
Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Przystajni w 2013r. 

Gminny Ośrodek Kultury,  Sportu i  Rekreacji  w Przystajni  realizuje  swoje zadania
statutowe związane z upowszechnianiem kultury, sportu i rekreacji w gminie Przystajń.

W ciągu całego 2013 roku prowadzone były stałe zajęcia na sali takie jak:
● gra w tenisa stołowego
● gra w szachy
● gra w piłkarzyki
● zajęcia muzyczne prowadzone z orkiestrą dętą
● joga dla pań
● aerobik
● zajęcia taneczne breeak/street dance
● zajęcia plastyczne
● próby zespołu śpiewaczego „Lawenda”
● próby zespołu śpiewaczego „Koniczynki” odbywają się w remizie OSP w Antonowie
● zajęcia sportowe w hali sportowej

W czasie  sezonu  letniego  możliwa  była  gra  w  tenisa  ziemnego,  piłkę  nożną,  siatkówkę
plażową, badmintona i klasy.
W sezonie jesienno-zimowym,  GOKSiR w Przystajni  prowadził  również zajęcia  sportowe
w hali sportowej w gimnazjum.
Od nowego roku orkiestrę oraz zajęcia muzyczne w GOKSIR prowadzi nowy kapelmistrz.
W czasie  I  półrocza  zawierano umowy-zlecenie  lub o dzieło  na różnego rodzaju zadania
/tj. prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz osób itp/. 
W ramach działalności GOKSiR-u prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży
z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, kołach zainteresowań oraz udziału
w imprezach  kulturalnych  i  sportowych  organizowanych  przez  GOKSiR  cyklicznie  bądź
okolicznościowo.
Działalność GOKSiR w Przystajni ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży,
przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie
i rozwijanie uzdolnień, budzenie zainteresowań kulturą, sportem, wdrażanie do kulturalnego
spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe:
-05.01.13- w Kłobucku odbył się IV Przegląd Kolęd i Pastorałek, w przeglądzie udział wzięły
zespoły Śpiewacze „Koniczynki” i „Lawenda”
-13.01.13-  GOKSiR  w  Przystajni  współuczestniczył  w  organizacji  Wielkiej  Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Zespole Szkół w Przystajni
-27.01.13-  w  sali  GOK-u  odbył  się  Koncert  Kolęd  i  Pastorałek  „Hej  kolęda,  kolęda”,
w koncercie udział wzięły obydwa zespoły Śpiewacze.
-Podczas ferii  zorganizowano dla  dzieci  zajęcia  sportowe na sali  i  hali  sportowej.  W sali
GOK-u przedstawiono bajkę dla dzieci „Pinokio”
-16.03.13-  grupa  streetdance  uczestniczyła  w  V  Ogólnopolskim  Festiwalu  Hip-Hop
i Breakdance w Lublińcu.
-   W kwietniu Panie z KGW reprezentowały Gminę  Przystajń  na Powiatowej  Prezentacji  Potraw
i Wyrobów Wielkanocnych w Łobodnie 
-  14.04.13  –  grupa  taneczna  działająca  przy  GOKSiR  w  Przystajni  występowała  na  XV
Lublinieckiej Wiośnie Kulturalnej w Lublińcu.
- 25.05.13- w sali GOKSiR-u odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca NO LIMITS DAY



-25.05.13-  odbył  się  Festiwal  „Kłobuckie  smaki”,  w którym uczestniczyły  Panie  z  KGW
Gminy Przystajń
-29.05.13-  odbyła  się  premiera  sztuki  teatralnej “Pożarcie  Królewny  Bluetki”  Macieja
Wojtyszko w wykonaniu młodzieży biorącej udział w warsztatach teatralnych prowadzonych
w GOKSiR. 
-01.06.12- z okazji Dnia Dziecka zorganizowano turniej Tenisa Ziemnego.
-26-27.06.13 - Zespół Śpiewaczy „Koniczynki” występował w Szczyrku.
-28.06.13-  Zespół  Śpiewaczy „Lawenda” występował  na festynie  pn.  „I  Urodziny Twojej
Częstochowy”.
-  w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie,  w GOKSiR
w Przystajni realizowany był projekt pn. „Małolaty z kulturą na TY”. W ramach tego projektu
zorganizowano w GOKSiR zajęcia artystyczno-plastyczne ARTO-LUDKI, kreatywne zajęcia
plastyczne MOC ART oraz zajęcia umuzykalniające DOREMIKI.
Zorganizowany został wyjazd do muzeum częstochowskiego i teatru (kulisy teatru).
W sali GOK-u wystawiono spektakl teatralny dla dzieci.
W czasie wakacji letnich zorganizowano cykl zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
W sierpniu odbyło się uroczyste otwarcie siłowni na powietrzu.
-07.09.13- odbyły się Gminne Dożynki 2013.
-27.09.13- w GOKSiR wystawiono bajkę dla dzieci „Jesień u Kubusia Puchatka”.
-W listopadzie z okazji Dnia Niepodległości odbył się VII Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów
o Puchar Wójta Gminy Przystajń zorganizowany wspólnie z KS Płomień Przystajń.
-15.11.13- w GOKSiR wystawiono bajkę dla dzieci „Calineczka”.
-16.11.13-  w Krzepicach  zespoły  ludowe „Koniczynki”  i  „Lawenda”  uczestniczyły  w VI
Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych.
-19 i 21.11.13- GOKSiR zorganizował Gminny Turniej w Tenisa Stołowego.
- 30.11.13- grupa break dance uczestniczyła w Częstochowie w ogólnopolskim turnieju break 
dance pn. Bitwa w Świętym Mieście 4.
- 08.12.13 – GOKSiR współuczestniczył w organizacji Festynu Mikołajowego połączonego
z degustacją potraw i wyrobów wigilijnych.
-08.12.13-  Gmina  Przystajń  reprezentowana  była  na  Powiatowej  Prezentacji  Stołów
i Wyrobów Wigilijnych w Miedźnie.
- 15.12.13 - GOKSiR współuczestniczył w organizacji II Gwiazdkowego Turnieju Halowej
Piłki Nożnej.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni współpracował z paniami
zrzeszonymi w kołach gospodyń wiejskich Gminy Przystajń, z przedszkolami i szkołami.
Współpracowano również z klubem sportowym,  strażą pożarną oraz związkiem emerytów
i rencistów, która na sali GOK-u organizowała imprezy okolicznościowe.
W roku 2013r. utrzymywano również kontakty z innymi instytucjami kultury.
Sporządzano  również  sprawozdania  GUS,  regulaminy,  protokoły,  dyplomy  konkursowe,
okolicznościowe dekoracje. 

Przystajń, 28.02.2014r.                                                                      sporządziła:
      Małgorzata Izydorczyk

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni


