
Projekt

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

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii za 
rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Dyrektora GOK w Bogorii z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Bogorii za 2017 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

Id: A57870A3-88DA-4326-ADAB-4E44321FC19C. Projekt Strona 1



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ……….. 

Rady Gminy Bogoria z dnia 18.10.2018 r 

 

  Sprawozdanie opisowe z działalności kulturalnej 

  Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii za 2017 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, jak 

również w miejscach ważnych, związanych z istotnymi wydarzeniami historycznymi obecnej 

gminy Bogoria. 

INFRASTRUKTURA OBIEKTÓW KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY BOGORIA 

Infrastruktura, która służy do prowadzenia działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Bogorii w roku 2017 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, jak i wyposarzenia jest dobry.      

Rozmieszczenie placówek kulturalnych na terenie gminy Bogoria przedstawia się 

następująco; 
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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,  w budynku został zamontowany system monitoringu zewnętrznego. 

Monitoring zewnętrzny jest również zainstalowany na budynku Świetlicy Wiejskiej w 

Jurkowicach. W budynkach w Bogorii, Przyborowicach zainstalowany jest system alarmowy             

i zabezpieczenie przez Agencję Ochrony Osób i Mienia.     

 

ZATRUDNIENIE 

W stosunku do roku 2017 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 
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jest to zatrudnienie nie pokrywające potrzeb. Dlatego w 2017 roku posiłkowaliśmy się 

zatrudnieniem na czas określony w ramach zawieranych umów z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Staszowie. W  ramach takich umów w 2017 roku zatrudnione były 2 osoby po jednej 

do Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach i do Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach. 

            

NAJWAŻNIEJSZE CYKLICZNE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE UJĘTE 

CHRONOLOGICZNIE 

Na etapie planowania działalności kulturalnej na 2017 rok szczególny nacisk kładliśmy na 

kontynuację cyklicznych wydarzeń, czy to plenerowych imprez, czy okolicznościowych 

koncertów, konkursów, wystaw czy przeglądów, które wpisały się na trwale w kalendarz, 

mają wypracowaną markę i rozpoznawalność w regionie.  Charakter tych wydarzeń jest 

bardzo szeroki. Od  edukacyjnych, rozrywkowych, po sportowe. W roku 2017 po raz kolejny 

udało się kontynuować wydarzenia identyfikowane z gminą Bogoria,  należały do nich ; 

Święto Pieroga w Wysokach Średnich 

Święto Ekologii i Dożynki Gminy Bogoria 

Święto Dolomitu w Jurkowicach 

Ocalić od zapomnienia patriotyczna impreza plenerowa przy pomniku w miejscowości Ceber 

Majówka nad zalewem Buczyna w Bogorii 

Regionalny Konkurs Piosenki Religijnej im. św. Jana Pawła II 

Gwiazdeczka – Gminny Konkurs Grup Przedszkolnych z gminy Bogoria 

Festiwal Jasełek – Gminny Przegląd Teatralnych Przedstawień Bożonarodzeniowych dla kl. I-

III szkół podstawowych z gminy Bogoria 

Dzień Kobiet 

Spotkania w świątecznym bożonarodzeniowym nastroju 

Spotkania z Mikołajem organizowane dla dzieci w świetlicach wiejskich 

Urodziny Misia Uszatka – impreza dla najmłodszych, 

Akcje biblioteczne promujące czytelnictwo, jak „Noc Bibliotek”, „Narodowe czytanie”, 

„Tydzień z Internetem” 

Plenery malarskie i rzeźbiarskie dla dzieci i dorosłych 

Warsztaty rękodzieła organizowane w okresach przedświątecznych 
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Wystawy malarstwa i rzeźby, dorobku artystycznego twórców ziemi świętokrzyskiej, 

konkursy tematyczne, wyjazdy, konkursy, spotkania autorskie, prelekcje tematyczne. 

Budowa szopki bożonarodzeniowej w Bogorii na rynku i ubieranie choinki w Bogorii i w 

centrum Jurkowic obok świetlicy. 

Finansowanie działalności GOK w Bogorii realizowane było ze środków Organizatora  – 

Gminy Bogoria, oraz  z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 

rok – Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju. Zadanie 

które dostało dofinansowanie to „Ocalić od zapomnienia – organizacja wydarzeń w rocznicę 

Akcji Burza”. W ramach tej dotacji GOK w Bogorii między innymi wydał publikację pt. „Ocalić 

od zapomnienia” w której opisane są miejsca, wydarzenia i ludzie - bohaterzy związani                      

z historią okresu II wojny światowej rozgrywanych na terenie obecnej gminy Bogoria. Przy 

opracowaniu treści współpracowali z nami regionalista i pasjonat lokalnej historii Józef Żak 

oraz Jolanta Gałęza-Terelak prezes Stowarzyszenia Buczyna z Bogorii. Publikacji na wniosek 

GOK, Biblioteka Narodowa nadała numer ISBN, i zgodnie z wymogami Ministerstwa 

egzemplarze książki wysłane zostały do zbiorów bibliotek w Polsce. 

GOK otrzymał dotację  również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu 

literatury i promocji czytelnictwa – Partnerstwo dla książki 2017. Tytuł dofinansowanego 

zadania to „Pociąg do biblioteki”. Zadanie obejmowało między innymi wyjazd na 

Międzynarodowe Targi Książki do Krakowa, spotkanie autorskie, przedstawienia teatralne 

dla dzieci, warsztaty, konkursy. 

Klub Pasjonatów działający w GOK w Bogorii jako grupa nieformalna, złożył wniosek na 

zadanie „Festiwal Aktywności”. Pomysł dostał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich - Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw. W ramach zadania odbywały 

się w GOK w Bogorii warsztaty dla dzieci i dorosłych, konkurs kulinarny, zabawa mikołajkowa 

. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogorii i Filia Biblioteczna w Przyborowicach na złożony 

wniosek  otrzymały dotacje na zakup nowości z Programu Wieloletniego „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – dla bibliotek publicznych z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Na realizację oferty kulturalnej - plener rzeźbiarski GOK w Bogorii otrzymał wsparcie 

finansowe z Banku Spółdzielczego w Staszowie. 

GOK w Bogorii otrzymywał też środki na realizację wydarzeń kulturalnych od sponsorów. 

Wśród szczególnie wyróżniających są Kopalnie Dolomitu SA w Sandomierzu oraz lokalni 

przedsiębiorcy. GOK w Bogorii wypracowuje też własne środki finansowe w ramach 

określonych statutem. 
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Wydarzenia kulturalne szczególnie promujące walory powiatu staszowskiego, bądź 

wyróżniające się programowo i regionalnie, otrzymywały wsparcie ze Starostwa 

Powiatowego w Staszowie. Należały do nich między innymi; Święto Pieroga, Regionalny 

Konkurs Piosenki Religijnej im. św. Jana Pawła II.                                                                                      

Ten sam konkurs otrzymał wsparcie od Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka, 

który ufundował puchary dla laureatów.                                                                                                        

GOK korzystał w 2017 r również ze wsparcia finansowego na zadania które wpisywały się w 

opracowaną Strategię Rozwiązywania Problemów społecznych Gminy Bogoria na lata 2014 – 

2020 uzyskując pozytywną akceptację złożonych wniosków od Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.    

Według kalendarza wydarzenia organizowane przez GOK w Bogorii przebiegały następująco; 

8 stycznia 2017 r dzieci z sekcji wokalnej wzięły udział w Regionalnym Festiwalu Kolęd i 

Pastorałek organizowanym przez Staszowski Ośrodek Kultury. 

15 stycznia 2017 r odbyła się akcja zbiórki publicznej XXVI finału WOŚP. Przy GOK                            

w Bogorii założono sztab finału który zorganizował  zbiórkę publiczną przez wolontariuszy                   

i sprzedaż poprzez licytację przedmiotów, usług, prac plastycznych i wyrobów rękodzieła 

podarowanych przez darczyńców na rzecz fundacji WOŚP. Nad bezpieczeństwem 

wolontariuszy na terenie gminy czuwali funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji 

w Staszowie. Sztab po zakończeniu zbiórki podał do publicznej wiadomości zebraną i 

przekazaną na rzecz fundacji kwotę, która wynosiła 11 781,83 zł. 

26 stycznia 2017 działający w WDK w Przyborowicach dziecięcy teatrzyk kukiełkowy 

wystawił przedstawienie „Bajkowe Jasełka”. Przedstawienie skierowane było do lokalnej 

społeczności, rodziców dzieci uczęszczającej na zajęcia. Dzieci zaprosiły też swoich 

wychowawców, nauczycieli, kolegów ze szkoły. 

29 stycznia 2017 roku GOK kolejny raz wsparł technicznie i finansowo organizację 

wydarzenia obchodzonego z okazji rocznicy powstania styczniowego. Uroczystości 

patriotyczne odbywają się w Szczeglicach. W programie wydarzenia jest msza święta, 

złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą na frontonie kościoła parafialnego oraz 

patriotyczna akademia okolicznościowa, spotkanie integracyjne uczestników uroczystości             

w Szkole Podstawowej w Szczeglicach.   

W dniach 7 – 8 luty 2017 w Filii Bibliotecznej w Przyborowicach przeprowadzona została 

akcja ogólnopolska dzień bezpiecznego internetu. Akcja zainicjowana przez Komisję 

Europejską skierowana jest do dzieci szkolnych, w ramach niej promowane są działania 

bezpiecznego poruszania się w elektronicznej przestrzeni. W atrakcyjnych programowo 

zajęciach korzystały dzieci z Przyborowic i okolicznych wiosek. 

8 marca 2017 r. w Domu Kultury w Bogorii zorganizowaliśmy cyklicznie obchodzony Dzień 

Kobiet. Z tej okazji odbył się koncert Roberta Moskwy, znanego polskiego aktora 
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telewizyjnego i teatralnego. Do akcji przyłączyła się firma AVON, która ufundowała dla każdej 

z Pań upominki kosmetyczne. O słodki poczęstunek zadbały Panie z Klubu Pasjonatów z 

gminy Bogoria, serwując wypieki.   

Z okazji Dnia Kobiet w holu Domu Kultury w Bogorii zorganizowana została wystawa prac 

plastycznych pod tytułem „Kobiety jak kwiaty”. Wystawa trwała od 8 marca do połowy 

kwietnia. Wpisywała się w cykliczny VIII – Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej „Ścieżki 

Talentów”. Na wystawie znalazły się prace 26 twórców z gminy Bogoria i okolic, wykonane w 

różnorodnych technikach. Wystawę zwiedzały zorganizowane grupy dzieci z przedszkoli i 

szkół podstawowych gminy Bogoria, oraz osoby indywidualne.    

16 marca 2017 roku w ramach obchodzonego Tygodnia Kultury Języka – przeprowadziliśmy 

dla uczniów szkoły podstawowej w Szczeglicach kl. IV- VI, jednodniowe autorskie warsztaty             

i lekcje biblioteczną „oswajamy słowniki”. 

 

31 marca 2017 r w ramach ogólnoeuropejskiej akcji Tygodnia z Internetem, której celem 

jest zachęcenie największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje internet, w filii 

bibliotecznej w Przyborowicach odbyły się zajęcia dla dzieci „E-PASJONACI” pod 

przewodnim tytułem kampanii „inspiruj się i dziel swoimi pasjami”. 

5 kwietnia 2017 r. w Domu Kultury w Bogorii odbyło się podsumowanie i ocena prac 

konkursu plastyczno-literackiego „Pleć się pleć bajeczko”, który ogłoszony był dla dzieci 

przedszkolnych z gminy Bogoria, i którego organizatorem był Zespół Placówek 

Przedszkolnych w Bogorii. 

6 kwietnia 2017 r. w Domu Kultury w Bogorii odbyły się jednodniowe rodzinne warsztaty 

wielkanocnej plastyki obrzędowej. Warsztaty poprowadziła p. Halina Lech z koła gospodyń              

z Miłoszowic. W warsztatach brały udział dzieci uczęszczające na zajęcia sekcji plastycznej 

wraz z rodzicami. 

25 kwietnia 2017 dzieci z sekcji wokalnej brały udział w eliminacjach wstępnych 

ogólnopolskiego konkursu piosenki „Wygraj sukces” , który organizuje od lat Tarnobrzeski 

Dom Kultury i Studio Pro-Media”. Wyróżnienie otrzymał Bartosz Orłowski. 

W polskim kalendarzu miesiąc maj jest miesiącem „kultury”, W GOK w Bogorii podejmujemy 

działania mające na celu promocję wartości kultury w życiu człowieka, a także działania 

polegające na zwróceniu większej wagi na ludzi działających w sferze kultury, znanych 

polskich artystów, malarzy, lokalnych twórców.    

3 maja 2017 odbyła się w sali widowiskowej Domu Kultury w Bogorii uroczysta 

środowiskowa akademia okolicznościowa z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji. 

Akademia była przygotowana przez kadrę nauczycielską i uzdolnioną wyróżniającą się grupę 

uczniów ze szkoły podstawowej w Bogorii. 
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Uhonorowaliśmy cyklem warsztatów plastycznych  „maluj i rysuj jak Stanisław Wyspiański” 

ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rok Wyspiańskiego. W ramach 

akcji odbyły się w dniach 13, 20, 27 maj warsztaty malarsko rysunkowe skierowane do 

dzieci szkolnych. Warsztaty poprowadziła plastyczka z Kielc P. Teresa Arczewska. Owocem 

warsztatów była wystawa prac. 

W maju w świetlicy wiejskiej w Jurkowicach zorganizowaliśmy wystawę prac dziecięcych 

powstałych podczas zajęć w sekcji plastycznej w Bogorii i Jurkowicach. Wystawa miała tytuł 

„Drugie życie starej książki” podczas wystawy prezentowała też swoją literacką twórczość             

9 letnia Alicja Gąsiorek. Dziewczynka ręcznie pisze i ilustruje własne opowiadania. Wystawa 

zwróciła szeroką uwagę. 

22 maja 2017 roku na prośbę dziekana Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego 

Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach zorganizowaliśmy w/w wystawę „Drugie życie starej 

książki” na uczelni w Kielcach. Wystawa wzbudziła wśród studentów uczelni duże 

zainteresowanie. GOK w Bogorii za udostępnienie  wystawy otrzymał podziękowania. 

Na miesiąc maj przygotowaliśmy ofertę grę biblioteczną „Gdzie jest Czerwony Kapturek”. 

Gra w atrakcyjny sposób miała na celu promocję biblioteki jako miejsca, promocje czytania i 

skierowana została do najmłodszych dzieci szkolnych za pośrednictwem przedszkoli i szkół 

podstawowych z terenu gminy Bogoria. 

10 maja 2017 r. z oferty skorzystały dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych Szkoły 

Podstawowej w Szczeglicach – kl. I-II. Zajęcia odbyły się w Filii bibliotecznej w 

Przyborowicach. 

12 maja 2017 r. z oferty skorzystały dzieci z przedszkola z Zespołu Placówek Oświatowych 

Szkoły Podstawowej w Szczeglicach w grupie 22 dzieci. Zajęcia odbyły się w Filii bibliotecznej 

w Przyborowicach. 

17 maja 2017 r. z oferty skorzystało 23 dzieci z oddziału przedszkolnego w Kiełczynie. Zajęcia 

odbyły się również w Filii bibliotecznej w Przyborowicach. 

W miesiącu maju od kilku lat odbywa się ogólnopolska Akcja Drzwi Otwarte Funduszy 

Europejskich, która pokazuje obiekty użyteczności publicznej powstałe z funduszy UE. 

Podczas dni Akcji na obiektach całej Polski organizowane są imprezy kulturalne i trwa 

kampania promocyjna obiektów. GOK w Bogorii w 2017 roku po raz kolejny zgłosił do tej 

akcji wybudowany stadion w Bogorii i zbiornik rekreacyjny Buczyna.                                                    

Program wydarzeń pt. „Majówka w Bogorii” w dniach 20 i 21 maj był niezwykle 

urozmaicony. 21 maja na stadionie zorganizowaliśmy mecz towarzyski piłki nożnej Gwiazdy 

Telewizji kontra Bogoria Reszta Świata. Udało się nam po raz kolejny zaprosić do Bogorii 

gwiazdy telewizji Reprezentację Artystów Polskich, a wśród nich zagrali Kevin Aiston, Rafał 

Mroczek, Marcin Mroczek, Tomasz Kalczyński, byli również znani sportowcy Polski jak Marcin 

Wróbel i Marcin Buchalski. Komentatorem meczu był znany aktor i z zamiłowania sportowiec 
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Jarosław Jakimowicz. Przy organizacji meczu współpracowaliśmy z drużyną zakładową Grupy 

Azoty Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” z Grzybowa. W reprezentacji 

Bogorii reszty Świata udział wzięli chętni, amatorsko uprawiający piłkę nożną mieszkańcy 

gminy Bogoria. Tego dnia pod okiem gwiazd, odbył się też mecz pokazowy piłki nożnej 

Adeptów dziecięcej drużyny Zorzy Junior z Bogorii. Na muszli koncertowej zalewu Buczyna 

odbyły się w ciągu tych  dni koncerty, wystąpiły dzieci z sekcji wokalnej Domu Kultury w 

Bogorii, zespół SUMMER NIGHT i FASTER. 

3 czerwca 2017 r  Filia biblioteczna w Przyborowicach przystąpiła jako jedna z pięciu 

bibliotek  powiatu staszowskiego do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Tematem 

przewodnim zajęć dla dzieci był „KOSMOS czyli…. gwiazdy gwiazdozbiory, książki i 

księgozbiory”. Dzieci do godz. 22.00 brały udział w niecodziennych grach, zabawach o 

odkrytych planetach we własnej wyobraźni. Na zakończenie dzieci obejrzały specjalny na tę 

okazję udostępniony film „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai : Stella Nostra”, który 

otrzymaliśmy z wolnej licencji dla 1000 w pierwszej kolejności zgłoszonych bibliotek w 

Polsce. 

4 czerwca 2017 r GOK w Bogorii zorganizował wyjazd do Muzeum Wsi w Tokarni na XII – 

Świętokrzyski  Jarmark Agroturystyczny. Udział w  ogłoszonym wcześniej przez Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego konkursie na „ETNO-gadżet” zadeklarowała sekcja 

plastyczno-tkacka z Domu Kultury w Bogorii i Klub Pasjonatów. Wyróżnienie otrzymała sekcja 

plastyczno-tkacka za utkaną ręcznie na ramie tkackiej torebkę świętokrzyską. 

7 czerwca 2017 r w Wiejskim Domu Kultury - Filii bibliotecznej w Przyborowicach dzieci            

z Zespołu Placówek Oświatowych Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Jurkowicach wzięły 

udział w opracowanych zajęciach, autorskiej grze bibliotecznej „Gdzie jest Czerwony 

Kapturek”. 

19 czerwca 2017 r z tej oferty skorzystały również dwa oddziały przedszkola z Bogorii. Zajęcia   

cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ogółem wzięło w nich udział 130 przedszkolaków i 20 

uczniów szkół podstawowych. 

16 czerwca 2017 r w Domu Kultury w Bogorii odbył się wernisaż i wystawa prac uczestników 

warsztatów „Maluj i rysuj jak Stanisław Wyspiański”. W programie odbyła się też prelekcja 

„Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego” przygotowana dla dzieci przez prowadzącą 

warsztaty Teresę Arczewską i Władysława Sadłochę. Na zakończenie dzieci z sekcji wokalnej 

zaprezentowały recital piosenek. 

25 czerwca 2017 r korzystając z pięknej pogody zorganizowaliśmy na muszli koncertowej 

zalewu Buczyna „Muzyczne rozpoczęcie wakacji” program skierowaliśmy do dzieci. Były 

plenerowe zajęcia artystyczne, oraz koncert zespołu CDN. Z prac plastycznych powstałych 

podczas zajęć powstała wystawa „kolorowe lato”. Wyeksponowana w holu Domu Kultury, 

trwała przez wakacje. 
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30 czerwca 2017 r odbyło się przedstawienie teatralne przygotowane przez dzieci 

działających w teatrzyku kukiełkowym pt. „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”  

adresowane dla rodziców, koleżanek i kolegów - kończyło zajęcia na czas wakacyjny. 

Okres wakacyjny to czas imprez plenerowych, które organizuje GOK w Bogorii na terenie 

gminy Bogoria, oraz czas imprez na terenie województwa świętokrzyskiego w których GOK 

bierze udział, bądź organizuje wyjazdy dla zainteresowanych. 

8 lipca 2017 r na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi wzięliśmy udział w 

inauguracji projektu „Zasoby dziedzictwa kulturowego  naturalnego turystycznym 

bogactwem LGD „Białe Ługi” zorganizowaliśmy blok zabaw animacyjnych na bazie 

rękodzieła ludowego dla dzieci i mieszkańców z terenu LGD w Świetlicy w Trzemosnej. Blok 

opracowali i poprowadzili pracownicy GOK w Bogorii. 

16 lipca 2017 r organizowaliśmy patriotyczną imprezę plenerową „Ocalić od zapomnienia” 

przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ceber. Wydarzenie wsparte częściowo ze środków 

Ministerstwa Kultury organizowane było we współpracy Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie, 

Światowego Związku Żołnierzy AK koła w Sandomierzu, Rady Sołeckiej Cebra, OSP w Cebrze                  

i koła gospodyń w Cebrze. 

W dniach 24 – 29 lipiec 2017 odbył się w Świetlicy Wiejskiej w Wysokach Średnich plener 

rzeźbiarski „Dłutem zaczarowane”. Sponsorem pleneru był Bank Spółdzielczy w Staszowie. 

Udział w nim wzięli rzeźbiarze ziemi świętokrzyskiej Zofia i Jan Wesołowscy, Jerzy Sadłocha 

Korczak, Władysław Sadłocha, Józef Żak, Monika Sobczyk. Prace powstałe podczas pleneru 

wyeksponowane były na wernisażu wystawy poplenerowej podczas Święta Pieroga, a do dziś 

są stałą ekspozycją w świetlicy. 

30 lipca 2017 odbyło się Święto Pieroga w Wysokach Średnich. W programie odbył się 

konkurs na najlepsze pierogi w dwóch kategoriach tradycyjne i na słodko. Do konkursu 

zgłoszono 32 rodzaje pierogów. W muzycznej części programu była biesiada muzyczna              

z lokalną kapelą Sami Swoi, zespołem SZAROTKA i CDN. 

13 sierpnia 2017 r odbył się jubileusz 100 – lecia jednostki OSP w Pęcławicach . GOK w 

Bogorii wsparł organizację tej imprezy programowo, między innymi  koncertem w wykonaniu 

sekcji wokalnej. 

19 sierpnia 2017 r odbyło się w Jurkowicach VII Święto Dolomitu, podczas którego 

rozstrzygnięto konkurs na przetwory domowe „Spiżarnia smaków” 

2 września 2017 r Biblioteka w Bogorii przystąpiła do akcji  Pary Prezydenckiej RP 

„Narodowego Czytania”. Rok 2017 to czytanie fragmentów Wesela Stanisława 

Wyspiańskiego. „Wesele” czytali czytelnicy bibliotek oraz członkowie Dyskusyjnego Klubu 

Książki w Bogorii. 
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GOK w Bogorii wsparł organizację plenerowej imprezy środowiskowej organizowanej przez 

Stowarzyszenie Szczeglice Tradycja, Kultura Rozwój, która odbyła się 27 sierpnia 2017 r w 

Szczeglicach. 

3 września 2017 r na zbiorniku rekreacyjnym Buczyna odbyło się Święto Ekologii i Dożynki 

Gminy Bogoria. Impreza organizowana przez GOK w Bogorii, ale w szerokiej współpracy ze 

stowarzyszeniami działającymi lokalnie, które mogły pozyskać środki finansowe na atrakcje 

programowe. Odbył się tradycyjnie konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynek gminnych.                   

I miejsce zajął wieniec z sołectwa Grzybów, II z sołectwa Domaradzice, III z sołectwa 

Moszyny. Ze środków Wójta Gminy Bogoria dla organizacji pozarządowych zorganizowany 

został konkurs kulinarny na „Jesienne Menu”, organizatorem którego było stowarzyszenie 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym Chata Bogata”. „Gala koni hodowlanych różnych 

ras”, to bardzo atrakcyjny punkt programu, realizowany ze środków UE w ramach inicjatywy 

LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskanych przez stowarzyszenie Buczyna 

w ramach grantów z LGD „Białe Ługi. W ramach Gali koni odbył się pokaz kaskaderski, pokaz 

ujeżdżania koni, prezentacja 20 koni różnych ras. Stoisko promocyjne z degustacją dziczyzny 

wykonało Koło Łowieckie Głuszec z Tarnobrzega, oraz Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria. 

W bogatej części koncertowej wystąpili Orkiestra Dęta Grupy Azoty, Kapela Sami Swoi, 

kabaret Trzecia Strona Medalu, zespół CHASTITI, DOXXX, gwiazdą wieczoru był zespół 

WEEKEND. Imprezę poprowadził aktor Michał Chorosiński. Dzieci należące do sekcji 

plastycznej i muzycznej w GOK uczestniczyły tradycyjnie w części obrzędowej jako grupa 

żeńców. 

Po wakacjach od 1 do 15 września 2017 r rozpoczęliśmy nabór do sekcji działających w GOK 

w Bogorii. Nasza oferta zajęć dla dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz dorosłych 

obejmowała; zajęcia w sekcji plastycznej, tkackiej, sekcji muzycznej z nauką śpiewu, nauki gry 

na pianinie, gitarze, perkusji.  Również, zapisy do sekcji teatrzyku kukiełkowego, zajęć 

ruchowo-tanecznych, dyskusyjnego klubu książki, sekcji szachowej. Zajęcia rozplanowane 

zostały harmonogramem w  Domu Kultury w Bogorii, Bibliotece w Bogorii, Wiejskim Domu 

Kultury w Przyborowicach  i Filii bibliotecznej, świetlicy w Jurkowicach. Na zajęcia sekcji 

wokalnej uczęszczało 36 dzieci.  Na zajęcia indywidualnej nauki gry uczęszczało łącznie 14 

dzieci. Do sekcji plastycznej i tkackiej uczęszczało w świetlicach łącznie 86 dzieci. Na zajęcia 

teatrzyku kukiełkowego uczęszczało 10 dzieci. Z zajęć ruchowo-utaneczniających korzystało 

22 dzieci i dorosłych. Dyskusyjny klub książki liczy 7 czytelników. Każde w/w zajęcia odbywały 

się raz  w tygodniu. W GOK w Bogorii działa Klub Pasjonatów, Który skupia osoby o 

zainteresowaniach artystycznych z różnych dziedzin. Spotkania członków odbywają się 

średnio raz na miesiąc w świetlicach należących do GOK . W Klubie działa 10 osób. Dzięki 

działalności klubu pozyskujemy dodatkowe środki finansowe na organizację wydarzeń 

kulturalnych i realizację pasji działających w klubie osób. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogorii i Filia biblioteczna w Przyborowicach zachęcały do 

korzystania z bogatego księgozbioru, który liczy 11 338 woluminów. Łączna liczba 
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zarejestrowanych czytelników wynosiła ogółem w 2017 roku 481 osób, więcej o 26 w 

stosunku do roku poprzedniego. Dzieci i młodzież szkolna stanowili grupę 189 osób. Na 

bieżąco uzupełniane są nowości. Zakup finansowany jest ze środków z dotacji, dochodów 

własnych i dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja z 

Ministerstwa wynosiła w 2017 roku 3 634 zł. 

W dniach 16, 30 września 2017 r odbyły się w Wiejskim Domu Kultury w Przyborowicach            

i Filii bibliotecznej animacyjne zajęcia biblioteczne w ramach zadania „Pociąg do biblioteki”.  

Zajęcia opracowane w dwóch propozycjach tematycznych „Jak to w stumilowym lesie bajka, 

bajeczka niesie”skierowane były do dzieci przedszkolnych, a „Wsłuchaj się w książkę” do 

dzieci szkolnych z terenu gminy Bogoria. 

12 października 2017 w WDK w Przyborowicach odbył się wieczór literacko-muzyczny „W 

żółtych płomieniach liści” W programie było spotkanie autorskie z pisarką Ulą Ryciak, 

autorką między innymi biografii Agnieszki Osieckiej „Potargana z miłości”. Dziewczęta z sekcji 

wokalnej z GOK wystąpiły z klimatycznym mini recitalem piosenek A. Osieckiej. Wydarzeniu 

towarzyszyła wystawa malarstwa olejnego „Portrety kobiet” pędzla Władysława Sadłochy.  

W spotkaniu, które realizowane było ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

udział wzięli mieszkańcy gminy Bogoria, jak również przybyli zainteresowani wydarzeniem 

mieszkańcy z gminy Staszów i Osiek, czytelnicy bibliotek. 

18 października 2017 rozpoczęliśmy cykl zajęć dla dzieci pod ogólnym hasłem „Dzieciaki z 

Pasją” Cykl został rozpoczęty konkursem plastycznym „Historia pędzlem malowana” i 

ogłoszony dla dzieci uczęszczających do świetlicy w Jurkowicach. 

30 października 2017 r w świetlicy wiejskiej w Jurkowicach odbyła się interaktywna lekcja 

historii „pt. Ścieżkami Historii”, którą poprowadziła dr Danuta Paszkowska z Sandomierza. 

Udział w lekcji wzięły dzieci ze szkoły podstawowej z Jurkowic z nauczycielami, oraz 

regionaliści z powiatu staszowskiego. Temat lekcji poprowadzonej w niezwykle aktywny i 

interesujący sposób dotyczył wydarzeń lokalnej historii Jurkowic okresu powstania 

styczniowego. Na zakończenie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Historia 

pędzlem malowana”, wręczenie nagród laureatom, zwiedzanie wystawy prac. Laureatami 

konkursu zostali Alicja Gąsiorek, Klaudia Bogacka, Weronika Pruś, Natalia Zybała. 

Wydarzenie finansowane było ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.   

Cyklicznie organizowany od 2006 r Regionalny Konkurs Piosenki Religijnej im Jana Pawła II. 

W 2017 roku odbył się w dniach 24 – 25 października na sali widowiskowej Domu Kultury w 

Bogorii. Informację o konkursie rozpowszechniamy przez placówki oświatowe, kulturalne i 

parafie. Udział zgłosili uczestnicy w powiatów staszowskiego, sandomierskiego, 

opatowskiego. Konkurs obejmuje rywalizację w grupach wiekowych z podziałem na pięć 

kategorii; przedszkola, szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi i szkoły średnie. Przez 

dwa dni gościliśmy w Bogorii ponad 250 dzieci występujących jako; soliści, duety, zespoły i 

chóry wraz z opiekunami. Z gminy Bogoria udział wzięły wszystkie placówki oświatowe oraz 
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dzieci z sekcji muzycznej z GOK w Bogorii. Wszystkim uczestnikom i opiekunom zapewniamy 

na miejscu poczęstunek, napoje, laureatom nagrody, dyplomy. Pozostałym gadżety 

pamiątkowe za udział. Konkurs miał wsparcie finansowe Starosty Staszowskiego. Ze 

zgłoszonych z GOK w Bogorii dzieci wyróżnienie otrzymali w kat. III Małgorzata Gawrońska, w 

kat. IV Alicja Maj, w kat. V 3 miejsce zdobyła Natalia Maj. Lista laureatów upubliczniona jest 

na stronie internetowej www.gok-bogoria.pl 

26 października zorganizowaliśmy dla czytelników naszych bibliotek wyjazd na 

Międzynarodowe Targi Książki do Krakowa. Wyjazd organizowany był ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Pociąg do biblioteki” 

11 listopada w Domu Kultury w Bogorii odbyła się środowiskowa Akademia z okazji Święta 

Niepodległości. Przygotowana przez nauczycieli dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej z 

klasami gimnazjalnymi z Bogorii. 

W dniach 18,24,25 listopada 2017, w świetlicy wiejskiej w Jurkowicach odbyły się warsztaty 

rękodzieła. Skierowane były do młodzieży i osób pasjonujących się haftem. Realizowane ze 

środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich które pozyskał działający w GOK w 

Bogorii Klub Pasjonatów. Prace powarsztatowe wyeksponowane zostały na wystawie w 

świetlicy.   

17 listopada 2017 odbyła się po raz kolejny coroczna, cykliczna impreza „Urodziny Misia 

Uszatka”,Realizowana od początku w filii bibliotecznej WDK w Przyborowicach. W założeniu 

promuje bibliotekę jako miejsce gdzie nie tylko można wypożyczyć książkę, ale też aktywnie  

spędzić wolny czas. Dla dzieci odbyło się przedstawienie teatralne „Gucio zaczarowany” w 

wykonaniu teatru Lalek BAJKA. W finale zabaw animacyjnych był poczęstunek urodzinowym 

tortem Misia Uszatka. Impreza  cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem najmłodszych 

dzieci i rodziców z gminy Bogoria.   

30 listopada 2017 odbył się w Przyborowicach II – Turniej szachowy o puchar Wójta Gminy 

Bogoria. Turniej wsparty środkami Wójta Gminy Bogoria dla organizacji pozarządowych na 

wniosek Stowarzyszenia Buczyna z Bogorii,  realizowany w partnerstwie z GOK w Bogorii.                   

W kategorii dorośli zwyciężył Mieczysław Sztaba, w kategorii dziecięcej Milan Kochanowski. 

7 grudnia 2017 r w świetlicy wiejskiej w Jurkowicach i Wiejskim Domu Kultury w 

Przyborowicach odbyły się przedstawienia teatralne dla dzieci „Jaś i Małgosia” w 

wykonaniu teatru lalek BAJKA, oraz spotkanie i zabawy animacyjne ze świętym Mikołajem. 

8 grudnia 2017 r w świetlicy w Jurkowicach odbyły się warsztaty wykonywania świec 

żelowych. Warsztaty skierowane były do dzieci szkolnych. 

Od 9 grudnia 2017 do 12 stycznia 2018 w Domu Kultury w Bogorii wyeksponowana została 

zbiorowa wystawa prac plastycznych dzieci uczęszczających do sekcji plastycznych GOK w 

Bogorii. Wśród prac o różnorodnej technice wykonania wyróżniały się szczególnie prace z 
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grupy starszej młodzieży; Ilony Sarzyńskiej, Natalii Mrós, Karoliny Irek, Weroniki Buba, Oliwi 

Wyrzykowskiej, Marleny Tokarskiej, Wiktorii Nowak, Sylwii Ziółkowskiej, Oli Domagały.   

12 grudnia 2017 r w Domu Kultury w Bogorii odbył się IV przegląd Grup Przedszkolnych 

GWIAZDECZKA 2017. Udział wzięły przedszkola z Bogorii, Kiełczyny, Moszyn, Jurkowic, 

Szczeglic. Komisja specjalnym wyróżnieniem nagrodziła grupę przedszkolaków z Moszyn. 

13 grudnia 2017 r odbył się III - Festiwal Jasełek. Skierowany do szkół podstawowych z 

terenu gminy Bogoria. Udział wzięły wszystkie szkoły, wyróżnienie za wyjątkowo piękny 

program przypadło dzieciom ze szkoły podstawowej z Jurkowic i z Niedźwiedzia. 

14 grudnia 2017 r w Świetlicy Wiejskiej w Wysokach Średnich odbył się „Wieczór w 

świątecznym nastroju” w programie odbył się konkurs kulinarny na „Na najlepszą 

tradycyjną potrawę wigilijną”, oraz widowisko obrzędowe „Kolędnicy z Ponidzia” w 

wykonaniu Zespołu Piesni i Tańca Wiśliczanie. Dzieci z sekcji muzycznej z GOK wykonały 

koncert kolęd. Na wieczór przybyli mieszkańcy gminy Bogoria, zaproszeni goście, 

podopieczni z DPS w Pęcławicach Górnych. 

18 grudnia 2017 GOK w Bogorii zorganizował dla osób dorosłych wyjazd do Krakowa na 

jarmark Bożonarodzeniowy. 

19 grudnia 2017  r po raz trzeci wykonaliśmy szopkę bożonarodzeniową w rynku w Bogorii. 

W szopce wykorzystane są prace rzeźbiarskie – figurki Józefa Żaka. Bogoryjska szopka 

bożonarodzeniowa i choinka jest wzbogacana co roku o nowe elementy wykonywane w 

sekcji plastycznej i na warsztatach rękodzieła. Bardzo dobrze jest odbierana przez lokalną 

społeczność. Cieszy się również dużym zainteresowaniem osób przejezdnych i 

odwiedzających Bogorię. 

  

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 również 

w 2017 realizowane były bardzo bogate w treści i różnorodne pod względem programowym 

propozycje kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Bogoria 

wspomniane powyżej w opisie wydarzeń. Ale wymienić jeszcze należy udzielone przez GOK 

wsparcie Radzie sołeckiej Grzybowa i kołu gospodyń z Grzybowa przy organizacji uroczystości  

jakie odbyły w Grzybowie 18 czerwca 2017 r w miejscu zwanym „Wygwizdów” z legendarną 

kwaterą „Jędrusiów”. Wspomnieć o wykonywanych dekoracjach świątecznych w kościele 

parafialnym w Bogorii. Udziale w Akcji „cała Bogoria czyta dzieciom” organizowanej w 

przedszkolu w Bogorii. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii udostępnia bezpłatnie swoje placówki dla organizacji 

spotkań stowarzyszeniom działających na terenie gminy Bogoria ; dla zbiórek harcerzy XXI 

Bogoryjskiej Drużyny Harcerskiej im. Jędrusiów. Dla organizowania spotkań dla członków 

koła łowieckiego „Głuszec” z Tarnobrzega. W Domu Kultury w Bogorii i świetlicach 

podległych odbywają się szkolenia dla rolników, spotkania dla mieszkańców gminy Bogoria 

np. w 2017 r z zakresu instalacji ekologicznych źródeł ciepła, jak solary itp.     

W ramach promocji wydarzeń i działalności kulturalnych GOK w Bogorii przesyła materiały 

do lokalnej prasy; jak Echo Dnia, SUPER KORSO, Tygodnik Nadwiślański. wykorzystuje 

elektroniczne środki przekazu, własną stronę internetową, facebooka, plakaty, zaproszenia 

tradycyjne, oraz bezpośredni kontakt. 

Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi, 

Lokalnej Organizacji Turystycznej Czym Chata Bogata w Staszowie. Przynależność do 

organizacji i kontakty ponadlokalne dają szerokie korzyści,  które wykorzystujemy w realizacji 

naszych projektów kulturalnych.    
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