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Oferta usług kulturalnych na rok 2018
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury z godnie ze statutem swojej działalności
służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. Podstawowym celem GOK-u
jest pozyskanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej
wartości.
Do podstawowych zadań GOK należy:
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków do rozwoju folkloru,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- tworzenie warunków do rozwoju organizacji i stowarzyszeń, których celem
jest integracja społeczna i kulturalna środowiska,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych.
Wymienione zadania GOK realizuje przede wszystkim przez organizowanie:
- zespołowego uczestnictwa w kulturze,
- różnorodnych form edukacji kulturalnej,
- imprez kulturalnych.
Do realizacji wymienionych zadań GOK współpracuje z instytucjami i organizacjami
mającymi w swojej działalności statutowej cele zbliżone do celów GOK.
Gminny Ośrodek Kultury działa, jako samorządowa instytucja kultury, mając do
dyspozycji budżet roczny, który kwartalnie otrzymujemy na nasze konto oraz wypracowane
dochody własne z działalności statutowej. Całość podlega, co pół roku szczegółowemu
rozliczeniu i sprawozdaniu.
W ośrodku kultury działają zespoły i koła zainteresowań umiejscowione w grafiku
planu tygodniowego i tak:
Zespół folklorystyczny „Laskowiacy” z kapelą ludową grająca na żywo. Zajęcia
odbywają się w każde środowe popołudnie. W pełnym składzie (2 grupy wiekowe) liczy ok.
26 osób. Prezentuje tańce i pieśni regionu wielkopolski. Zespół zdobył wyróżnienie na
Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Poznaniu. Występuje nie tylko w
naszej gminie, lecz jest zapraszany na różne imprezy poza nią. Zawsze jest obecny na
festynach ludowych, dożynkach, świętach narodowych, występach okazjonalnych, itp. a
lansowany slogan reklamowy zespołu:
Chcesz w przyszłości Tańczyć z Gwiazdami, zacznij od przedszkola z Laskowiakami.

oraz nasza agitacja w tym kierunku zaowocowała zwiększeniem się liczby uczestników, w
szczególności tych najmłodszych.
Mamy także swoją sekcję werblistek w skład, której wchodzi ok. 10 dziewcząt i
chłopców, a która uświetnia nam różne uroczystości.
Kolejnym zespołem działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury jest Zespół
Śpiewaczy „Złota Jesień”. (działa w marę potrzeb) Liczy on ok. 16 osób seniorów z zespołu
Laskowiacy. Prezentowany repertuar to w większości własne teksty do znanych, popularnych
i ludowych melodii. Ich występy zarejestrowane są na płytach audio i video. Ten zespół
prezentujemy w kontaktach seniorskich, na złotych gminnych jubileuszach małżeńskich.
Zawsze jest obecny na Gali Piosenki Seniorów w Środzie Wlkp.
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W Nowym Mieście działa chór „Domino Cantemus”. Chór jest obecny na wszelkich
podniosłych uroczystościach. Ma on już swoją renomę. Ich występy zarejestrowane są na
płytach CD i DVD. Gminny Ośrodek Kultury sprawuje nad nimi opiekę techniczną i w miarę
możliwości finansową a próby odbywają się w piątki od godz. 18.00 w naszym ośrodku
kultury.
„Bel Canto” to grupa wokalna dziewcząt gimnazjalnych. (działa w marę potrzeb). Ich
repertuar to znane standardy muzyki rozrywkowej, wykonywane a’capella na trzy głosy lub z
podkładem muzycznym.
W naszym Ośrodku Kultury swoją siedzibę mają zespoły muzyczne.
Zespół pop rockowy Cisza, znany już zespół mający swoich fanów, Mogliśmy go
usłyszeć na Wiankach i WOŚP oraz zespół Poisoned Seed i kapela podwórkowa Wyrzynarka
Dwa ostatnie aktualnie w zawieszeniu ze względu na problemy kadrowe.
W popołudniowym grafiku jest miejsce na zajęcia kół zainteresowań.
Warsztaty plastyczne - zajęcia prowadzone są przez instruktora dla grupy wiekowej
dzieci i młodzieży. Ich prace prezentowane są na różnych okolicznościowych wystawach.
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach popołudniowych.
Zajęcia warcabowo – szachowe i tenisa stołowego w każdy piątek od godz. 15.00 do
18.00. W ramach zajęć prowadzone są turnieje, które cieszą się dużą popularnością w okresie
ferii zimowych i wakacji letnich. W tym czasie uczestnicy korzystają z tenisa stołowego i
stołu piłkarskiego.
Grupa teatralna „Szare myszki” to zajęcia teatralno-terapeutyczne, Prowadzone w
każdy poniedziałek przez instruktora cieszą się dobrym uznaniem. Uczęszczające na nią
dzieci i młodzież dobrze sobie radzą z poruszaniem się na scenie i nie straszny im mikrofon,
to dla nich dobrze spędzony czas.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się popołudniowe zajęcia dla dzieci i
młodzieży w rytmie Hip hop. Zainteresowanie jest bardzo duże, utworzone zostały 2 grupy
wiekowe. Zajęcia są dla dzieci i młodzieży są bezpłatne i prowadzi je instruktor ze Środy
Wlkp.
Kontynuujemy także w tym roku zajęcia fitness z Zumby dla dorosłych. Raz w
tygodniu w godzinach wieczornych. Zajęcia te cieszą się bardzo dużą popularnością i
odbywają się w miarę możliwości także dwa razy w tygodniu.
Cały już czas działa w naszym ośrodku dwie grupy harcerskie. Zielone Berety i Szare
Szeregi. Zbiórki odbywają popołudniami w poniedziałki.
Poprzez kulturę w naszym ośrodku promujemy także naukę.
Zajęcia programowe z języka angielskiego prowadzone przez nauczyciela
przeznaczone dla dzieci szkoły podstawowej klas IV – VI i młodzieży gimnazjalnej oraz
ponad gimnazjalnej. Zajęcia są płatne. Odbywają się w środy w dwóch grupach wiekowych.
Uruchomiliśmy także kółko języka angielskiego dla najmłodszej grupy klas I-III szkoły
podstawowej i w tym roku będzie ono kontynuowane w dwóch grupach. Zajęte te odbywają
się w poniedziałki i dla uczestników są bezpłatne.
Zajęcia z języka niemieckiego odbywają się w godz. popołudniowych w każdy wtorek
w dwóch grupach zaawansowania. Uczestnikami tych zajęć językowych są dzieci ze szkoły
podstawowej klas I - VI, chętne do pogłębiania swej wiedzy w tym kierunku. Poznają nie
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tylko język, ale i informacje społeczno-kulturalne o naszych zachodnich sąsiadach i
państwach anglojęzycznych.
Nauka gry na gitarze to kolejna propozycja warsztatów muzycznych prowadzona
przez instruktora. Zajęcia są płatne. Odbywają się w poniedziałki.
Warsztaty wokalne inaczej nauka śpiewu, prowadzone są przez instruktorów muzyki
przed festiwalami piosenek w miesiącach marzec/kwiecień i październik/listopad 2x w
tygodniu w godz. popołudniowych, szczegółowy harmonogram podajemy na osobnych
plakatach informujących o zbliżających się festiwalach piosenek.
Drugi rok w naszym Ośrodku Kultury działa jako filia Społeczne Ognisko Muzyczne
z siedziba w Jarocinie. Lekcje odbywają się w każdy wtorek.
W naszym Ośrodku Kultury swoją siedzibę maja PZERiI oraz Polski Związek
Wędkarski koło w Nowym Mieście. Ich biura czynne są w dni wyznaczone przez te
organizacje.
Wymienione zespoły i różne formy zajęć popołudniowych poprzez akceptacje
uczestniczących w nich osób pozostały już na stałe w naszym kalendarzu działalności. Nie
oznacza to, że nieczynione są starania nad wzbogacaniem oferty zespołów, zajęć i
warsztatów. Nieustannie poszukujemy trafnych decyzji. Niektóre uruchomione kółka
zainteresować z różnych przyczyn nie pozostały na stałe w naszym kalendarzu. (klub
brydżowy, warsztaty rzeźbiarskie, joga, tai chi). Ośrodek nasz jest otwarty na różne
propozycje a każda nowa na pewno zostanie rozpatrzona.
Te wszystkie zajęcia wchodzą w skład zajęć popołudniowych, które aktualizujemy
półrocznie. Oto plan zajęć popołudniowych na I półrocze 2018r.:
Poniedziałek:
- nauka gry na gitarze (zajęcia płatne, pracownia)
godz. 13.30 – 17.45
- kółko angielskie (dla dzieci gr 1 - sala nr 3, bezpłatne)
godz. 14.00 – 14.45
- kółko angielskie (dla dzieci gr 2 - sala nr 3, bezpłatne)
godz. 14.45 – 15.30
- zajęcia teatralno - terapeutyczne grupa „Szare myszki” (sala widowiskowa bezpłatnie)
godz. 16.00 – 18.00
- zbiórki harcerskie „Zielone Berety” i „Szare szeregi” (sala nr 3, bezpłatnie)
godz. 17.30 – 19.00
- zajęcia fitness – ZUMBA (sala widowiskowa, płatne)
godz. 18.00 – 19.00
- dyżury PZW (godziny otwarcia biura ustala PZW)
planowane od godz. 18.00
Wtorek
-

kółko niemieckie (dla dzieci gr 1 - sala nr 3 bezpłatne)
godz. 15.15 – 16.00
kółko niemieckie (dla dzieci gr 2 - sala nr 3 bezpłatne)
godz. 16.00 – 16.45
warsztaty wokalne – próby do festiwalu piosenki (sala nr 3)
od 13.03.2018 do 10.04.2018
godz. 17.00 – 18.30
Społeczne Ognisko Muzyczne w Jarocinie filia w GOK Nowe Miasto
sala widowiskowa i pracownia plastyczna
godz. 13.00 – 20.00

Środa:
-

zajęcia z dziecięcym zespołem folklorystycznym „Laskowiacy”
(sala widowiskowa, zajęcia bezpłatne)
godz. 15.30 – 16.30
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-

-

zajęcia z zespołem folklorystycznym „Laskowiacy” grupa seniorów i w
miarę potrzeb z zespołem śpiewaczym „Złota Jesień” oraz grupą werblistek
a także z młodzieżowym zespołem wokalnym
godz. 16.30 – 20.00
język angielski wg programu (sala nr 3 – zajęcia płatne)
godz. 17.15 – 20.00
próby zespołu „Cisza” – sala widowiskowa, nieregularnie
godz. 19.30 – 22.30

Czwartek:
- zajęcia plastyczne (pracownia, zajęcia bezpłatne)
godz. 14.30 – 16.00
- zajęcia taneczne HIP-HOP (sala widowiskowa –zajęcia bezpłatne)
I grupa godz. 16.30 – 17.30, II grupa 17.30 – 19.00
- komisja Rady Gminy (sala nr 3 w każdy przedostatni czwartek miesiąca)
- sesja Rady Gminy (sala widowiskowa w każdy ostatni czwartek miesiąca)
Piątek:
-

zajęcia warcabowo-szachowe dla dzieci i młodzieży

godz. 15.00 – 18.00

(sala nr 3, tenis stołowy, stół piłkarski, turnieje szachowe, warcabowe i turnieje tenisa
stołowego)

Sobota:
-

próby zespoły „Cisza” (pom. 22, nieregularnie)
godz. 17.00 – 21.00
próby chóru „Domino Cantemus” (sala nr 3, nieregularnie) godz. 18.00 – 19.00
próby zespoły „Cisza” (pom. 22, nieregularne)
(w miarę możliwości i potrzeb także w niedziele wieczorem)

godz. 17.00 – 22.00

Inne imprezy poprzedzone są osobnym plakatem.
Na ferie zimowe i wakacje letnie program jest przygotowywany osobno a wszystkie
informacje są umieszczone na plakatach i na stronie internetowej.
Plan podamy na początku lutego, Z ważniejszych informacji należy wspomnieć możliwość
skorzystanie z niektórych bezpłatnych form spędzenia wolnego czasu w zimowe ferie. W
pierwszym tygodniu ferii planujemy bezpłatne zajęcia fitness z zumby dla dzieci i młodzieży,
planujemy warsztaty hip-hopu oraz turniej warcabowy. Jeśli będzie śnieg to na pewno
wspólnie na zajęciach z dziećmi ulepimy bałwana przed GOK-em. Drugi tydzień będzie
tygodniem wyjazdowym. Pojedziemy z dziećmi i młodzieżą na lodowisko, basen i kino.
Pojedziemy także na JUMP Arenę w Poznaniu i całkowicie bezpłatnie zabierzemy dzieci i
młodzież na kręgielnie i bilardy do Żerkowa. W drugim tygodniu ferii odbędzie się także
coroczny WIELKI BALIK KARNAWAŁOWY i turniej tenisa stołowego.
Przedstawię Państwu plan tegorocznych głównych wydarzeń w plenerze na terenie
naszej gminy lub w naszej sali:
styczeń
- powitanie Nowego Roku w sali GOK-u, oraz w plenerze jako pomoc
strażakom na Zielonym Rynku
- zabawy karnawałowe
- 26 Finał WOŚP - 14 stycznia
luty
- Ferie 2018 – osobny plan
- zabawy karnawałowe, , różnorodne zebrania,
marzec
- Przegląd Zespołów Seniorskich 3 marca
- Dzień Kobiet Koncert 8 marca
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-

Babiniec 17 marca,
Przegląd Teatrów Dziecięcych 21 marca,
kwiecień
wystawa plastyczna – świąteczna
PZERiI Dzień Kobiet 7 kwietnia
XXII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej 10 kwietnia
maj
Obchody Konstytucji - 3 Maja
Gminne Obchody Dnia Strażaka w Nowym Mieście - 3 maja
Wojewódzki Przegląd Piosenki Przedszkolnej – eliminacje Powiatu
Średzkiego w GOK-u
czerwiec
- zawody strażackie w Klęce 10 czerwca
- Gminny Dzień Dziecka w Kruczynie – 3 czerwca
- „Wianki Nowomiejskie” - 23 czerwca lasek „GUĆ” Nowe Miasto
- „Gardłoryki” – 30 czerwca lasek Guć
Ze względu na zniszczenia drzew w rejonie lasku Guć mamy pisemne zapewnienie
Nadleśnictwa w Jarocinie, że w I kwartale br. Przewidziane sa tam prace porządkowe i
pozytywna zgoda na organizację imprez w czerwcu zostanie nam wydana.
lipiec - sierpień - specjalny program wakacyjny
- Powitanie wakacji w Chwalęcinie - 1 lipca
- Turniej sołectw w Szypłowie - 12 sierpnia
- Dożynki Gminne w Chociczy - 26 sierpnia
Wrzesień
- Dożynki Powiatowe 2 września – delegacja
listopad
- Dzień Seniora 3 listopada
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada
- Srebrne i Złote Gminne Jubileusze Małżeńskie – 22 listopada
- „Andrzejki” - 17 i 24 listopada
grudzień
- XXII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej - 1 i 2 grudnia
- wystawa plastyczna - świąteczna
- spotkania opłatkowe
- Bal Sylwestrowy 31 grudnia
To są w skrócie już zaplanowane imprezy, co nie oznacza, że jest to plan ostateczny.
Jako ośrodek kultury czynnie współpracujemy ze wszystkimi organizacjami i osobami
prywatnymi, które tego oczekują, potrzebują i wyrażają chęć takiej współpracy. Zawsze
służymy pomocą w różnej kwestii, merytorycznej, technicznej czy nawet finansowej
(oczywiście tu w ograniczonym zakresie, co jest na pewno zrozumiałe). Nie zdarzyło się
jeszcze abyśmy chcącym takiej pomocy odmówili. Od maja do sierpnia odbędzie się także
kilka imprez sołeckich, które wspierać będziemy technicznie i merytorycznie a także
finansowo.
Planowane na ten rok imprezy główne wpisały się już na stałe do kalendarza i są
wdrożone przez nasz ośrodek do realizacji w tym roku a przejrzystość ich finansowania
przyczyni się do sprawnej ich organizacji.
Na naszej stronie internetowej mamy swój kanał filmowy, gdzie rejestrujemy
wszystkie najważniejsze wydarzenia kulturalne w plenerze i w naszej sali. Mamy już obecnie
20 tyś. wyświetleń nagranych relacji filmowych. www.goknowemiasto.pl
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Działalność kulturalna jest integralną częścią gospodarki budżetowej, dlatego
planowanie to nie tylko planowanie imprez to planowanie całego budżetu z utrzymaniem jego
dyscypliny. Planując budżet planujemy także wypracowanie dochodów własnych poprzez
organizację imprez, wynajem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu. Opracowany cennik usług
jest ogólnie dostępny i opublikowany na stronie internetowej. Ulgę 40% posiadają działające
na terenie gminy Rady Rodziców ze szkół i przedszkoli oraz stowarzyszenia i organizacje
pozabudżetowe organizujące imprezy taneczne. Przy imprezach nie tanecznych typu zebrania,
spotkania, wykłady, prelekcje, pokazy itp. dla szkół, przedszkoli, stowarzyszeń i organizacji
pozabudżetowych z terenu gminy świadczymy usługi bezpłatnie.
Dbamy drodzy państwo o atrakcyjność naszego obiektu. Co pewien czas potrzebne są
środki na remonty. W tym roku proszę Radę Gminy o przychylne ustosunkowanie się do
naszego wniosku remontowego na n/w prace:
1. Wykonanie parkingu na powierzchni 220m2 z boku budynku GOK-u wraz z
usunięciem jednego drzewa i rozbiórką komina. Szacujemy koszty na 35 000,00
zł. Notoryczny brak miejsca do parkowania przy Ośrodku Kultury zmusza do
podjęcia się tego zadania inwestycyjnego. Będzie wtedy miejsce do kolejnych 8
miejsc parkingowych. Jednakże przy tej inwestycji konieczne staje się usuniecie
jednego starego już drzewa i rozbiórka nieużywanego zewnętrznego komina.
2. Wymiana 11 szt. okien jednoskrzydłowych. Koszt wyniósłby 10 000,00 zł. Są to
okna w bocznej części budynku, nieszczelne i nienadające się już do otwierania.
Wskazana byłaby ich wymiana.
3. Wykonanie podłączenia energetycznego ziemnego lamp zewnętrznych wraz z
wykonaniem podłączenia na agregat prądotwórczy. Szacujemy koszty na
11 000,00 zł. Wokół budynku GOK-u zamontowane są lampy stojące z
energooszczędnych oświetleniem lecz w związku z awarią kabla ziemnego
zasilającego te lampy nie są one włączane. Konieczna jest wymiana całego kabla
na nowy miedziany. Wraz z tą pracą konieczne jest wykonanie przyłącza do
agregatu prądotwórczego. Budynek GOK-u jest w bazie budynków Obrony
Cywilnej w naszej gminie i alternatywne zasilanie jest niezbędne do
funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych.
Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury
proszę Radę Gminy o dalsze wsparcie działalności kulturalnej. Nieprzyznanie nam środków
na remonty w tym roku będzie powodować nawarstwianie się takich podobnych prac.
Elewacja budynku także niebawem będzie potrzebowała odświeżenia. Nowe inwestycje
planowane w gminie są motorem rozwoju ale dbajmy i nie zapominajmy o tych budynkach ,
które już mamy.
Dziękuję za uwagę.

