
Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Przystajni w 2020 roku. 

Gminny  Ośrodek  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Przystajni  jest  samorządową
instytucją kultury, której celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności
rozwijającej zaintaresowania oraz potrzeby kulturalne mieszkańców gminy w tym
upowszechnianie i promocja kultury, sportu i rekreacji . 

Swoją działalnością obejmuje następujace obiekty:
1. Budynek wielofunkcyjny przy ul. Targowej 5 z kortem tenisowym, boiskiem do
plażowki I siłownią na powietrzu
2. Obiekt sportowy przy ul. Bór 19
Oraz
3. Boisko w Kostrzynie
4. Boisko w Podłężu Szlacheckim

Głównie działalność skupia na zajeciach, które odbywają się na Sali tj.
 gra w tenisa stołowego
 gra w szachy
 gra w piłkarzyki
 zajęcia muzyczne prowadzone z orkiestrą dętą
 joga dla pań
 zumba na trampolinach
 zajęcia taneczne breeak/street dance
 zajęcia z tańca towarzyskiego dla dzieci
 zajęcia plastyczne
 zajęcia teatralne
 zajęcia  z  emisji  głosu  w ramach  wspólpracy  z  Regionalnym  Ośrodkiem

Kultury w Częstochowie i  projektu Mobilny Uniwersytet  Kultury i  Sztuki
( dla dzieci oraz zespłów śpiewaczych.

W strukturze GOKSiR działają 3 zespoły śpiewacze:
 zespoł śpiewaczegy „Lawenda”
 Zespół  śpiewaczy  „Koniczynki”,  próby  odbywają  się  w  remizie  OSP

w Antonowie
 Zespół  śpiewaczy  „Ługowiacy”,  próby  odbywają  się  w  remizie  OSP

w Ługach-Radłach

W  czasie  sezonu  letniego  możliwa  była  gra  w  tenisa  ziemnego,  piłkę  nożną,
siatkówkę plażową, badmintona i klasy. 
W sezonie  zimowym,  w czasie  ferii  zimowych  GOKSiR  w Przystajni  prowadził
zajęcia sportowe w hali sportowej.



W  ciągu  roku  zawierano  umowy  -  zlecenie  lub  o  dzieło  na  różnego  rodzaju
zadania /tj. prowadzenie zajęć tanecznych 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:

 2.01.20  –  Nowy  Rok  rozpoczęto  premierą  przedstawienia  Harry  Potter
i Kamień Filozoficzny , w której występowała młodzież i dzieci uczestniczące w
zajęciach teatralnych organizowanych w GOKSiR.

 12.01.20 - w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
zorganizowano wspólnie ze Szkolnym Klubem Wolontariusza 28 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 18.01.20 -  odbył  się w Kłobucku XII  Powiatowy Przegląd Kolęd i  Pastorałek
zespołów  Kół  Gospodyń  Wiejskich,  w  przeglądzie  udział  wzięły  zespoły
Śpiewacze z naszej Gminy.

 Podczas ferii zimowych zorganizowano dla dzieci zajęcia sportowe na sali i hali
sportowej (siatkówkę, kometkę, szachy, halowa piłka nożna, piłkarzyki, tenis 
stołowy).  Część rozgrywek prowadzono wspólnie ze szkołami i Akademią 
Sportu.
W sali GOK-u podczas ferii odbywały się zajęcia plastyczne i taneczne dla 
dzieci i młodzieży.

Odbyły  się  też  zajęcia  pn.  Akademia  Małego  Inżyniera –  zimowe  warsztaty
z robotyką i programowaniem.
 29.02.20 – na hali sportowej GOKSiR zorganizował Halowy Turniej Piłki Nożnej

o Puchar Wójta Gminy Przystajń, 
 7.03.20 – w sali GOKSiR zorganizowano Dzień Kobiet. Specjalnie dla pań , na

scenie wystąpił teatr ”Rode” z Krakowa ze spektaklem “Separacja”.

Od  16  marca,  z  powodu  epidemii  koronawirusa,  działalność  GOKSiR  została
ograniczona,  zgodnie  z  wytycznymi  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego oraz Ministerstwa Zdrowia.
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Przystajni w 2020 roku różniła się od
dotychczasowej  ze  względu  na  pandemię  COVID-19.  W  obliczu  sytuacji



epidemicznej  kwestia  bezpieczeństwa  nabrała  większego  znaczenia.
Wprowadzono  nowe  zasady  mające  ważny  cel  -  ograniczenie  możliwości
zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników
Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Przystajni  i  osób  przebywających  w  naszej
instytucji:

Opracowano nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w GOKSiR w oparciu
o wytyczne Ministerstwa Zdrowia,  Głównego Inspektora Sanitarnego,  Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym oznakowano budynek instrukcjami: 
1) Jak skutecznie myć ręce; 
2 )Jak skutecznie dezynfekować ręce;
3) Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę;
4) Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

W  tym  czasie  zauważono  wzmożone  zainteresowanie  siłownią  na  powietrzu
( którą regularnie dezynfekowaliśmy) oraz kortem tenisowym.

Od  maja,  działalność  GOKSiR-u  została  wznowiona,  zgodnie  z  zaleceniami
i z zachowaniem reżimu sanitarnego. ( zagwarantowano możliwość skorzystania
z jednorazowych maseczek) 
- Podczas letnich wakacji – zorganizowano cykl rozgrywek sportowych dla dzieci
na świeżym powietrzu.
-  17.07  –  na  obiekcie  sportowym  ul.  Bór  zorganizowano  kino  plenerowe dla
mieszkańców oraz osób wypoczywających w naszej Gminie.
-  W  sierpniu  Akademia  Małego  Inżyniera  w  sali  GOKu  prowadziła  zajęcia
z robotyki.
- W okresie letnim osoby zainteresowane mogły skorzystać z cyklicznych zajęć
Nordic  Waalking,  pod  opieką  instruktora.  Zajęcia  odbywały  się  na  obiekcie
sportowym.
- 21.08 – odbyły się 3 godzinne warsztaty,  w trakcie których dzieci budowały
z klocków Lego  klasyczne budowle plus indywidualne prace ręczne.
- 28.08 – na obiekcie sportowym odbył się survival dla dzieci i młodzieży. GOKSiR
współuczestniczył w jego organizacji.
- We wrześniu ogłoszono VI konkurs fotograficzny „Ludzie, miejsca, zdarzenia”
oraz Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby.
- 13.09.20 – odbyły się Dożynki Gminne w Kościele w Przystajni.
- W grudniu rozstrzygnięto VI konkurs fotograficzny „Ludzie, miejsca, zdarzenia” .
Ze  względu  na  panującą  sytuację  epidemiologiczną,  nagrody  wręczane  były
indywidualne, w dogodnym dla laureatów terminie.



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  ,  Akademią  Sportu  (którzy
trenują  i  korzystają  z  obiektu na ul.  Bór  19),   strażą  pożarną oraz  związkiem
emerytów i rencistów.
W  sali  GOK-u  zorganizowano  przez  powyższe  jednostki  następujące  imprezy
okolicznościowe:
Przedszkole:
- Bal karnawałowy – 28.01.20
- Dzień babci i dziadka – 30 i 31.01.20 - 4 grupy;
Straż:
- Zebranie roczne - OSP Przystajń- 25.01.20
PZERiI
- Dzień Kobiet – 22.02.20

Od  czasu  epidemii  –  obrady  sesji  Rady  Gminy  Przystajń  odbywają  się  w  Sali
GOKSiR-u.

W 2020 r. utrzymywano kontakty z innymi instytucjami kultury.
Sporządzano  również  sprawozdania  GUS,  regulaminy,  protokoły,  dyplomy
konkursowe, okolicznościowe dekoracje. 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni w 2020 roku realizował
także  zadania  z funduszu sołeckiego.

W  czasie  pandemii,  który  wymusił  na  GOKSiR  ograniczenia  w  działalności,
spowodował wzmożone prace remontowe w obiekcie ul. Targowa 5
- we własnym zakresie pomalowano korytarz i  położono tynk,  usuwając starą
lamperię.
- wyremontowano schody wejściowe do budynku wraz z pochwytami.
- wyremontowano pomieszczenie przed wejściem do Sali, na potrzeby zaplecza 
dla orkiestry.

-  na  obiekcie  sportowym  ul.  Bór  19  –  zamontowane  zostały  panele
fotowoltaiczne.

Przystajń, 29.04.2021 r.                                                               sporządziła:
      Małgorzata Izydorczyk
Dyrektor GOKSiR w Przystajni


