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Sprawozdanie Samorządowej Instytucji Kultury 

KASZTELANIA 

 

W 2014 roku Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA prowadziła 

wielokierunkową działalność rozwijającą potrzeby mieszkańców w zakresie kultury, 

wychowania przez sztukę, edukację ekologiczną oraz sport. 

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2014 roku zaliczyć 

można m.in.: 

1) prowadzenie następujących zajęć dla mieszkańców gminy: 

- plastycznych, 

- tanecznych, 

- sportowych, 

- fitness, 

- teatralnych pod kierunkiem reżysera Arkadiusza Szostaka, 

- nauki gry na instrumentach perkusyjnych, 

- nauki gry na instrumentach dętych drewnianych i blaszanych, 

- wokalnych dla zespołów śpiewaczych z terenu gminy. 

 

2) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych  

i letnich. 

3) Organizacja imprez kulturalnych i sportowych: 

- „Osobowość Roku Gminy Kije” 

- Impreza z okazji Dnia Kobiet 

- „Pogwarki na wieży w 10 rocznicę nadania herbu gminie Kije” 

- Turniej Czterech Gmin w piłce nożnej 

- „Święto Polskiej Niezapominajki” 

- Dzień Dziecka 
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- „Święto Janki” 

- „Eko- Fiesta” 

- inscenizacja „Pociąg do przeszłości, lekcją dla pokoleń w 70 rocznicę bitwy 

partyzanckiej pod Umianowicami” 

- „Ciżbą Śpiwanie” – Dożynki Gminne  

- „Ogólnopolskie Zawody Łucznicze Osób Niepełnosprawnych na Torach 

Otwartych” 

- XIII Rajd Pieszy Tożsamość i Pamięć – Kliszów 2014 połączony z imprezą 

BITWA NA ZUPY 

- „Wieczór z Mistrzem” 

- „Listopadowy Wieczór” 

- Obchody święta 11 listopada 

- Koncert zespołu ROXANNE  

- Wigilia artystyczna 

4) Organizacja konkursów 

- konkurs na najładniejszą bożonarodzeniową kartkę świąteczną,  

- konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną 

- konkurs fotograficzny „Ponidzie, jakiego nie znacie” 

- konkurs plastyczny „Barwy Ponidzia” 

5) Organizacja spotkań edukacyjnych 

- spotkanie promujące bezpieczeństwo na drodze dla przedszkolaków z terenu 

gminy z udziałem strażaków z OSP Kije, 

- współorganizacja spotkania dla dzieci „Poranek z Kornelem Makuszyńskim  

i Koziołkiem Matołkiem” 

- współorganizacja spotkania dla młodzieży w ramach Narodowego Czytania – 

akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego 

- „Bezpieczna droga do szkoły” 
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Do dyspozycji odwiedzających SIK była „sala kominkowa” wyposażona  

m.in. w bilard, piłkarzyki, gry stolikowe. 

 

SIK Ksztelania w roku sprawozdawczym aktywnie pozyskiwała środki z UE.  

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Kielcach zorganizowano cykl szkoleń o tematyce 

ekologicznej dla lokalnej społeczności. Wyposażono również jedną z sal  

w sprzęt umożliwiający wyświetlanie filmów i prezentacji /ekran, projektor 

multimedialny, sprzęt komputerowy/. 

Kolejnym zrealizowanym przedsięwzięciem z wykorzystaniem środków unijnych 

było wyposażenie terenu SIK w ławki parkowe, tablice informacyjne, kosze na 

śmieci, ławki estradowe, stojaki na rowery. 

Działania, które podjęliśmy w 2014 roku oprócz walorów edukacyjnych, pobudziły 

mieszkańców gminy do zaangażowania się w życie kulturalne gminy. 

Mieszkańcy o planowanych i zrealizowanych przez SIK Kasztelania działaniach 

mogli dowiedzieć się odwiedzając oficjalną stronę internetową 

www.kasztelania.kije.pl oraz konto instytucji na portalu facebook. 

 

 

 

 

 

http://www.kasztelania.kije.pl/

