
Raport z działalności GOK w Gierałtowicach w 2018 r. 
 
Adres siedziby: 
44-186 Gierałtowice 
ul. Korfantego 7 B 
 
 
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność kulturalną na terenie Gminy 
Gierałtowice w czterech budynkach usytuowanych w sołectwach: 

• Gierałtowice (budynek główny GOK, biuro, sala konferencyjna oraz świetlica), 

• Chudów (świetlica - wynajem pomieszczenia) 

• Przyszowice (świetlica - wynajem pomieszczenia) 

• Paniówki (świetlica). 
Świetlice, w zależności od placówki, czynne są w godzinach   od 10.00 do 20.00. 
Przy wszystkich świetlicach, w godzinach przedpołudniowych działają kluby malucha, 
w ramach zajęć przystosowujących dzieci  do przedszkola. 
 
Średnioroczne zatrudnienie  (z uwzględnieniem naturalnego ruchu kadrowego) osób 
w GOK w 2018 przedstawia się następująco: pracownicy administracyjni – 4,1 etatu,  
pracownicy gospodarczy/sprzątający – 3 etatu, pracownicy działalności świetlic 
(instruktorzy) – 5,30 etatu. 
  
 
Gminny Ośrodek Kultury ma pod opieką cztery Chóry Gminne, które zrzeszają ok. 
100 aktywnych członków. Działalność chórów opiera się na organizacji koncertów: 
kolędowych, pasyjnych, maryjnych, spotkań muzycznych, a także licznych wyjazdach 
na konkursy i zjazdy oraz uczestnictwie w lokalnych imprezach. 
W roku 2018 Chóry działające przy GOK-u wzięły udział: 
Przeglądzie Chórów w Toszku, Zjeździe Chórów w Panewnikach, Przeglądzie Chórów 
Powiatu Gliwickiego, Śląskich Godach Gminy Gierałtowice, oraz Dożynkach Gminy 
Gierałtowice w Przyszowicach. Z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości został zorganizowany koncert pieśni religijno-patriotycznej w 
Przyszowicach. 
  
III. Działalność GOK w Gierałtowicach  w zakresie zajęć dla dzieci i młodzieży: 
 
1. Warsztaty artystyczne. 
Prowadzone przez instruktorkę Marzenę Rakoniewską. Zajęcia odbywały się w 
budynku GOK w Gierałtowicach, w każdy wtorek, w dwóch grupach wiekowych: 
grupa młodsza (5- 8 lat) w godz. 15.30 – 17.40 oraz grupa starsza   (9- 13 lat). 
W zajęciach łącznie uczestniczy ok. 20 dzieci tygodniowo. Dzieci uczą się różnych 
technik plastycznych oraz rękodzielniczych. Zajęcia odpłatne 



 

2. Warsztaty taneczne. 
Zajęcia prowadziła pani Kimi Łagowska, zajęcia odbywały się w wynajętej auli ZSP 
w Gierałtowicach. 
 
Do maja 2018 funkcjonowały następujące grupy taneczne: 

• Taniec Nowoczesny, raz w tygodniu. 
• Gimnastyka Artystyczna, raz w tygodniu. 
• Balet, raz w tygodniu, 
• Omega, dwa razy w tygodniu, w marcu połączona z Małą Omegą 

• Mała Omega, dwa razy w tygodniu, grupa turniejowa 
Od października 2018 została utworzona druga grupa baletowa. 
Grupy zaprezentowały się z własnym układem tanecznym na imprezie Śląskie Gody 
Gminy Gierałtowice, Festynie Rodzinnym organizowanym przez ZSP w Gierałtowicach, 
Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Igraszki” w Zabrzu, Festiwalu Tańca w Katowicach 
oraz Rybniku- Boguszowicach. 
 
Na warsztaty uczęszcza średnio 60 dzieci tygodniowo. 
Warsztaty odpłatne. 
 

3. Zajęcia muzyczne. 
Zajęcia nauki gry na keyboardzie, pianinie elektrycznym prowadził pan Adrian Kopacz.  
Od października 2018 również nauka gry na gitarze. 
W zajęciach uczestniczyło 10 osób. Zajęcia nauki gry na instrumencie są zajęciami 
odpłatnymi. 
 

4. Zajęcia tworzenia gier komputerowych. 
Zajęcia tworzenia gier komputerowych, prowadził pan Adrian Kopacz, odbywały się 
raz w tygodniu. Uczestniczyło w nich 9 osób, zajęcia odpłatne. 
 

5.  Klub młodzieżowy RELAX -Siłownia. 
Siłownia GOKu mieści się w ZSP w Gierałtowicach. Prowadzona przez trenera i 
instruktora Eugeniusza Mehlicha.  Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek od 
17.30 do 20.30. Zajęcia nieodpłatne. 
 

6. Klub szachowy. 
Zajęcia Klubu szachowego GOK prowadzi Pan Ryszard Nowak, instruktor i sędzia 
szachowy. Klub działał w każdy wtorek w godzinach od 16:00-18:00, w świetlicy w 
Gierałtowicach, zajęcia odpłatne. 
 

6. Warsztaty Charakteryzacji 
Od października 2018 w każdy czwartek rozpoczęły się warsztaty charakteryzacji, 
prowadzone przez instruktorkę GOK- Magdalenę Plottnik. Warsztaty odbywały się w 



świetlicy w Przyszowicach. Na zajęcia uczęszczało średnio 10 dzieci tygodniowo. 
Zajęcia odpłatne. 
 

7. Warsztaty projektowania mody. 
Warsztaty prowadzone przez panią Magdalenę Plottnik, odbywały się od 
października 2018 w każdy wtorek w świetlicy w Przyszowicach. Na warsztaty 
uczęszczało 5 osób, warsztaty odpłatne. 
 

8. Robokids 

Warsztaty z budowania oraz programowania klocków Lego. Zajęcia dobywały się do 
kwietnia 2018 roku, zajęcia odpłatne. 
 

8. Pracownia Doświadczeń Naukowych 

Zajęcia naukowe dla dzieci ze szkół podstawowych, prowadzone raz w miesiącu. Na 
zajęcia uczęszczało średnio 6 dzieci . Zajęcia odpłatne. 
 

9.Warsztaty Kulinarne 

Warsztaty prowadzone przez instruktorów GOK: Mirosławę Mirańską- Barańską oraz 
Bożenę Kowol. Warsztaty odbywały się raz w miesiącu, liczba uczestników 12 osób, 
warsztaty odpłatne. 
 

10. Zrób to ze mną mamo, tato… 

Warsztaty prowadzone przez instruktorkę Małgorzatę Hrycko. 
Warsztaty scrapbookingowe dla małych dzieci (od 4 lat) oraz z opiekunem. Dzieci 
wykonują kartki okolicznościowe. Zajęcia odpłatne 

 

11. Świetlice GOK w ramach swojej działalności prowadzą następujące zajęcia: 
• Zajęcia plastyczno- techniczne dla dzieci (min. masa solna, modelina, 
decoupage, wytwórstwo rzeczy z wykorzystaniem materiałów recyklingowych np. 
rurki z ręcznika papierowego) 
• Rękodzieło dla dorosłych oraz zajęcia z rękodzieła dla dzieci ( szydełkowanie, 
sutasz, papierowa wiklina). 
• Pomoc w odrabianiu zadań domowych, doskonalenie języka angielskiego . 
• Realizacja programu profilaktycznego"Aktywnie, bezpiecznie, ciekawie..." 
(pogadanki na temat uzależnień, rozdawanie gadżetów tematycznych oraz słodyczy, 
wyjazdy na wycieczki ). 
• Kącik Malucha dla najmłodszych mieszkańców i ich opiekunów (świetlica 
Chudów), Klub Świetlika dla najmłodszych dzieci, które nie chodzą jeszcze do 
przedszkola (świetlica Paniówki – 2 grupy). Klub Bajtel (świetlica Gierałtowice). Od 
pażdziernika 2018 rozpoczął swoją działalność klub Krasnoludka w świetlicy w 
Przyszowicach. W zajęciach tych uczestniczyło około 60 dzieci tygodniowo. Na 
zajęciach tych kultywowane były tradycje polskie.  Zajęcia miały na celu wprowadzić 
dzieci w świat nauki przez zabawę. 



• Całoroczne zajęcia: gry planszowe , gry komputerowe, kalambury, bilard, 
piłkarzyki, rebusy. 
• Ponadto w czasie wakacji i ferii zimowych organizowana jest w świetlicach 
opieka nad dziećmi w wieku  7-14 lat. W tym czasie świetlice oferują dzieciom 
zorganizowane i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. Placówki działały w godz. 
porannych, pomiędzy 8.00 i 15.00. Przygotowywane były zajęcia plastyczno- 
techniczne, rekreacyjno- sportowe, gry integracyjne, quizy, konkursy, bale 
karnawałowe, wspólne wyjazdy na zorganizowane wycieczki 
• Teatr Ateneum w Katowicach spektakl, „Babcia na jabłoni” – (8.02) 
• Planetarium w Chorzowie – (1.02) 
 
• Wyjazd do Ranczo Artemidy (5.07) 
• Wyjazd do Parku „W dechę” w Bielsku- Białej 
• Wyjazd do Multikina w Zabrzu na film p.t. „Iniemamocni 2” 
• Wyjazd do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach 
• W trakcie ferii zimowych dzieci spotkały się  z członkami KS Garda- klubu 
bokserskiego 
• W trakcie wakacji letnich podopieczni świetlic uczestniczyli w dniu sportu na 
boisku ZSP w Gierałtowicach 
• Wyrób i sprzedaż rękodzieła na Jarmarku Bożonarodzeniowym i Kiermaszu 
Wielkanocnym. 
• Średnio w zajęciach świetlicowych codziennie uczestniczy ok. 45-50 dzieci, w 
okresie wakacyjnym liczba uczestników zwiększa się do 60. 
• Podczas wakacji letnich odbył się turniej dla dzieci w gomoku. 
 
 

IV.  Działalność GOK w Gierałtowicach  w zakresie zajęć dla dorosłych: 
 
1. Szyciomania- warsztaty szycia odbywały się w świetlicy w Chudowie, w każdy 
poniedziałek w godzinach od 17:00-20:00 prowadzone przez Dorotę Boczek. Zajęcia 
nieodpłatne. 
 

2. Pracownia Eko-Deko-  Warsztaty odbywały się w budynku GOK Gierałtowice. 
Tematyka warsztatów: 
Wiosenne dekoracje (21.02), 
Zdobienie wydmuszek sitowiem (21.03) 

Warsztaty porcelany na zimno (25.04, 9.05, 2.10), 
Szydełkowe kosze (16 i 23.05) 

Łapacze snów (21.06) 

Pirografia (12.09, 25.10,14.12) 

Szlifujemy, malujemy, odnawiamy (20 i 24.10) 

Warsztaty linorytu (21.11) 



Gipsowe Anioły (28.11) 

Świąteczne domki (12.12) 

Zajęcia odpłatne. 
 

3. Warsztaty zdobienia śląskich kroszonek - odbyły się dwa spotkania, które 
poprowadziła p. Joanna Urbanik, warsztaty odbywały się w świetlicy  
w Gierałtowicach (7.03; 14.03); 
Wzięło w nich udział ok 25 osób. Zajęcia odpłatne 

 
 

4. Warsztaty pisania ikon- Warsztaty prowadzone przez instruktorkę GOK- Marzenę 
Rakoniewską, zajęcia odbywały się co tydzień, skierowane do osób dorosłych.  Na 
zajęcia uczęszczało 6 osób. Od września 2018 grupa uczestnicząca w warsztatach 
pisania ikon wzrosła do 11 osób Zajęcia odpłatne. 
 

5. Spotkania Klubu Zakręcone w świetlicy GOK w Przyszowicach, spotkania 
odbywały się od stycznia do maja i od października do grudnia w drugą i czwartą 
środę miesiąca w godzinach od 16:00 do 19:00, Zajęcia nieodpłatne. 
 
6. Spotkania Klubu Rękodzieła w świetlicy w Paniówkach. Zajęcia odbywają się  w  
poniedziałek, w godzinach od 16:00-18:00. Zajęcia nieodpłatne 
 
7. Zajęcia Internet 50 +, prowadzone w świetlicy Gierałtowice. Zajęcia nieodpłatne. 
 

8. Zajęcia fitness dla początkujących, prowadzone przez instruktorkę Mirosławę 
Mirańską-Baraniuk, zajęcia odbywały się w budynku GOK w Gierałtowicach. Zajęcia 
odpłatne. 
 

9. Dzień gier planszowych 

Popołudnie i wieczór gier planszowych odbyło się 17 lutego w świetlicy w 
Gierałtowicach, pomysłodawczyni i główna prowadząca- Bożena Kowol. 
Wstęp wolny 
 

V. Wyjazdy oraz rajdy zorganizowane przez GOK w Gierałtowicach: 
 Autobus Teatralny GOK- kierunek kultura, wyjazdy do teatrów 

•  20 styczeń „Sylwester na BIS” Teatr Rozrywki w Chorzowie 
• 17 marzec „Klimakterium 2” CKE Czerwionka-Leszczyny 
• 29 czerwiec „Jak odnieść sukces w biznesie zanadto się nie wysilając” Teatr 

Rozrywki w Chorzowie 
• 18 listopad „Kolacja dla głupca” Teatr Nowy w Zabrzu 

- wycieczkę z przewodnikiem do Krakowa na Jarmark Bożonarodzeniowy (08.12) 
- dwa rajdy rowerowe (16.06; 18.08) 
 



 
VI. Konkursy zorganizowane przez GOK w 2018 roku: 

• Konkurs na palmę wielkanocną, rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie 
nagród odbyło się podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Przyszowicach. 

• Konkurs na Plakat 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
• ANIOŁY, ANIOŁKI, rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 2 

grudnia podczas Jarmarku Świątecznego w Gierałtowicach 

• Konkurs piosenki dziecięcej KLANG, finał konkursu odbył się podczas Śląskich 
Godów Gminy Gierałtowice (9.06) Finaliści wystąpili również podczas Dożynek 
Gminy Gierałtowice. 

 

VII. Spotkanie autorskie 

Spotkanie autorskie i promocja albumu fotograficznego „Co siódmy” Krzysztofa 
Gołucha oraz Michała Szalasta, (22.04), 
zorganizowane przez GOK oraz Gminną Bibliotekę Publiczną, wstęp wolny. 
 

VIII. Kiermasze z rękodziełem. 
W 2018 roku GOK w Gierałtowicach zorganizował dwa kiermasze z rękodziełem, 
podczas których zostały wystawione prace podopiecznych świetlic oraz 
zaprezentowali się lokalni twórcy rękodzieła: 

• Kiermasz Wielkanocny w Przyszowicach (18.04), 
• Jarmark Bożonarodzeniowy w Gierałtowicach (02.12). 

 
 

IX. Imprezy 

W 2018 roku zostały zorganizowane dwie imprezy masowe: 
• Śląskie Gody Gminy Gierałtowice , podczas imprezy wystąpili wykonawcy: Tim 

Fabian, Weronika oraz zespół Arkadia Band (9.06). 
• Dożynki Gminy Gierałtowice w Przyszowicach podczas którego odbył się  

koncert  zespołu „Baciary” , „Czerwone i Czarne” oraz wystąpił Mateusz Mijal,   
(1.09).       

• Jarmark Świąteczny w Gierałtowicach (02.12) podczas którego wystąpił zespół 
Uskrzydleni, oraz kapela góralska „Wista”. Odbyło się również spotkanie z 
Mikołajem. 

 
 
 
 
 


