn Pieńki, 

01.04.2019 - Warsztaty „Palma Wielkanocna” – świetlica w Pruszynie 

02.04.2019  - Warsztaty „Palma Wielkanocna” – świetlica w Stoku Lackim i Wołyńcach 

5.04.2019  - Warsztaty „Palma Wielkanocna” – świetlica w Golicach 

 

Opiekunowie świetlic i pracownicy GOK-u w gminie Siedlce zaczęli przygotowania 

 w świetlicach z mieszkańcami gminy Siedlce do poprzedzającej Wielkanoc Niedzieli 

Palmowej. 12 marca w Świetlicy w Nowym Opolu spotkali się opiekunowie. Maria Woźniak 

krok po kroku uczyła ich jak przygotować palmę wielkanocną z kolorowej bibuły. Po tym 

spotkaniu każdy uczestnik był gotowy, by tą wiedzą podzielić się z mieszkańcami.  

Pomysły opiekunów świetlic i pracowników GOK-u zostały przyjęte z dużym entuzjazmem 

przez Wójta Gminy Siedlce, który ufundował nagrody za najpiękniejsze trzy Palmy 

Wielkanocne i najpiękniejsze trzy Serwetki Wielkanocne.  
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 „Kobieta bezpieczna i piękna . Spotkanie  kobiet… i nie tylko  - świetlica wiejska w 

Rakowcu - 23.03.2019  

W  świetlicy w Rakowcu odbyło się spotkanie dla kobiet i jak sam tytuł mówi nie tylko. W 

czasie spotkania odbyła się prelekcja n/t bezpieczeństwa kobiet, którą wygłosiła 

sierż.sztab.Małgorzata Mazurek z KMP w Siedlcach. Panie mogły skorzystać z porad 

kosmetyczek i zakupić produkty na dobrze zaopatrzonym  kiermaszu. Poczęstunek 

przygotowała Rada Sołecka i Senioriny Rakowianki. Na zakończenie wystąpił  znakomity 

zespół Maleńczuk Acoustic Trio. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby spotkanie 

przebiegło w miłej atmosferze.  

 

188 rocznica Bitwy pod Iganiami – 8.04.2019 r. 

8 kwietnia obchodziliśmy 188. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Iganiami. Uroczystość 

tradycyjnie  odbyła się przed Pomnikiem Bitwy pod Iganiami. Zaczęła się od wspólnego 

odśpiewania hymnu.  

Uczniowie z Nowych Igań przedstawili widowiskowy montaż słowno – muzyczny. 

Wszystkie biorące udział w obchodach  delegacje złożyły kwiaty i wieńce. 

Wieńce poza delegacjami z gminy Siedlce, powiatu siedleckiego, Urzędu Marszałkowskiego, 

Urzędu Wojewódzkiego,  składali przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Straży pożarnej, 

Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, organizacji społecznych. Byli 

też motocykliści i mieszkańcy Gminy Siedlce. Uroczystości zakończyły się piknikiem 

z żołnierską grochówką. 

.  

Podsumowanie i wystawa konkursu „Baranek wielkanocny”- Chodów -12-15.04.2019 r.- 

Konkurs na świątecznego baranka zbudził ogromne zainteresowanie. Napłynęło ponad 200 

prac wykonanych różnymi technikami. Konkurs był adresowany do dzieci, młodzieży jak i 

dorosłych. W siedzibie GOK w Chodowie odbyło się podsumowanie i wystawa prac. Jeszcze 

przed wręczeniem nagród pracownicy GOK przygotowali inscenizację „Bajka o kurczaku, 

zajączku i baranku”. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczał Wójt Henryk 

Brodowski i Dyrektor GOK Izabela Kuniewicz. Wystaw została przeniesiona do Urzędu 

Gminy Siedlce.  

 

Premiera bajki ,,Wielkanocne tradycje”- 15.04.2019r.  

„Wielkanoc nadchodzi” - ten refren w poniedziałek 15 kwietnia rozbrzmiewał na scenie GOK 

w Siedlcach z siedzibą w Chodowie. Instruktorzy GOK wystąpili na scenie w roli aktorów. 

Premierze towarzyszyła wystawa pokonkursowa „Baranek Wielkanocny”. 
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W mini-spektaklu „Bajka o kurczaczku, zajączku i baranku” grają instruktorzy GOK – 

zajączka gra Krzysztof Buzuk, baranka Marek Stańczuk a kurczaczka Izabela Kuniewicz.  

Spektakl ,,Wielkanocne tradycja” wystawiony był dla wszystkich dzieci z przedszkoli Gminy 

Siedlce.  

 

 

 

Gminny Dzień Strażaka – Nowe Opole -05.05.2019 r 

W niedzielę, 5 maja na placu przed remizą OSP Nowe Opole odbył się uroczysty apel 

z okazji Gminnego Dnia Strażaka oraz poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Opolu.  

Kampanię Honorową stanowili strażacy OSP Powiatu Siedleckiego. Na placu przed remizą 

OSP ustawiły się poczty sztandarowe, gminnych jednostek OSP oraz sąsiednich 

zaprzyjaźnionych, oraz delegacja strażaków z Niemiec z Powiatu Oberhavel. 

Najważniejszym akcentem tego apelu było odznaczenie miejscowej jednostki OSP 

najwyższym odznaczeniem ochotniczego pożarnictwa „Złotym Znakiem Związku” 

oraz poświęcenie nowo zakupionego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki 

Scania.  Po licznych życzeniach dla strażaków i zakończeniu apelu odbywały się występy 

artystyczne i wspólna zabawa, nie tylko dla strażaków ale i okolicznych mieszkańców. 

 

Dzień Sołtysa – świetlica w Strzale – 08.05.2019 r.  

W dniu 8 maja  w Gminie Siedlce uroczyście obchodzono Dzień Sołtysa. Okolicznościowe 

spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Strzale. W spotkaniu udział wzięli Sołtysi 

z terenu Gminy, radni, władze gminy oraz pracownicy samorządowi. 

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zebranych gości  oraz podkreślenia roli sołtysów 

i ich społecznej działalności na rzecz mieszkańców  Gminy Siedlce. Wójt Gminy Siedlce 

podkreślił, że sukces Gminy Siedlce to przede wszystkim społeczna troska o rozwój lokalny. 

Wszyscy sołtysi z tej okazji otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz drobne upominki. 

Podczas spotkania wręczone zostały również nagrody za konkurs na najpiękniejszą palmę 

wielkanocną oraz serwetkę wykonaną podczas warsztatów w świetlicach Gminy Siedlce. 

W części artystycznej  wystąpiły : Karina Szurek, uczennica SP w Pruszynie oraz  Olga 

Wujkowska, uczennica ZO w Stoku Lackim. Uczennice swoim śpiewem oczarowały 

zgromadzoną publiczność. Uroczystość zakończyła się zabawą taneczna z zespołem 50+ Elite 

Song”s  oraz Kryters.  Dla wszystkich gości przygotowano poczęstunek przygotowany przez  

Koło Gospodyń Wiejskich  z miejscowości Strzała.  
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15.05.2019 r.- Festiwal Piosenki Religijnej ”Duch, który umacnia miłość” – współpraca  

z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim 

 

XXXVI Konkurs Recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego – eliminacje 

gminne  -Chodów -16.05.2019 r. 

W siedzibie GOK odbył się etap gminny XXXVI Konkursu im. Kornela Makuszyńskiego. 

Konkurs obejmował dwie grupy wiekowe: klasy I-III oraz IV-VI.  

Uczestnicy zaprezentowali swoje  umiejętności recytatorskie, nad którymi pracowali wspólnie 

z nauczycielami ze swoich szkół. Wybór najlepszej trójki w każdej z kategorii był niełatwy, 

ponieważ wszyscy pokazali wysoki poziom recytacji. Uczestnicy otrzymali dyplomy  oraz 

książki za udział w eliminacjach. Uczniowie bardzo dobrze opanowali długie teksty poezji 

oraz prozy, a jury zaskoczyli bardzo ciekawą interpretacją utworów. Przewodniczący jury 

podziękowała uczestnikom za trud przygotowania się a nauczycielom za pomoc 

i opiekę. Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Laureaci eliminacji gminnych 

reprezentowali gminę w etapie powiatowym w Chlewiskach dniu 27.05.2019 r.  oraz 

28.05.2019r.  

 

Otwarcie świetlicy w Żelkowie Kolonii połączony z piknikiem szkolnym – 19.05.2019r.  

W dniu 19.05.2019 r. mieszkańcy Żelkowa wraz z władzami samorządowymi gminy Siedlce i 

licznie zaproszonymi gośćmi otwierali nową świetlicę. Impreza była połączona z XVII  

piknikiem szkolnym.             

 Podczas pikniku można było skorzystać z wielu atrakcji, m.in. loteria fantowa z atrakcyjnymi 

nagrodami, strzelanie z łuku, foto- budka, warsztaty plastyczne, malowanie twarzy. Duże 

zainteresowanie wśród dzieci wzbudził samochód strażacki, do którego można było wsiąść 

i poczuć się jak prawdziwy strażak.  Po przecięciu symbolicznej wstęgi obiekt został 

poświęcony przez przybyłych księży. Następnie głos zabrał wójt i  zaproszeni goście. Później 

przyszedł czas na podziękowania sponsorom oraz osobom, bez których świetlica nigdy by nie 

powstała, dopełnieniem całej uroczystości był tort, którego mógł skosztować każdy 

z uczestników. 

               Wszystkim gościom czas umilały zespoły: Grupa Śpiewacza Chodów, Grupa 

Śpiewacza AleBabki, Grupa Śpiewacza Białki, Zespół 50+ Elite Song's, występy dzieci 

i młodzieży z Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii oraz Irena Kosińska z zespołem, 

która jest absolwentką szkoły w Żelkowie – Kolonii.   
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IX Festiwal Kultury Chodów 2019 -   21-25.05.2019 r. i 31.05.2019 r. 

W okresie od 21 do 25 maja 2019 r. i 31 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbywał 

się IX Festiwal Kultury. 

21.05.2019 r. – Festiwal Kultury – Dzień Muzyki – sala Chodów 

22.05.2019 r. - Festiwal Kultury – Dzień Tańca – sala Chodów 

23.05.2019 r. - Festiwal Kultury – Dzień Teatru – sala Chodów 

24.05.2019 r. - Festiwal Kultury – Dzień Plastyki – sala Chodów 

31.05.2019 r.- Festiwal Kultury – Dzień Literatury – sala Chodów 

Główne cele festiwalu to: upowszechnianie i propagowanie  kultury wśród dzieci i młodzieży, 

rozwijanie zainteresowań dziedzictwem kulturowym, wymiana doświadczeń, nawiązywanie 

współpracy, przyjaźni między uczestnikami oraz promocja uzdolnionych uczniów i ich 

osiągnięć. 

W trakcie dni festiwalowych przez ośrodek przewinęła się bardzo duża ilość dzieci, 

młodzieży. Poziom festiwalu z roku na rok jest coraz lepszy i znajduje rzesze swoich 

sympatyków. Powołane komisje mają bardzo trudny wybór.  

 

Festiwal Akordeonistów Amatorów – świetlica w Stoku Lackim – 26.05.2019 r.  

W niedzielne popołudnie świetlica wiejska w Stoku Lackim zapełniła się po brzegi.26 maja 

Stok Lacki zdominowali akordeoniści. Przegląd był okazją do prezentacji dorobku 

kulturowego akordeonistów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. W festiwalu  udział mógł 

wziąć każdy, bez względu na wiek, doświadczenie muzyczne i repertuar. Łączyła ich jedna 

wspólna pasja - akordeon.  Każdy z wykonawców zaprezentował dowolne utwory 

o zróżnicowanym charakterze .W czasie przeglądu wybrano Akordeonistę publiczności, była 

to Sonia Rożniakowska. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i pamiątkową statuetkę. Na 

imprezę przybyły władze samorządowe, mieszkańcy i liczni wielbiciele muzyki 

akordeonowej. 

Dla zgromadzonych uczestników wystąpił miejscowy Zespół Folk-Lacki. Na zakończenie 

odbył się koncert Witka Muzyka Ulicy. Koncert upłynął pod znakiem oryginalnych tekstów 

oraz uroczych melodii. Świetny kontakt z publicznością, a także nietuzinkowy dowcip artysty 

dodały uroku  i wywołały lawinę bisów u wszystkich zgromadzonych. 
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Koncert dziękczynny „ Jan Paweł II w drodze do świętości” – Stare Opole – 02.06.2019r.  

W dniu 2 czerwca w Kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Starym Opolu  we 

współorganizacji z Samorządem Województwa Mazowieckiego odbył się koncert 

dziękczynny za dar pontyfikatu największego z Polaków Jana Pawła II. Wystąpili artyści 

Teatru Wielkiego, Opery Narodowej, Polskiej Opery Kameralnej, Filharmonii Narodowej, 

Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego i scen warszawskich, Chór Miasta Siedlce i 

uczniowie ZO w Nowych Iganiach. 

 

Koncert Chóralno-poetycki  - Wołyńce- 02.06.2019r.  

W dniu 2 czerwca w Kościele pw. Józefa Robotnika w Wołyńcach odbył się koncert z  okazji 

20-lecia wizyty Jana Pawła II w Siedlcach. W koncercie wziął udział Chór Miasta Siedlce 

oraz Parafianie z Wołyniec. Wśród organizatorów tego wydarzenia znaleźli się: Gmina 

Siedlce, Wójt Gminy Siedlce, Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Chodowie oraz 

Parafianie Parafii Wołyńce. 

W koncercie wykorzystano fragmenty twórczości Karola Wojtyły: „Pieśń o Bogu ukrytym” - 

poezja z 1946 roku, fragmenty poematu "Myśląc Ojczyzna" – Karol Wojtyła 1974 r., 

fragmenty przemówień i homilii z Krakowa, Wadowic oraz wygłoszone w siedzibie 

UNESCO dnia 2 czerwca 1980 r. Wśród wykonawców zobaczyliśmy - Izabelę Kuniewicz, 

dyrektor GOK w Siedlcach oraz parafian: Bożenę Biegun (Wołyńce), Jana Gawlika 

(Rakowiec), Anetę Olszak (Rakowiec), Katarzynę Pawlik (Wołyńce), Katarzynę Żukowską 

(Żelków Kolonia), Krzysztofa Żukowskiego (Żelków Kolonia), Jana Ratuskiego (Wołyńce 

Kolonia). Podkład muzyczny zapewniła pani Bożena Biegun.Patronat medialny sprawowały: 

Katolickie Radio Podlasie i Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl 

 

 

Piknik integracyjny – parafia św. Teresy w Siedlcach -2.06.2019 r. 

W dniu 2 czerwca 2019 r. na placu przy kościele Św. Teresy w Siedlcach odbył się piknik 

integracyjny. Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie był współorganizatorem tej imprezy. Dla 

dzieci przygotowano wiele atrakcji, były konkursy plastyczne, loteria, poczęstunek i wiele 

innych atrakcji. 

 

VIII Piknik Rodzinny w Pruszynie. – 09.06.2019  

 9 czerwca rozpoczął się VIII Piknik Rodzinny w Pruszynie. Tym razem odbył się  on na łące 

parafialnej przy plebanii. Głównym organizatorem była szkoła w Pruszynie oraz rodzice, 

a współorganizatorem  Gminny Ośrodek  Kultury w Chodowie. 



17 

 

Wszystkich przybyłych na tę imprezę powitali prowadzący: Iza Kuniewicz i Maciej 

Turkowski, którzy przez całe popołudnie zachęcali do korzystania z przygotowanych atrakcji. 

A wśród nich były występy uczniów szkoły, malowanie twarzy, loteria, sprzedaż ciast 

i kebabków, aukcje prac uczniowskich, pokazy strażackie i motocyklowe. Dużą popularnością 

cieszyły się zawody sportowe organizowane przez chłopców z najstarszych klas 

pod kierunkiem p. Tomasza Borkowskiego. Dla ciekawych świata zorganizowano kącik 

chemiczny i pokazy robotyki. Podczas całego pikniku można było podziwiać wspaniałe 

występy artystyczne  uczniów SP w Pruszynie, które zakończył recital dwóch wspaniałych 

wokalistek – Olgi Jagieło i Kariny Szurek.   

 

Podsumowanie IX Festiwalu  Kultury 2019 oraz działalności kulturalnej GOK-  sala 

widowiskowa Chodów- 14.06.2019 r. 

W dniu 14 maja 2019 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodowie odbyło się podsumowanie 

IX Festiwalu Kultury Chodów 2019 i wręczenie laureatom pamiątkowych dyplomów i 

statuetek  w dziedzinie: Muzyka, Plastyka, Taniec, Teatr, Literatura. Dokonano też 

podsumowania działalności kulturalno - oświatowej sekcji GOK w roku 2018 /2019. 

Uczestnicy sekcji działających w GOKu zaprezentowali nabyte umiejętności. Był krótkie 

recitale grupy fortepianu, pokaz tańca grupy Murena i wystąpienia laureatów Dnia Muzyki. 

Nagród było bardzo dużo, więc wójt gminy Siedlce Henryk Brodowski, na zmianę z sekretarz 

gminy Dorotą Dmowską-Paczuską i  dyrektorem GOK Izabelą Kuniewicz przez niemal dwie 

godziny wręczali dyplomy i statuetki. Wszyscy  mogli podziwiać piękne prace plastyczne 

sekcji GOK. Wójt na zakończenie złożył gratulacje dzieciom i podziękowania rodzicom, 

nauczycielom za trudną pracę. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki i lody.   

 

Wernisaż sekcji plastycznych – Golice ,Żabokliki, Pruszynek 

W dniu 19 czerwca w świetlicy wiejskiej w Golicach i 26 czerwca w świetlicy wiejskiej w 

Żaboklikach oraz 30 czerwca w remizo-świetlicy w Pruszynku  odbyły się wernisaże sekcji 

plastycznych działających w tych placówkach.  

Rodzice oraz goście mogli podziwiać prace dzieci, którzy wytrwale cały rok pod okiem 

instruktora pracowali i tworzyli prace plastyczne. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy 

dyplom, a Wójt dziękował wszystkim za udział życząc udanych wakacji. 

 

Piknik rodzinny Nowe Iganie -23.06.2019 r.  

W dniu 23 czerwca 2019r w Nowych Iganiach  na placu przy ul. Prądzyńskiego odbył się 

Festyn Rodzinny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie i Radę 
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Sołecką. W imprezie tej udział wzięli mieszkańcy i władze samorządowe Gminy Siedlce. 

W programie było wiele atrakcji m.in. konkursy rodzinne, zabawy dla dzieci, dmuchańce, 

Koncert „Wesołe wygibasy” Klubu Czerwonego Noska, pokaz magii. Wystąpił też zespół 

Fantastic Boys, uczniowie ZO w Nowych Iganiach .Gwiazdą wieczoru był zespół folkowy 

„Tuhaj-bej”. Festyn upłynął w miłej atmosferze do późnych godzin nocnych. 

 

Wianki w Rakowcu  -29.06.2019 r.  

W dniu 29 czerwca na placu przy świetlicy w Rakowcu odbył się festyn ”Wianki w 

Rakowcu”. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Przypomina o 

starych obyczajach Nocy Świętojańskiej, wicia wianków, szukania kwiatu paproci. 

Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele atrakcji, min. gry i zabawy dla dzieci, plac 

zabaw, poczęstunek, pokaz Magika. Rozstrzygnięto konkurs „Hit na wakacje”. W części 

artystycznej wystąpili: Zespół ”Wiśniewiacy” z programem „Szukamy kwiatu paproci”. 

Gwiazdą wieczoru był Zespół Focus obchodzący w tym roku 20 lecie swojej pracy 

artystycznej. Wszyscy bawili się przy rytmach muzyki zespołu muzycznego „Kryters” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


