
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii za 
rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., 
poz. 1875):

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Dyrektora GOK w Bogorii z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Bogorii za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Załącznik Nr 1do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 31 października 2017 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności kulturalnej
Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii za 2016 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii prowadzi na terenie gminy Bogoria działalność kulturalną 
nakreśloną w nadanym przez Organizatora Statucie.

Podstawowym celem działalności GOK w Bogorii jest utworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa 
społeczeństwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Do podstawowych zadań należy edukacja 
kulturalna dzieci i młodzieży, wychowanie przez sztukę, a także tworzenie warunków do rozwoju 
amatorskiego ruchu artystycznego, oraz pobudzanie do zainteresowania wiedzą i sztuką. Do zadań należy 
również, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr. Promocja 
i upowszechnianie czytelnictwa oraz promocja gminy.  Powyższe zadania realizowane są poprzez 
organizację indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze, z wykorzystaniem różnorodnych formy 
aktywowania dzieci, młodzieży i dorosłych do udziału w oferowanych zajęciach sekcji plastycznych, 
tkackich, wokalnych i nauki gry na instrumentach, zajęciach teatralnych, dyskusyjnego klubu książki, klubu 
pasjonatów. Poprzez organizowanie imprez artystycznych, artystyczno-edukacyjnych, wernisaży, 
konkursów, warsztatów, wystaw, koncertów, przeglądów, plenerów plastycznych.

Te różnorodne formy działalności realizowane są na terenie gminy Bogoria w należących do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Bogorii  świetlicach, bibliotekach.  Realizujemy je również w miejscach rekreacyjnych 
przeznaczonych do organizacji imprez jak muszla koncertowa  zbiornika rekreacyjnego Buczyna w Bogorii, 
kompleks sportowy Gminnego Centrum Sportu w Bogorii i na terenie Parku Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej „Pokój” w Jurkowicach.

INFRASTRUKTURA OBIEKTÓW KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY BOGORIA

Infrastruktura, która służy do prowadzenia działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Bogorii w roku 2016 nie uległa zmianie. W stosunku do lat poprzednich siedziby domu kultury, świetlic, 
biblioteki i fili pozostały w tych samych miejscowościach. Stan techniczny wchodzących w skład GOK -u 
nieruchomości jest dobry bo w ostatnich latach przechodziły generalne remonty z wymianą wyposażenia. 
Nowy budynek oddany do użytkowania w 2015r jest w Wysokach Średnich.

Rozmieszczenie placówek kulturalnych na terenie gminy Bogoria przedstawia się następująco;

Dom Kultury w Bogorii

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogorii

Wiejski Dom Kultury w Przyborowicach z boiskiem wielofunkcyjnym i placem zabaw dla dzieci

Filia biblioteczna w Przyborowicach

Świetlica Wiejska w Jurkowicach z punktem bibliotecznym

Świetlica Wiejska w Cebrze

Świetlica Wiejska w Wysokach Średnich

Placówki wyposażone są w podstawowy sprzęt, stosownie do prowadzonej działalności. Wiejski Dom 
Kultury w Przyborowicach posiada dodatkowo atrakcje dla dzieci i młodzieży w postaci boiska 
wielofunkcyjnego, placu zabaw z grillem. Boisko i plac zabaw jest ogrodzone, ale ogólnodostępne, dlatego 
na budynku został zamontowany system monitoringu zewnętrznego. Monitoring zewnętrzny został również 
zainstalowany na budynku Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach. Sytuacja w Jurkowicach jednak jest 
skomplikowana, powodem problemów np. z utrzymaniem czystości wokół budynku jest fakt, że budynek 
nie posiada ogrodzenia, a miejsce, jak np. zadaszenie przed wejściem głównym do budynku, czy parking  
przy budynku świetlicy sprzyja przebywaniu tam szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych, 
różnych grup młodzieży i osób dorosłych, którzy zostawiają teren świetlicy zaśmiecony.
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W budynkach w Bogorii, Przyborowicach zainstalowany jest system alarmowy i zabezpieczenie przez 
Agencję Ochrony Osób i Mienia CERBER.

ZATRUDNIENIE

W stosunku do roku 2015 zatrudnienie pozostało na podobnym poziomie i przedstawia się następująco;

Dyrektor etat,

Główny Księgowy ½ etatu

Bibliotekarz 3 etaty,

Instruktorzy 1 etat

Instruktor do upowszechniania muzyki umowa zlecenie 8 godz. w tygodniu

Pracownik gospodarczy ½ etatu w Bogorii

Inspektor BHP zatrudniony na 1/8 etatu.

Informatyk do graficznego opracowywania materiałów promocyjnych i prowadzenia strony internetowej 
zatrudniony na umowę zlecenie.

W stosunku do potrzeb i wymagań jakie niesie za sobą prowadzenie działalności w powyższych 
placówkach, oraz utrzymanie budynków i terenów wokół budynków w czystości jest to zatrudnienie 
nie pokrywające potrzeb. Dlatego w 2016 roku posiłkowaliśmy się zatrudnieniem na czas określony 
w ramach zawieranych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Staszowie. W ramach takich umów 
zatrudniona była osoba jako pracownik gospodarczy na ½ etatu do Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach 
i stażysta do Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach.

NAJWAŻNIEJSZE CYKLICZNE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE 

Na etapie planowania działalności kulturalnej na 2016 rok szczególny nacisk kładliśmy na kontynuację 
cyklicznych wydarzeń, czy to plenerowych imprez, czy okolicznościowych koncertów, konkursów, wystaw 
czy przeglądów.  Charakter tych wydarzeń jest bardzo szeroki. Od  edukacyjnych, rozrywkowych, po 
sportowe. W roku 2016 po raz kolejny udało się kontynuować wydarzenia  dobrze rozpoznawalne 
i identyfikowane z gminą Bogoria,  należały do nich ;

Akcja zbiórki publicznej XXV finału WOŚP. Przy GOK w Bogorii założono sztab XXV finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab zorganizował  zbiórkę publiczną przez wolontariuszy, 
i sprzedaż poprzez licytację przedmiotów, usług, prac plastycznych i wyrobów rękodzieła podarowanych 
przez darczyńców z gminy Bogoria, gminy Staszów i gminy Iwaniska na rzecz fundacji WOŚP. Kilka dni 
przed finałem 4 stycznia 2016 roku odbyło się w Domu Kultury szkolenie dla wolontariuszy sztabu 000791. 
Szkolenie o zasadach bezpieczeństwa poprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji 
w Staszowie i Straży Gminnej w Bogorii. Sztab po zakończeniu zbiórki podał do publicznej wiadomości 
zebraną i przekazaną na rzecz fundacji kwotę w wysokości 9450,00 zł. 

Dzień Kobiet zorganizowany 4 marca 2016r w Bogorii. Zaproszono poprzez zaproszenia indywidualne 
wszystkie Panie liderki działające w kołach gospodyń, stowarzyszeniach, grupach nieformalnych, oraz 
twórczynie ludowe z terenu gminy Bogoria, ale impreza miała też  charakter otwarty, informowały o tym 
plakaty, dlatego sala widowiskowa wypełniona była do końca. Program wydarzenia obejmował koncert 
zespołu BABSZTYL i degustację produktów regionalnych, którą przygotowało Stowarzyszenie Buczyna 
z Bogorii. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac dziewięciu uczestniczek, dwudniowych warsztatów 
ręcznego filcowania na mokro, jakie odbyły się w dniach 1 – 2 marca 2016r w Domu Kultury w Bogorii. 
Panie wykonywały na warsztatach filcowane elementy dekoracyjne – biżuterię.  

Majówkę nad zalewem Buczyna rozpoczęliśmy w 2013 roku, jako imprezę promującą walory 
turystycznokrajoznawcze gminy Bogoria. W 2016 roku odbyła się w dniach 22 – 23 maj, jako impreza 
dwudniowa świętująca 22 maja równą rocznicę  400-lecia nadania praw miejskich Bogorii.   W ramach 
wydarzenia odbyły się koncerty na muszli koncertowej zbiornika Buczyna, tak znanych na polskim rynku 
muzycznym zespołów jak DIADEM, BLUE BOX. W rynku w Bogorii wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Buczyna z Bogorii, które realizowało zadanie „Promocja dziedzictwa kulturowego Bogorii w 400-lecie 
nadania praw miejskich”, przygotowaliśmy też program historyczno-kulturalny, gdzie wystąpiły dzieci 
z sekcji wokalnej z Domu Kultury. 23 maja na stadionie Gminnego Centrum Sportu zorganizowaliśmy VIII 
– edycję Biegu po zdrowie o puchar Wójta Gminy Bogoria. W biegach rozegranych o regulamin 
zawodów udział wzięły dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu gminy Bogoria. Zgłoszonych było 
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311 uczestników. Laureatom wręczono puchary, wszystkim pozostałym medale za udział. Ponad to 
zorganizowaliśmy mecz towarzyski piłki nożnej do udziału w meczu zaprosiliśmy  Gwiazdy Telewizji – 
aktorów grających w Reprezentacji Artystów Polskich i lokalnie grających zawodników do drużyny 
Bogorii i Reszty Świata. Zaprosiliśmy do występu w przerwach meczu cheerleaderki z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr.3 ze Staszowa. Podczas imprezy wręczone zostały nagrody laureatom konkursu 
plastycznego „Bogoria wczoraj, dziś, jutro” , który ogłosiliśmy odpowiednio wcześniej dla dzieci 
w dwóch kategoriach,  kl. I – III,  i IV – VI ze szkół podstawowych z terenu gminy Bogoria. Na konkurs 
wpłynęło 235 prac. Laureatami zostali w kat. I – Filip Przybyciński, Milan Kochanowski, Klaudia 
Karwacka. W kat. II – Michał Kochanowski, Olaf Sitarz, Natalia Mróz, Aleksandra Chłodnicka, Mikołaj 
Kosiarski. Prace plastyczne dzieci wykorzystane zostały do wydania pocztówek okolicznościowych 
z Bogorii. Przy organizacji sportowego wydarzenia współpracowaliśmy z Uczniowskim Klubem 
Sportowym z Bogorii, Klubem Sportowym Pogoń Staszów. Wydarzenie to zostało uznane na łamach  Echa 
Dnia za najlepsze wydarzenie kulturalne sezonu powiatu staszowskiego. 

W dniu 3 lipca 2016 roku zorganizowaliśmy VII edycję Święta Pieroga. Impreza tradycyjnie odbyła się 
na terenie Świetlicy Wiejskiej w Wysokach Średnich. Organizowana jest we współpracy z działającym tam, 
lokalnym Stowarzyszeniem Nasza Gmina Bogoria. W ramach Święta Pieroga odbył się konkurs kulinarny 
„Maryna gotuj pierogi” na najlepsze pierogi VII edycji, odbyły się degustacje pierogów i jadła 
chłopskiego, koncerty muzyki biesiadnej, gdzie zagrali; kapela NADWIŚLANIE,  zespół DIAMENT 
i kapela SAMI SWOI. Były również warsztaty i pokazy kulinarne „jak to z pierogiem bywało” 
poprowadzone przez Panie ze stowarzyszenia, zabawy animacyjne dla dzieci pod hasłem „polne 
strachy”. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy rękodzieła lokalnych twórców. Eksponowane na wystawie 
prace wykonane były przez bibułkarkę z Domaradzic Barbarę Niziałek i Katarzynę Dąbrowską z Kol. 
Kiełczyna, która zajmuje się dekorowaniem drewna techniką dekupage.  

17 lipca 2016 roku organizowaliśmy w Cebrze po raz kolejny imprezę „Ocalić od zapomnienia”. 
Wydarzenie ma charakter patriotyczny, upamiętnia tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej, które 
dotknęły lokalną społeczność. Część patriotyczna obejmowała polową mszę świętą, złożenie kwiatów pod 
pamiątkowym obeliskiem, spotkania środowisk kombatanckich, grup rekonstrukcyjnych, poczęstunek 
żołnierską grochówką. Ale oprócz uroczystości patriotycznych odbywa się również część festynowa 
z zabawą i zawodami wędkarskimi „O złotą łuskę” organizowanymi przez OSP w Cebrze na pobliskich 
stawach hodowlanych. Tego dnia odbywa się również „rowerowy rajd pamięci” na trasie Staszów Ceber, 
organizowany przez Koło Grodzkie PTTK w Staszowie.    

Organizacja tego wydarzenia od lat łączy we współpracy kilka organizacji i miejscową ludność. 
Współpracujemy ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK kołem w Sandomierzu, Radą Sołecką Cebra, 
lokalnym kołem gospodyń, jednostką OSP w Cebrze, grupą rekonstrukcyjną Pawła Ciepieli działającą 
w SOK. Należy też szczególnie podkreślić fakt jaki miał miejsce podczas obchodów 17 lipca 2016 roku. 
Dokonano uroczystego pobrania ziemi z Cebra.  Ziemia zostanie umieszczona w niszy kamienia węgielnego 
pomnika Armii Krajowej w Krakowie u stóp Wawelu, jako jedna z wielu pobranych z miejsc walki 
żołnierzy Armii Krajowej .

31 lipca 2016 roku organizowaliśmy w Jurkowicach na terenie Świetlicy Wiejskiej i parku Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej „Pokój” imprezę Święto Dolomitu. Program zorganizowany na zasadzie festynu 
rodzinnego obejmował konkurs na najlepsze przetwory domowe p.n. „Spiżarnia pełna smaków”, 
degustacje tych przetworów i degustacje domowych wypieków, które przygotowały Panie z koła gospodyń 
wiejskich z Miłoszowic. Podczas wydarzenia grała kapela SAMI SWOI z Wysók Średnich, odbyła się 
zabawa poprowadzona przez DJ.  

4 września 2016 roku organizowaliśmy Święto Ekologii Dożynki Gminy Bogoria z pokazem koni 
hodowlanych różnych ras. Program wydarzenia był bardzo urozmaicony. Tradycyjnie obejmował mszę 
dziękczynną za plony w Sanktuarium MBP w Bogorii, następnie barwny korowód prowadzony przez 
jeźdźców na koniach, bryczki konne, żniwiarzy, poczty sztandarowe, delegacje sołectw z wieńcami 
dożynkowymi, mieszkańców i gości przeszedł na muszlę koncertową zbiornika Buczyna w Bogorii, by 
świętować do późnych godzin nocnych. W grupie żniwiarzy zaangażowane były dzieci uczęszczające do 
sekcji w Domu Kultury i uczniowie gimnazjum w Bogorii.  W programie odbyło się; wręczenie nagród 
w konkursie na najpiękniejszy wieniec. Do konkursu zgłoszono 9 wieńców i 2 kosze dożynkowe. I miejsce 
zajął wieniec z sołectwa Moszyny, II miejsce z sołectwa Pęcławice Górne, III miejsce sołectwa 
Miłoszowice i Domaradzice.  Wręczono też puchary dla hodowców koni. Na stoiskach kół łowieckich 
„Szarak” z Bogorii  i „Głuszec” z Tarnobrzega odbyła się degustacja dziczyzny. Były koncerty 

Id: 78C58719-07F4-4D97-8255-81F7E1CD4E85. Projekt Strona 3



Orkiestry Dętej Grupy Azoty Siarkopol i kapeli Sami Swoi. Koncert zagrała grupa FOX. Gwiazdą 
imprezy bez wątpienia był koncert CLEO. 

Cyklicznie od 2006 roku organizujemy Regionalny Konkurs Piosenki Religijnej im Jana Pawła II. 
W 2016 roku odbył się w dniach 27 – 28 października na sali widowiskowej Domu Kultury w Bogorii. 
Informację o konkursie rozpowszechniamy przez placówki oświatowe i kulturalne. Udział zgłosili 
uczestnicy w powiatów staszowskiego, sandomierskiego, opatowskiego. Konkurs obejmuje rywalizacją 
grupy wiekowe podzielone na pięć kategorii z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
średnich. Z racji dużej ilości dzieci, szczególnie w grupach młodszych, przesłuchania odbywały się 
w dwudniowym cyklu. Przez dwa dni gościliśmy w Bogorii ponad 250 dzieci występujących jako; soliści, 
duety, zespoły i chóry.             Z gminy Bogoria udział wzięły wszystkie placówki oświatowe oraz dzieci 
z sekcji muzycznej z GOK w Bogorii. Wśród laureatów konkursu z gminy Bogoria znalazły się; Karina 
Zybała zdobyła II miejsce w kategorii kl. IV – VI szkół podstawowych, i Małgorzata Gawrońska zdobyła III 
miejsce w tej samej kategorii. Magdalena Kosiarska zajęła III miejsce w kat. szkół podstawowych kl. I – III. 
Wyróżnienie otrzymała Alicja Maj w kategorii gimnazja.                                                          Wszystkim 
uczestnikom i opiekunom zapewniamy na miejscu poczęstunek, napoje, laureatom nagrody, dyplomy. 
Pozostałym gadżety pamiątkowe za udział. Konkurs miał wsparcie finansowe Starosty Staszowskiego. 
Puchary dla laureatów ufundowała Huta Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka.  

W cyklicznych wydarzeniach skierowanych dla dzieci umieściliśmy „Urodziny Misia Uszatka”, 
impreza odbyła się 2 grudnia 2016 r. w filii bibliotecznej WDK w Przyborowicach i w założeniu promuje 
bibliotekę jako miejsce gdzie nie tylko można wypożyczyć książkę, ale też miło i aktywnie spędzić wolny 
czas. W programie była multimedialna prezentacja o historii pluszowego misia – ulubieńca dziecięcych 
bajek. Najmłodszych pasowano na czytelników biblioteki dając wyprawki biblioteczne. W finale zabaw 
animacyjnych był poczęstunek urodzinowym tortem Misia Uszatka. Impreza organizowana po raz drugi 
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców z gminy Bogoria.              

W dniu 15 grudnia odbył się II GMINNY FESTIWAL JASEŁEK dla klas I-III Szkół 
Podstawowych. Festiwal odbył w Wiejskim Domu Kultury w Przyborowicach. Wzięły w nim udział dzieci 
ze szkół podstawowych z Bogorii, Jurkowic i Szczeglic. I miejsce zajęła grupa z Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Jurkowic.

W dniu 14 grudnia odbył się III Gminny Przegląd Grup Przedszkolnych „GWIAZDECZKA 2016”. 
Przegląd odbył się na sali widowiskowej Domu Kultury w Bogorii. Uczestniczyły w nim grupy 
reprezentujące wszystkie przedszkola z gminy Bogoria, przybyło łącznie 180 dzieci.         I- miejsce zajęła 
za swój program grupa z przedszkola w Niedźwiedziu. Przegląd cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, 
dlatego na widowni gościmy liczną grupę rodziców i dziadków występujących na scenie dzieci. 

W grudniu 2016 roku po raz drugi wykonaliśmy szopkę bożonarodzeniową w rynku w Bogorii. 
W szopce wykorzystane są prace rzeźbiarskie - figurki Józefa Żaka. Bogoryjska szopka bożonarodzeniowa 
jest bardzo dobrze odbierana w lokalnej społeczności, cieszy się również bardzo dużym zainteresowaniem 
osób przejezdnych i odwiedzających Bogorię.  

W 2016 roku w Domu Kultury w Bogorii odbyło się kilka wystaw prezentujących prace z zakresu sztuk 
plastycznych i rękodzieła uzdolnionej młodzieży.

W dniach 12 styczeń – 2 marca wernisaż i wystawa prac plastycznych Ilony Sarzyńskiej, która 
zaliczana jest do jednych z najzdolniejszych uczestniczek sekcji plastycznej w Domu Kultury w Bogorii. 

„Prace warsztatowe” – rysunek, malarstwo wystawiła Anna Macias obecnie uczennica Zespołu Szkół 
Plastycznych w Kielcach, a wcześniej uczestniczka zajęć sekcji plastycznej w Bogorii. Wystawa prac Ani 
Macias odbyła się w okresie wakacji.  

W grudniu 2016r zaprezentowaliśmy na zbiorowej wystawie „Młodych twórców” prace malarskie 
Dominiki Krakowiak, Julii Popek, Sandry Adamskiej, Anny Bednarskiej, Julii Porębskiej, Natalii Mrós, 
Karoliny Irek. Dziewczęta należą do sekcji plastycznej i wyróżniają się talentem.  

16 stycznia 2016 roku na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach wystawiliśmy prace  plastyczne 
dzieci wykonane na zajęciach w Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach. Wystawa zorganizowana była na 
prośbę uczelni i nosiła tytuł „Twórczość ma znaczenie”. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem 
studentów uczelni. Opisywana była w Echo Dnia.
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29 lutego 2016 roku zaprezentowaliśmy w Pałacu w Kurozwękach podczas gali podsumowującej 
działalność Programu Działaj Lokalnie IX edycji prace powarsztatowe z rękodzieła wykonane w Świetlicy 
Wiejskiej w Jurkowicach przez grupę uczestników projektu „Pasjonaci w działaniu”.     

Na terenie gminy Bogoria GOK prowadzi stałe zajęcia plastyczne i tkackie oraz zajęcia z rękodzieła 
skierowane dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Zajęcia odbywały się w Bogorii w Jurkowicach 
i Przyborowicach, zapisanych było na nie łącznie 89 uczestników. Zajęcia były prowadzone w grupach 
dopasowanych wiekowo. Rozkład zajęć ustalany jest każdorazowo po wakacjach i wywieszany na tablicach 
ogłoszeń w każdej placówce.

W ramach edukacji kulturowej i integracji środowiska artystów nieprofesjonalnych odbyły się w ciągu 
2016 roku również:

W Świetlicy Wiejskiej w Wysokach Średnich 26 sierpnia 2016 roku spotkanie integracyjne „Aktywni 
się nie nudzą”. W programie wzięli udział zaproszeni artyści amatorzy z powiatu opatowskiego, 
staszowskiego, kieleckiego, którzy zaprezentowali na wystawie „drewno w sztuce” swoją różnorodną 
twórczość. Swoje prace zaprezentowali Marcin Gawroński, Leszek Chobot, Katarzyna Dąbrowska, Bożena 
Witecka, Beata Drzymalska, Józef Żak, Władysław Sadłocha, Ewa Zielińska, Anna Cholewa, Magdalena 
Białkowska. Wydarzenie odbyło się z oprawą w muzykę kapeli Sami Swoi i poczęstunkiem „prosto z pieca 
chlebowego” przygotowanym przez Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria.  Spotkanie zgromadziło liczne 
grono zainteresowanych. 

Również w Świetlicy w Wysokach Średnich, w dniu 30 września 2016 roku odbyła się wystawa 
zgromadzonego dorobku artystycznego Feliksa Skowrona (1932-2015) – regionalisty, nauczyciela 
historii ze Szczeglic. Wystawa miała tytuł „Człowiek którego nie poznaliśmy” Pro Memoria. Ze 
zbiorów przyjaciół Feliksa Skowrona, Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego, Muzeum Ziemi 
Staszowskiej i zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii  wystawione były prace malarskie, rysunek, 
publikacje i fotografie.  Również to spotkanie zgromadziło bardzo liczne grono osób, wśród nich byli Ci 
którzy znali osobiście F. Skowrona, byli również harcerze z bogoryjskiej drużyny z opiekunami.   

W 2016 roku po raz pierwszy przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, które 
odbywa się pod patronatem Prezydenta RP.  3 września 2016 roku w rynku w Bogorii czytaliśmy 
z mieszkańcami Bogorii wybrane fragmenty z Qvo Vadis Henryka Sienkiewicza. 

7 listopada 2016 roku odbyło się przedstawienie teatralne na sali widowiskowej w Domu Kultury 
w Bogorii. Adresowane było dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Bogoria, wystawiana była 
lektura szkolna „Pinokio”. Z przedstawienia skorzystały dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Bogorii.  

W Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży w sekcji 
muzycznej.

Na zajęcia uczęszczało łącznie 60 osób – uczniów ze szkół podstawowych i średnich z gminy Bogoria 
i gminy Iwaniska. W ramach zajęć prowadzona była edukacja w zakresie gry na instrumentach 
muzycznych; pianino, perkusja i nauka śpiewu. Nauka gry  jest na zasadzie nauki indywidualnej. W ramach 
nauki gry na instrumentach dzieci zdobywają umiejętności gry na poziomie szkoły muzycznej 1 go i 2 go 
stopnia, a także wiedzę z harmonii muzycznej oraz historii muzyki. Zajęcia muzyczne obejmują też 
ćwiczenia z;

- emisji głosu, techniki śpiewu

- ćwiczenia rytmiczne, dykcyjne, fonetyczne

- ćwiczenia oddechowe,

- zajęcia umuzykalniające z fortepianem, zajęcia utaneczniające, ruchowe

- zajęcia estradowe z mikrofonem

Wychowankowie sekcji muzycznej brali udział w konkursach i festiwalach piosenki takich jak 
ogólnopolski 22 Konkurs Piosenki „Wygraj sukces” organizowany przez Tarnobrzeski Dom Kultury 
oraz Studio „Pro-Media” w Tarnobrzegu. W eliminacjach wyróżnienie zdobyły dwie dziewczynki Natalia 
Maj i Małgorzata Gawrońska. Dziewczęta z sekcji muzycznej brały udział w Regionalnym Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek organizowanym w dniu 17 stycznia 2016 Staszowskim Ośrodku Kultury 
zdobywając wyróżnienie.
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Dla poprawienia warunków pracy sekcji muzycznej i poszerzenia oferty zajęć muzycznych na rok 
2017 w grudniu 2016 roku zakupiono nowe instrumenty muzyczne – gitary, a także nowoczesne 
reflektory estradowe wraz ze sterownią. Do profesjonalnego ich użytkowania została przystosowana 
elektrycznie także scena na sali widowiskowej w Domu Kultury w Bogorii.

W wiejskim Domu Kultury w Przyborowicach prowadzone były zajęcia teatralne  teatrzyku 
kukiełkowego. Na zajęciach dzieci ćwiczyły pamięć i poprawną wymowę, rozwijali wyobraźnię i twórcze 
myślenie oraz przezwyciężali nieśmiałość. W zajęciach  uczestniczyła grupa 10 dzieci z Przyborowic. 
Finałowym podsumowaniem zajęć było wystawione przedstawienie „Jasełka bożonarodzeniowe” 
w dniu 23 stycznia 2016r. 

Szczególne nasilenie spotkań związanych z kultywowaniem i przekazywaniem wartości kulturowych 
jest właśnie w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym. Tradycyjnie zorganizowaliśmy  w grudniu 
spotkanie mikołajkowe dla najmłodszych. Spotkanie miało charakter zabawy ze świętym Mikołajem, 
który jednocześnie rozdaje prezenty. Spotkanie organizowane jest na zapotrzebowanie rodziców.                                                                                    
10 marca 2016 roku zorganizowaliśmy przed świętami wielkanocnymi w Domu Kultury w Bogorii 
„Rodzinne warsztaty wielkanocne”. Zajęcia poprowadziła Barbara Niziałek z Domaradzic. Udział 
w nich wzięło 35 osób. Mamy z dziećmi pod okiem doświadczonej bibułkarki wykonywały kwiaty do 
palm wielkanocnych.                                                                          W okresie adwentu szczególny nacisk 
kładziemy na zajęciach plastycznych na naukę tradycyjnych form dekoracji bożonarodzeniowych 
charakterystycznych lokalnie.  Dzieci uczą się o zanikających zwyczajach dekorowania domów jak np. 
podłaźniczki – pająki. 

WSPÓŁPRACA 

Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii jest otwarty na współpracę ze stowarzyszeniami, kołami gospodyń 
wiejskich, grupami nieformalnymi, placówkami oświatowymi, środowiskiem  lokalnych twórców 
i pasjonatów, radami sołeckimi, parafiami, jednostkami ochotniczych straży pożarnych działającymi na 
terenie gminy Bogoria.  W ramach tej współpracy zrealizowane są między innymi projekty i wydarzenia 
kulturalne wsparte środkami Wójta Gminy Bogoria dla organizacji pozarządowych, oraz z programu 
Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach tej współpracy realizowane były 
bardzo bogate w treści i różnorodne pod względem pomysłów propozycje kulturalne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych na terenie gminy Bogoria wspomniane we wcześniejszym opisie wydarzeń. Ale 
wspomnieć jeszcze należy o pomoc udzielonej przy organizacji uroczystości poświęconej wydarzeniom 
historycznym jakie odbyły się w dniu 12 czerwca 2016 w Grzybowie w miejscu legendarnej kwatery 
„Jędrusiów”. O wykonywanych dekoracjach świątecznych w kościele parafialnym w Bogorii.

Zorganizowaliśmy na prośbę zainteresowanych wyjazd w dniu 5 czerwca do Tokarni na XI – 
Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny, gdzie wystawiały swoje produkty w konkursie „wiejskie smaki 
dzieciństwa” i „zabawka ludowa” Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria i Stowarzyszenie Buczyna.

Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii udostępnia pomieszczenia dla spotkań członków Koła 
Wędkarskiego z Bogorii, dla zbiórek harcerzy XXI Bogoryjskiej Drużyny Harcerskiej im. Jędrusiów. Dla 
zorganizowania wigilijnego spotkania dla członków koła łowieckiego „Głuszec” z Tarnobrzega.

Na zasadzie współpracy z placówkami oświatowymi odbywają się uroczyste akademie z okazji świąt 
państwowych. W Domu Kultury w Bogorii organizowane jest święto 3 maja, Narodowe Święto 
Niepodległości 11 listopada. W Szczeglicach uroczystości rocznicy powstania styczniowego. Braliśmy 
czynny udział w akcji przedszkola w Bogorii „cała Bogoria czyta dzieciom”

PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA

Promocją i upowszechnianiem czytelnictwa zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna w Bogorii i filia 
biblioteczna w Przyborowicach. Punkt biblioteczny w Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach skupia się na 
pracy z książką na miejscu w świetlicy. Liczba czytelników zarejestrowanych w 2016 roku wynosi 
łącznie  404 osoby . Liczba wypożyczeń 15 793. Na zakupy nowości wydawniczych do bibliotek 
wydaliśmy łącznie 5 652,89 zł, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy 
kwotę 3 649,00 zł. Zakupionych zostało 208 woluminów. Od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Kielcach,  Powiatowej Biblioteki w Staszowie i Kancelarii Prezydenta RP za udział w akcji 
Narodowego Czytania do księgozbioru bibliotek przekazano nieodpłatnie 49 książek.

W bibliotece w Bogorii odbyły się w ciągu 2016 roku 4 lekcje biblioteczne dla klas I – III szkoły 
podstawowej i przedszkoli. 31 marca, 15 kwietnia, 2 czerwca, 18 listopada.                          Biblioteka 
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otrzymała w ramach akcji ogólnopolskiej „Czytam w podróży” zakładki do książek dla dzieci od 
Fundacji im. Zbigniewa Herberta. Biblioteka otrzymała nie

Biblioteka w Bogorii prowadzi z czytelnikami dyskusyjny klub książki. Na spotkaniach, które 
odbywają się raz w miesiącu zbierają się aktywni zainteresowani czytelnicy. Klub liczy 7 członków.

Filia biblioteczna w Przyborowicach prowadziła różnorodne metody i formy pracy bibliotecznej, 
skierowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, wyróżniając się szczególnie aktywnością 
w upowszechnianiu czytelnictwa i biblioteki jako miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. 12 
czerwca 2016 roku filia przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu, który był 
przeprowadzony pod hasłem „lepszy Internet zależy od Ciebie”. Dzień ten jest obchodzony z inicjatywy 
Komisji Europejskiej od 2014 roku i ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa dostępu 
dzieci do treści w internecie.               W ramach „dnia” odbyło się edukacyjne spotkanie skierowane do 
dzieci, przygotowano prezentację na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, oraz gry logiczne 
i zabawy integracyjne.                                                                                                                                                   
11 marca 2016 roku odbyło się  spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską piszącą książki poruszające 
problemy kobiet, która jest równocześnie terapeutką i prezesem fundacji „Efekt Motyla” zajmującą się 
młodzieżą ze środowisk zagrożonych i ambasadorką kampanii promującej czytelnictwo. Na spotkaniu 
zgromadzili się rodzice z dziećmi głównie z Przyborowic. Filia biblioteczna w Przyborowicach 
przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” organizowaną przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. W programie odbyła się między innymi projekcja filmu „Magiczne drzewo” który to film 
biblioteka dostała wśród 100 pierwszych zgłoszonych do akcji i mogła wyświetlić legalnie.  

SPONSORZY I DARCZYŃCY WYDARZEŃ I IMPREZ KULTURALNYCH

Na organizację działalności kulturalnej niezbędne jest dodatkowe źródło finansowania. Dlatego tak 
istotne jest posiadanie zaplecza sponsorów i osób przychylnych pomocą.

I tak na przestrzeni 2016 roku GOK w Bogorii starał się pozyskiwać dodatkowe fundusze 
przeznaczając je na działalność kulturalną. Do grona sponsorów, którzy nas wsparli finansowo i nie tylko 
finansowo należeli między innymi; Kopalnie Dolomitu SA w Sandomierzu, Farma Wiatrowa Bogoria Sp. 
z o.o., FHU DAGAMIX  obsługa imprez, Huta Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka, Grupa Azoty 
Siarkopol, Starostwo Powiatowe w Staszowie.  GOK korzystał również z możliwości statutowych 
pozyskiwania funduszy przeznaczając je na działalność kulturalną.

Korzystaliśmy również ze wsparcia zadań które wpisywały się w opracowaną Strategię 
Rozwiązywania Problemów społecznych Gminy Bogoria na lata 2014 – 2020 uzyskując wsparcie 
środkami finansowymi od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii. 
Środki przeznaczone zostały na wsparcie wydarzenia kulturalno-sportowego w dn. 23 maja w Bogorii.

Staramy się co roku korzystać z ogłaszanych konkursów i składać  wnioski na działalność kulturalną 
czy doposażenie w sprzęt. Złożyliśmy między innymi wniosek do programu Rozwój Infrastruktury – 
priorytet 3 Infrastruktura domów kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pod 
nazwą  „zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach” z programu Rozwój 
Infrastruktury Kultury 2016. Złożony wniosek spełniał wymogi formalne zdobył wymagana liczbę 
punktów, ale ze względów na limit finansowy – decyzją dyrektora Narodowego Centrum Kultury próg 
punktowy uprawniający do uzyskania dofinansowania został podniesiony do 83,60 punktów.

Do grona wspierających działalność kulturalną można zaliczyć media regionalne jak Echo Dnia, 
EKSTRA KORSO, Tygodnik Nadwiślański, Staszówka, Radio Kielce, Radio Opatów. Wymienieni 
udzielają wsparcia medialnego, promując nasze wydarzenia, umieszczają artykuły i fotorelacje.

Do promocji wydarzeń i działalności kulturalnych GOK w Bogorii wykorzystuje powyżej wymienione 
środki przekazu a także własną stronę internetową, facebooka, plakaty, zaproszenia tradycyjne, oraz 
bezpośredni kontakt.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI

Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi, Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Czym Chata Bogata w Staszowie. Przynależność do organizacji daje korzyści 
które wykorzystujemy w realizacji naszych planów.
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