
                         
                                     PLAN IMPREZ  

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w MIRCZU na 2017 rok 

 
      1.   „Dzień Babci, Dziadka i  Seniora”  

  zasięg: lokalny 

  data i miejsce: 22  styczeń, sala widowiskowa GOK Mircze 

  charakterystyka: impreza  mająca na celu integrację seniorów oraz mieszkańców Mircza 

  i okolic. Spotkanie odbędzie się przy poczęstunku oraz części artystycznej. 

    

      2.   Konkurs plastyczny –„Kartka świąteczna –Wielkanoc 2017”(współorganizator) 

             zasięg: gminny            

             data i miejsce: 24 marzec , sala widowiskowa GOK Mircze (podsumowanie konkursu) 

             charakterystyka: konkurs dla  dzieci i młodzieży szkolnej z nagrodami.   

 

       3.   X Targi Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej w Mirczu 

zasięg: powiatowy 

data i miejsce: 02 kwiecień , hala sportowa SZS w Mirczu 

charakterystyka: przedsięwzięcie mające na celu promocję twórczości i tradycji ludowych  

            w formie konkursu z nagrodami w różnych kategoriach, o zasięgu powiatowym.   

 

4.  Wystawa „Ocalone z transportu Dzieci Zamojszczyzny” i spotkanie z autorką     

   wystawy,  dr Beatą Kozaczyńską 

   zasięg: gminny        

         data i miejsce: 16 kwiecień – 30 kwiecień, sala widowiskowa GOK Mircze 

   charakterystyka: wystawa poświęcona losom wojennym Dzieci Zamojszczyzny 

   i wysiedleniom. Wystawa zorganizowana z okazji 74 rocznicy wysiedlenia Mircza. 

 

      5.    Koncert z okazji „Dnia Matki”  

             zasięg: gminny            

             data i miejsce: 26  maj , sala widowiskowa GOK, 

             charakterystyka: koncert dla wszystkich  matek i  kobiet z terenu Gminy.  

 

       6.   Festyn „Dzień Mircza” połączony ze 100-leciem OSP w Mirczu 

             zasięg: powiatowy 

  data i miejsce: 02  lipiec, Mircze 

  charakterystyka: impreza plenerowa organizowana wspólnie z mieszkańcami  

  miejscowości, występy zespołów i inne atrakcje. Wieczorem zabawa pod gwiazdami. 

  

       7.   IX Święto Suma  (współorganizator) 
 zasięg: regionalny 

 data i miejsce: 16 lipiec, Prehoryłe 

 charakterystyka: impreza plenerowa o charakterze rozrywkowo – integracyjnym, dla     

 odbiorców w różnym wieku. połączona z zawodami wędkarskimi. Wieczorem  zabawa pod    

             gwiazdami. 

              

        8.  Festyn-”Dzień Miętkiego” połączony z otwarciem nowej świetlicy wiejskiej           

            (współorganizator) 

             zasięg: gminny 

 data i miejsce: 23 lipiec, Miętkie 

 charakterystyka: impreza plenerowa organizowana wspólnie z mieszkańcami  

             miejscowości, występy zespołów i inne atrakcje. Wieczorem zabawa pod gwiazdami. 

 

        9.  Wakacyjny Turniej Bilardowy 
              zasięg: gminny 

              data i miejsce: 28 lipiec, sala widowiskowa GOK  Mircze 

              charakter: turniej będący podsumowaniem warsztatów bilardowych z nagrodami. 

 

       



     

      

        10. Gminny Turniej w Tenisie Stołowym (współorganizator) 
                zasięg: gminny 

                data i miejsce: 10  sierpień, hala sportowa  SZS w Mirczu 

                charakter: turniej wakacyjny dla różnych uczestników  z nagrodami. 

 

        11.  Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa (edycja IX)        
 zasięg: ogólnopolski i międzynarodowy 

 data i miejsce: 13 sierpień centrum Kryłowa 

 charakterystyka: impreza plenerowa masowa o charakterze rozrywkowo – integracyjnym,   

 dla  odbiorców w różnym wieku. Pokazy, wystawy, degustacje potraw, występy zespołów       

 polskich i ukraińskich oraz inne atrakcje. Występ polskiej gwiazdy wieczoru.   

    

       12. Dożynki Gminno – Parafialne w Szychowicach  (współorganizator) 

 zasięg: gminny 

 data i miejsce: 27 sierpień  Szychowice 

 charakterystyka: coroczne święto plonów i chleba w gminie Mircze. W programie znajdą     

 się występy zespołów ludowych, wystawy oraz wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.    

 Występ gwiazdy wieczoru oraz  zabawa plenerowa. 

 

       13. Kiermasz Świąteczny 

              zasięg: gminny 

              data i miejsce: 17 grudzień, sala widowiskowa GOK  Mircze 

              charakter: sprzedaż i zakup  artykułów świątecznych  oraz potraw i ciast  naszych rodzimych     

              twórców ludowych i kół  gospodyń wiejskich z terenu gminy Mircze.     

   

Kontakt z organizatorem: 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu, 22-530 Mircze 

ul. Kryłowska 18 

 

mgr Marianna Sobczuk – Dyrektor GOK w Mirczu 

 

tel. kom. 730 824 010             fax (84) 65 190 72 (biblioteka) 
 

e-mail: biblioteka.mircze@vp.pl       http://www.gokmircze.pl 
 

 

Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA ZARÓWNO SAM  PLAN 

 

JAK I TERMINY IMPREZ MOGĄ ULEC ZMIANIE. 
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