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Instytucje Kultury i ich działalność
1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Celestynowie.

Do zadań GOKiS należy w 
szczególności:

1. Rozpoznawanie, pobudzanie i 
zaspokajanie zainteresowań oraz 

potrzeb kulturalnych i 
sportowych mieszkańców gminy.

2. Prowadzenie edukacji 
artystycznej, kulturalnej, 
oświatowej, sportowej i 

wychowanie przez sztukę.

3. Tworzenie warunków dla 
amatorskiego ruchu 

artystycznego, sportowego i 
folkloru.

4. Kształtowanie nawyków 
aktywnego uczestnictwa w 

kulturze.

5. Wspieranie inicjatyw 
lokalnych, kulturalnych i 

sportowych.

6. Popularyzacja książki i 
czytelnictwa.

7. Badanie, zaspokajanie i 
rozwijanie potrzeb czytelniczych 

mieszkańców gminy.

8. Współpraca z instytucjami i 
organizacjami społecznymi 

działającymi na rzecz kultury, 
sztuki, edukacji, sportu i rekreacji 
w zakresie lepszego zaspokajania 

potrzeb kulturalnych 
mieszkańców.



Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, w którego skład (od 2001 roku) 
wchodzą: Biblioteka Publiczna w Celestynowie i Filia Biblioteki w Regucie 

Historia instytucji kultury

- dnia 20.07.1977 r. na podstawie Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Celestynowie 
został utworzony Gminny Ośrodek Propagandy i Kultury

- dnia 22.05.1985 r. na podstawie Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Celestynowie 
zmienia się nazwę z Gminny Ośrodek Propagandy i Kultury na Gminny Ośrodek Kultury 
w Celestynowie

- dnia 26.03.1999 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Celestynów zmienia się nazwę z 
Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

- dnia 27.09.2000 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Celestynów zmienia się nazwę z 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki na Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie

- dnia 27.12.2000 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy w skład Gminnego Ośrodka 
Kultury weszły Biblioteka Publiczna Gminy Celestynów i Biblioteka w Regucie 

- dnia 27.10.2016 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Celestynów zmienia się nazwę z 
Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Teraźniejszość instytucji kultury

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (GOKiS) jest samorządową instytucją 
kultury Gminy Celestynów, posiadającą osobowość prawną. 

Działa na podstawie statutu i prowadzi działalność w zakresie 
upowszechniania kultury, sportu i rekreacji. 

W strukturę GOKiS wchodzi Biblioteka Publiczna w Celestynowie oraz 
Filia w Regucie. 

Od roku 2017 GOKiS administruje Halą Sportową i kompleksem boisk 
Orlik, 

Od lipca 2020 administruje pięcioma świetlicami na terenie Gminy 
Celestynów.



BUDŻET INSTYTUCJI KULTURY

2010 2015 2021 *

Budżet instytucji kultury 733 572,95 zł 971 914,87 zł 1 798 065,76 zł

- w tym dotacja z Urzędu Gminy 564 736,00 zł 767 146,00 zł 1 687 000,00 zł



POZIOM UCZESTNICTWA MIESZKAŃCÓW W KULTURZE

Nazwa wydarzenia Liczba uczestników w latach

2010 2015 2021 *

Zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych

15 różnych form, łącznie miesięcznie ok. 220 

uczestników

20 różnych form, łącznie miesięcznie ok.190 

uczestników

26 różnych form (także w świetlicach) łącznie 

miesięcznie ok. 450 osób

Klub Dojrzałego Człowieka/Spotkania z 

kulturą 

3 spotkania, każdorazowo ok. 150 osób 2 spotkania, każdorazowo ok. 150 osób 2 spotkania w świetlicach, każdorazowo ok. 60 

osób (zapisy)

Konkursy 2 konkursy, łącznie ok 50 uczestników 3 konkursy, łącznie 500 uczestników 8 konkursów (w tym 3 internetowe), łącznie ok. 

530 uczestników

Wyjazdy do kina/teatru/muzeum/ dla 

dzieci i młodzieży

5 wyjazdów do kina po 45 uczestników 10 wyjazdów (kino, Zamek Królewski, wystawa 

Lego, centrum zabaw, Stadion Narodowy itp.) 

po ok. 45 uczestników

4 wyjazdy (kino, Farma Iluzji, Magiczne Ogrody), 

po ok. 45 uczestników

Wyjazdy do kina/teatru dla dorosłych 2 wyjazdy do kina i 2 do teatru, średnio po 45 

uczestników

4 wyjazdy do teatru, średnio po 50 osób 1 wyjazd do teatru, 40 uczestników 

Gminny Dzień Dziecka ok. 900 osób ok. 800 osób ok. 250 osób

(dodatkowo kreatywne boxy w świetlicach 200 

szt.)

Impreza masowa Dzień Celestynowa ok. 2000 osób Dzień Celestynowa 

ok. 2000 osób

odwołana

Inne imprezy plenerowe organizowane 5 imprez – łącznie ok. 2280 uczestników 5 imprez – łącznie ok. 2300 uczestników 6 imprez – łącznie ok. 1400 uczestników (w tym 

3x kino na leżakach – 530 osób) 



POZIOM UCZESTNICTWA MIESZKAŃCÓW W KULTURZE

Nazwa wydarzenia Liczba uczestników w latach

2010 2015 2021 *
Wykłady dla Celestynowskiego Koła 

Studenckiego dla Seniorów

27 spotkań, średnio w każdym ok. 25 osób 10 spotkań, średnio w każdym uczestniczyło ok. 

20 osób 

Liczba książek zakupionych do Bibliotek Celestynów 495 szt. (stan na koniec roku 17465 

woluminów)

Regut 97 szt. 

(stan na koniec roku 9779 woluminów)

Celestynów 802 szt.

Regut 227 szt.

Celestynów 723 szt. (stan na koniec roku 

19459woluminów)

Regut 115szt. 

(stan na koniec roku 7703 woluminów)

Liczba wypożyczonych i udostępnionych książek 

+audio

Celestynów - 14053

Regut 874

Celestynów – 19425

Regut – 1411  

Celestynów 15669

Regut 425

Liczba aktywnych czytelników Celestynów 1063

Regut 112

Celestynów 864

Regut 93

Celestynów 728

Regut 36

Średnia dzienna liczba czytelników brak danych 42 osoby 30 osób

Promocja czytelnictwa 3 konkursy- łącznie 168 uczestników

2 spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych –

106 uczestników

1 widowisko teatralne – razem 70 uczestników

5 lekcji bibliotecznych – 125 uczestników

1 konkurs – razem 25 uczestników

8 spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych – łącznie 1090 uczestników

2 widowiska teatralne – łącznie180 uczestników

zajęcia czytelnicze w 5 placówkach – łącznie dla 

250 uczniów

6 konkursów – łącznie 355 uczestników

17 spotkań (w tym 11 online) autorskich dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych – łącznie 720 

uczestników

4 widowiska teatralne – łącznie 90 uczestników

zajęcia czytelnicze w 5 palcówkach i filii biblioteki

– łącznie 261 uczestników



•Gminna Ewidencja Zabytków





Na terenie Gminy Celestynów znajdziemy liczne miejsca pamięci,
które dotyczą działań zbrojnych ruchu oporu i lokalnej ludności, które
miały miejsce w czasie II Wojny Światowej.



Józef Sobota, rzeźbiarz ludowy

• Józef Sobota (1894-1979), artysta zaliczany do 
najwybitniejszych polskich prymitywistów. 

Mieszkał we wsi Regut w powiecie otwockim, woj. mazowieckim. Był
rolnikiem, ale podejmował się różnych zajęć sezonowych. Kiedy zaczął
rzeźbić, był schorowanym człowiekiem mającym już ograniczoną
sprawność rąk wskutek ciężkiej pracy na roli i przy cięciu drewna. Z tego
powodu jego technika rzeźbienia była prosta i prymitywna, na miarę jego
możliwości fizycznych. Pozwoliła mu jednak wykreować własny,
niepowtarzalny styl przejawiający się zarówno w formie prac, jak też w
sposobie przedstawienia ich tematyki.

Źródło: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, http://etnomuzeum.pl/kolekcja-rzezb-jozefa-soboty/historia-
kolekcji/

http://etnomuzeum.pl/kolekcja-rzezb-jozefa-soboty/historia-kolekcji/


Dziękujemy za uwagę



Gminny Ośrodek Kultury

i Sportu w Celestynowie

• Joanna Mokrzycka - Dyrektor

• Katarzyna Wilczek - Główny księgowy

• Ewa Wilczek - Kierownik biblioteki

• Michał Kwiecień - Specjalista ds. 
sportu

Biuro Promocji
Urzędu Gminy w Celestynowie

• Michał Niemiec – Kierownik

• Małgorzata Jabłońska – Inspektor ds. 
promocji, kultury i sportu

• Beata Przysowa – Podinspektor ds. 
promocji, kultury i sportu


