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Misja  
W   §5   Statutu   czytamy,   że   do   zakresu   działalności   GOK   należy:  

1. Edukacja   kulturalna   i   wychowanie   przez   sztukę.   
2. Tworzenie  warunków  dla  rozwoju  amatorskiego  ruchu  artystycznego  oraz         

zainteresowania   wiedzą   i   sztuką.   
3. Gromadzenie,  dokumentowanie,  tworzenie,  ochrona  i  udostępnianie  dóbr        

kultury.   
4. Tworzenie  warunków  dla  rozwoju  folkloru,  a  także  rękodzieła  ludowego  i           

artystycznego.   
5. Rozpoznawanie,  rozbudzanie  i  zaspokajanie  potrzeb  oraz  zainteresowań        

kulturalnych.  

Odnosząc  się  do  powyższych,  proponuję  przede  wszystkim  stworzenie  bogatej  oferty  zajęć            
dostosowanych  do  wieku  i  potrzeb  mieszkańców,  prowadzonych  zarówno  przez          
wyspecjalizowanych  instruktorów,  jak  i  osoby  chcące  podzielić  się  umiejętnościami  z           
innymi   mieszkańcami   gminy.  

Podstawowe   z   nich,   to:  

- cykliczne  zajęcia  plastyczne  i  rzeźbiarskie  -  prowadzone  osobiście  przeze          
mnie;  

- cykliczne   zajęcia   muzyczne:   instrumentalne   i   wokalne;  
- cykliczne   zajęcia   teatralne,   mające   na   celu   stworzenie   grupy   teatralnej;  
- cykliczne   zajęcia   taneczne;  
- cykliczne  zajęcia  techniczne  przy  współpracy  z  Klubem  Modelarskim  w          

Ciechanowie;  
- kursy  rękodzielnicze:  wyszywanie,  szydełkowanie,  bardzo  modne  ostatnio  -         

robienie   na   drutach,   krawiectwo;  
- kursy  kulinarne  -  wymiana  doświadczeń  przy  współpracy  Kół  Gospodyń          

Wiejskich   z   terenu   gminy;  
- kurs   “Bezpieczny   senior”   -   przy   współpracy   Policji;  
- kursy  edukacyjne  dotyczące  bezpieczeństwa  na  drodze,  przy  współpracy  z          

Wojewódzkim   Ośrodkiem   Ruchu   Drogowego;  
- kącik   literacki   -   przy   współpracy   z   Gminną   Biblioteką   Publiczną;  
- kącik   poetycko-literacki   -   przy   współpracy   z   lokalnymi   literatami   i   poetami.  
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Dodatkowo:  

- kurs   ceramiki;  
- kurs   batiku;  
- kurs   decoupage;  
- kursy  nowych  mediów  i  dziennikarstwa,  mające  na  celu  stworzenie  zespołu,           

który   podejmie   się   budowy   gminnego   kwartalnika;  
- kurs   samoobrony;  
- koło   ogrodnika   i   rolnika   -   wymiana   doświadczeń;  
- Klub   Młodej   Mamy   -   wymiana   doświadczeń;  
- kącik   planszówek   i   gier   RPG;  
- “Po   szkole”-   odrabianie   lekcji   przy   pomocy   wolontariuszy;  

lub   inne   -   po   uwzględnieniu   potrzeb   mieszkańców.  

Wychowanie  przez  sztukę,  to  też  różnorakie  spotkania  z  kulturą:  wieczorki  poetyckie,            
spotkania  autorskie,  wystawy  i  wernisaże,  czy  wykłady  -  choćby  na  temat  lokalnej  historii.              
Takie  kameralne  spotkania  niosą  niepodważalne  wartości  edukacyjne,  bo  pozwalają  na           
interakcję  odbiorców  z  prowadzącymi,  a  nie  tylko  bierne  uczestnictwo  jak  w  przypadku             
imprez   masowych.   Kolejną   ich   zaletą   jest   stosunkowo   niski   koszt   ich   przeprowadzenia.  

Kolejnym  ważnym  elementem  są  konkursy:  plastyczne,  sportowo-ruchowe  dla         
najmłodszych,  literackie,  kulinarne  (te  są  już  tradycją  w  Gminie  Opinogóra  Górna),  czy             
nawet  konkurs  na  najładniejszą  posesję,  który  z  dużą  aprobatą  społeczności  odbywa  się             
corocznie   w   sąsiedniej   Gminie   Ciechanów.   

Jak  wynika  z  dostępnej  mi  literatury,  współzawodnictwo  w  takiej  formie  niesie  ze  sobą              
następujące   efekty:  

● motywacja   do   podnoszenia   umiejętności   i   pogłębiania   wiedzy,  
● przezwyciężanie   bierności   i   aktywizowanie,  
● pobudzanie   i   rozwijanie   zainteresowań,  
● wykrycie   uzdolnień,  
● nagradzanie   i   wyróżnianie   najlepszych.  

 

Aby  stworzyć  dogodne  warunki  do  pracy,  budynek  należy  przystosować  do  powyższych            
potrzeb:  powiększyć  dużą  salę  na  parterze  i  przystosować  ją  do  kameralnych  występów  i              
wystaw  oraz  spotkań,  zorganizować  pracownię  plastyczną  z  wyposażeniem  w  niezbędny  do            
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prowadzenia  zajęć  sprzęt:  jak  sztalugi,  stoły  itp.  Krokiem  równorzędnym  z  powstaniem            
Klubu  Młodej  Mamy  byłoby  powstanie  sali  zabaw  dla  małych  dzieci  -  również  należy              
wygospodarować  taką  przestrzeń  oraz  wyposażenie,  jednak  czołowym  celem  tego  miejsca,           
byłaby   możliwość   nieodpłatnej   wymiany   zabawek,   czy   ubranek   po   dzieciach.  

Elewacja  budynku  nie  była  odświeżana  od  wielu  lat,  przez  co  budynek  nie  wygląda              
zachęcająco,  a  nawet  szpeci.  Proponuję  wykonanie  niezbędnych  prac  konserwatorskich          
oraz   pomalowanie.   

Teren  wokół  budynku  należy  maksymalnie  zagospodarować.  Powinien  być  jak  najbardziej           
ergonomiczny  i  odpowiadać  potrzebom  jednostki  kultury  oraz  mieszkańców.  Chciałabym,          
aby  stał  się  miejscem  imprez  na  wolnym  powietrzu,  stwarzał  warunki  do  aktywności             
fizycznej   oraz   spotkań   i   spacerów.  
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Plan   zagospodarowania   działki   nr   120  

 

Legenda:   A)   Parking,   B)   Plac   zabaw,   C)   Skatepark,   D)   Teren   zieleni,   E)   Teren   koncertowy  

 

A) Parking dla  40  samochodów.  Zagospodarowanie  terenu  o  powierzchni  około          
400m 2 .  Znacząco  poprawi  to  wizerunek  GOK  oraz  dostęp  niego.  Zajmuje  teren            
przed   oraz   za   budynkiem.   

Koszt:   ok.   110   zł   /m 2 .   

 

B) Plac  zabaw  -  zwiększa  powierzchnię  i  zostaje  uzupełniony  o  nowe  urządzenia            
i  zabawki:  m.in.  piramida  do  wspinaczki  (ok.  10.000  zł),  urządzenie  do            
ćwiczenia  równowagi  (ok.  2.000  zł),  bramka  z  koszem  (ok.  10.000  zł)  ponadto             
miejscowo  zostaje  położona  nawierzchnia  bezpieczna  (ok.  100  zł  /m 2 ).  Stare           
urządzenia  zostają  naprawione.  Dodatkowo  powstają  ławki  (4  szt.,  łączny  koszt           
2.400   zł)   oraz   altana   ze   stołem   i   ławami   (ok.   10.000   zł).   
Plac  zabaw  jest  niezbędnym  elementem  zagospodarowania.  Należy  zadbać  o          
kondycję  i  rozwój  ruchowy  najmłodszych  mieszkańców  gminy,  a  także  zadbać           
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o  miejsce  do  zabawy  i  relaksu.  Dodatkowo  zbliży  ich  do  GOK,  a  co  za  tym                
idzie,   łatwiej   będzie   ich   zaangażować   w   zajęcia   kulturalne   i   rozwojowe.  

 

 

Przykładowa   piramida.   

 

Przykładowe   urządzenie   do   ćwiczenia   równowagi.  
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Przykładowa   bramka.  

 

 

 

Ławka .  
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Przykładowa   altana.  

 

Plac   zabaw   zajmuje   ok.   700m 2 .  

Łączny   koszt:   ok.   100.000   zł.  

 

C) Skatepark -  nowy  element  zagospodarowania.  Rama  w  technologii  sklejkowo          
-   kompozytowej.   Powierzchnia   ok.   400m 2 .   
Jest  to  propozycja  dla  nastoletnich  mieszkańców  gminy,  którzy  będą  mogli           
spełnić  potrzebę  współzawodnictwa  i  rywalizacji  na  polu  aktywności  fizycznej.          
Skatepark  pomoże  ograniczyć  czas  wolny,  jaki  młodzi  ludzie  spędzają  przed           
komputerem  czy  tabletem  na  korzyść  sportu.  Tak  jak  w  przypadku  placu            
zabaw,  jego  lokalizacja  na  terenie  GOK  będzie  sprzyjała  angażowaniu          
młodzieży  w  zajęcia  kulturalne  i  rozwojowe  oraz  koła  zainteresowań  i           
przyciągnięciu   do   ośrodka   nowych   uczestników.  

Koszt:   ok.   300.000   zł.  
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Przykładowa   minirampa  

 

D) Teren  zieleni  z  nasadzeniami,  altaną,  ławkami  i  ścieżkami  -  o  powierzchni            
około   2000m 2 .   

Koszt:   ok.   20.000   zł.  

 

E) Teren   koncertowy    z   niewielką   sceną   -   o   powierzchni   około   1500m 2 .  

Koszt:   ok.   40.000   zł.  

 

 

Teren  GOK  powinien  być  otwarty  i  dostępny  o  każdej  porze,  dlatego  należy  pozbyć  się               
starego  ogrodzenia,  a  nowym  zabezpieczyć  jedynie  plac  zabaw,  tak  aby  stworzyć            
bezpieczne   warunki   do   zabawy   dla   najmłodszych.  

Koszt   ogrodzenia:   ok.   10.000   zł.  
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Inwestycje  miałyby  charakter  wspierający  działalność,  będą  przyczyniać  się  do  zwiększenia           
jego  potencjału  edukacyjno-animacyjnego  i  poprawy  stanu  infrastruktury  kultury  oraz          
zwiększać  dostęp  do  oferty  kulturalnej  i  podnosić  jej  atrakcyjność.  Ich  realizację  planuję  na              
kilka   kolejnych   lat.   

Finansowane  będą  z  dotacji,  środków  unijnych,  programów  Ministerstwa  Kultury  i           
Dziedzictwa   Narodowego   oraz   systemem   gospodarczym   ze   środków   własnych   GOK.   
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Planowane   działania  
Kalendarz   imprez   na   2020   rok  

 

STYCZEŃ   2020   r.  

 

Data   06.01.2020   r.  

Orszak   Trzech   Króli  

Orszak  Trzech  Króli  to  forma  ulicznych  jasełek.  Event  polegać  będzie  na  przejściu             
ulicami  Sońska  i  Gołotczyzny  spod  kościoła  do  wykonanej  przez  pracownika  Gok            
dekoracji  –  stajenki.  Uczestnikami  będą  mieszkańcy  gminy  i  Trzej  Królowie  –  w  ich              
rolę  wcieli  się  Wójt  Gminy  Sońsk  oraz  dwóch  radnych  gminy.  Po  drodze  zostaną              
odegrane  scenki  z  udziałem  dzieci.  Wszyscy  uczestnicy  otrzymają  papierowe  korony           
i   będą   śpiewać   kolędy.  

Wydarzenie   nie   wygeneruje   kosztów.  

 

 

 

Data:   17.01.2020   r.  

Otwarcie   siedziby   Organizacji   Pozarządowych  

Gok  wychodzi  naprzeciw  oczekiwaniom  licznych  Organizacji  Pozarządowych        
działających  na  terenie  gminy  Sońsk.  Udostępniamy  salę  na  parterze  budynku  przy            
ul.  Ciechanowskiej  4  w  Gołotczyźnie  na  potrzeby  spotkań  społecznikowskich.  Do           
dyspozycji  stowarzyszeń  i  fundacji  oddajemy  salę  z  wyposażeniem  –  teraz  będzie            
można  spotkać  się  w  swoim  gronie  czy  przeprowadzać  szkolenia.  W  Sali  dostępny             
czajnik   oraz   zestaw   kawowy   (wszystko   to   będące   dotąd   na   wyposażeniu   GOK)  

Wydarzenie   nie   wygeneruje   kosztów.  
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Data:   20.01.2020   r.  

Wygrajmy   z   „blue   monday”  

Blue  Monday  to  wg  badań  najbardziej  depresyjny  dzień  w  roku.  Gminny  Ośrodek             
Kultury  w  Gołotczyźnie  chce  tego  dnia  wyjść  z  pomocą  mieszkańcom  gminy.  W             
siedzibie  GOK  od  godz.  14:00  do  18:00  czekać  będzie  na  mieszkańców  psycholog,             
który  najpierw  wygłosi  wykład  antydepresyjny  i  motywacyjny,  po  czym  będzie           
rozmawiał  indywidualnie  z  chętnymi  uczestnikami  wydarzenia,  pozostali,  by  nie          
czekać  bezczynnie  na  swoją  kolej  będą  mogli  zapoznać  się  z  ofertą  Gok,  gdyż  tego               
dnia   odbędzie   się   również   „dzień   otwartych   drzwi”.  

Wydarzenie  nie  wygeneruje  kosztów  gdyż  osoba  zaproszona  do  wygłoszenia          
wykładu  i  indywidualnych  rozmów  motywacyjnych  będzie  promować  swój  gabinet          
lekarski.  

 

 

 

Data:    25.01.2020   r.  

Pierwsze   Gminne   Obchody   Dnia   Babci   i   Dziadka  

Celem  imprezy  jest  podtrzymanie  więzi  międzypokoleniowych.  Oprócz  występu         
artystycznego  przygotowanego  przez  zespół  seniorski  Sonata  mający  swoją  siedzibę          
w  budynku  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Gołotczyźnie  swój  program  artystyczny           
pokażą  dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Sońsku.  Obchody  będą  miały  charakter            
coroczny   i   na   stałe   wpiszą   się   w   kalendarium   wydarzeń   gminy   Sońsk.   

Wydarzenie  nie  wygeneruje  kosztów.  Przybyłych  gości  animować  będzie  Dyrektor          
GOK   wraz   z   pracownikiem.  

  Współpraca:   Koła   Gospodyń   Wiejskich   z   terenu   gminy.  
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LUTY   2020   r.  

 

Data   10.02.2020   –   21.02.2020   r.  

Ferie   zimowe   w   GOK  

Pierwsze  ferie  w budynku  Gminnego  Ośrodka  Kultury!  Chętne  dzieci  będą  mogły            

skorzystać  z  „półkolonii  zimowych”.  Pracownicy  zapraszają  dzieci  w  godzinach  10  -            

14  na  zajęcia  teatralne,  taneczne,  wokalne,  plastyczne  oraz  decoupage.          

Podsumowaniem   ferii   będzie   przygotowane   przez   dzieci   przedstawienie   dla   rodziców.  

Koszt   wydarzenia:   1500   zł  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:   wynagrodzenie   dla   instruktorów   teatru   i   tańca,   poczęstunek   oraz   napoje   dla  
dzieci.  

 

Data:   14.02.2020   r.  

Otwórz   się   na   miłość  

Przygotujemy  Gminne  Święto  Miłości.  Odbywać  się  ono  będzie  na  sali  widowiskowej            

w  budynku  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Sońsku.  Na  przybyłych  mieszkańców  (w            

każdym  wieku)  czekać  będzie  zespół  muzyczny,  który  wykona  na  żywo  koncert            

(około  półtorej  godziny)  piosenek  związanych  z  tematyką  obchodzonego  święta.          

Dodatkowo  goście  będą  mieli  okazję  wykonać  pamiątkowe  zdjęcie  w  fotobudce  oraz            

spróbować   smakołyków   wykonanych   przez   Koło   Gospodyń   Wiejskich.  

Koszt   wydarzenia:   1800   zł.  
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Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:  wynagrodzenie  dla  występującego  zespołu  muzycznego  1500  zł  oraz  koszt           

zakupów   produktów   do   wypieku   ciast   i   deserów   przez   Koło   Gospodyń   Wiejskich.  

Współpraca:   

● Ochotnicza   Straż   Pożarna   w   Sońsku   –   udostępnienie   sali  

● Koło   Gospodyń   Wiejskich   –   przygotowanie   ciast   i   deserów   dla   gości  

● Właściciel  fotobudki  –  urządzenie  te  udostępnione  zostanie  za  darmo  pod           

warunkiem   umieszczenia   dwóch   banerów   reklamowych   w   miejscu   wydarzenia.  

 

Data:   20.02.2020   r.  

Tradycja   tłustego   czwartku  

Pracownik  Gminnego  Ośrodka  Kultury  Odwiedzi  tego  dnia  trzecioklasistów  ze          

Szkoły  Podstawowej  w  Gąsocinie.  Dzieci  dowiedzą  się  skąd  wzięła  się  tradycja            

tłustego  czwartku  i  jak  ewoluowała  przez  lata.  Na  koniec  wszyscy  wspólnie  pod             

okiem  pracownika  GOK  i  nauczyciela  przygotują  ciasto  na  pączki,  a  w  ich  upieczeniu              

pomogą  panie  ze  szkolnej  kuchni.  Następnie  rozdadzą  swój  wyrób  chętnym  uczniom  i             

nauczycielom,  a  reszta  zostanie  przekazana  do  Sekretariatu  Urzędu  Gminy  w  Sońsku,            

by  odwiedzający  tego  dnia  urząd  mieszkańcy  mogli  też  na  własnych  podniebieniach            

przekonać   się,   jak   zdolne   są   dzieci   z   terenu   gminy.  

Koszt   wydarzenia:   100   zł.  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:   zakup   produktów:   mąka,   drożdże,   smalec,   marmolada,   cukier,   jajka.  
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MARZEC   2020   r.  

 

Data   08.03.2020   r.  

Gminne   Obchody   Międzynarodowego   Dnia   Kobiet  

W  tym  szczególnym  dla  wszystkich  mieszkanek  gminy  dniu  zaprosimy  panie  do  sali             

konferencyjnej  na  koncert  pt.  „Kobieta  –  Kobietom”.  Ponad  godzinny  recital  piosenek            

o  kobietach  i  dla  kobiet  przedstawi  Monika  Bieńkowska,  która  urodziła  się  i  przez              

pierwsze  lata  dzieciństwa  mieszkała  na  terenie  Gminy  Sońsk.  Z  sukcesami  brała            

udział  w  ogólnopolskich  konkursach  piosenek  takich  jak  na  przykład  program           

telewizyjny  „Must  by  the  music”.  Dodatkowym  elementem  wydarzenia  będzie  występ           

zespołu  Sonata  działającego  przy  Gminnym  Ośrodku  Kultury.  Niezawodne  Koła          

Gospodyń   Wiejskich   przygotują   poczęstunek   dla   gości.  

Koszt   wydarzenia:   1600   zł  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK  

Obejmuje:  honorarium  dla  występującej  artystki  oraz  opłaty  ZAIKS  i  koszt  zakupu            

produktów  spożywczych  użytych  do  wykonania  przez  Koło  Gospodyń  Wiejskich          

poczęstunku   dla   gości.  

Współpraca:   Koło   Gospodyń   Wiejskich   w   Ciemniewie.  

 

Data   13.03.2020   r.  

Spektakl   kabaretowy   „Marcowe   niesnaski”  
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Spektakl  kabaretowy  przygotowany  przez  grupę  teatralną  z  Domu  Pomocy  Społecznej           

przy  ul.  Kruczej  w  Ciechanowie  odbędzie  się  na  parterze  Gminnego  Ośrodka  Kultury.             

W  swoim  autorskim  występie  pensjonariusze  DPS  przybliżą  w  zabawny,  ale           

pouczający  sposób,  jakie  problemy  czyhają  na  osoby  z  niesprawnością  psycho  –            

ruchową,  którzy  chcieliby  korzystać  ze  wszystkich  możliwości  jakie  mają  osoby           

pełnosprawne.   Spektakl   skierowany   do   pełnoletnich   mieszkańców   gminy.  

Wydarzenie  nie  generuje  kosztów,  gdyż  samo  wystawienie  spektaklu  będzie  miało  dla            

aktorów  –  mieszkańców  Domu  Pomocy  Społecznej  z  Ciechanowa  działanie          

terapeutyczne  .  Wydarzenie  możliwe  dzięki  nawiązaniu  współpracy  między  Gminnym          

Ośrodkiem   Kultury,   a   DPS   przy   ul.   Kruczej   w   Ciechanowie.  

 

Data   21.03.2020   r.  

Konkurs   na   najpiękniejszą   Marzannę  

Pierwszy  dzień  wiosny  to  tradycja  topienia  Marzanny.  W  Tym  dniu  zapraszamy            

uczniów  wszystkich  szkół  do  zaprezentowania  swoich  dzieł.  Najpiękniejszą  wybierze          

specjalne  jury  złożone  z  artystów  plastyków  oraz  pracownika  Gminnego  Ośrodka           

Kultury.  Wszyscy  uczestnicy  otrzymają  pamiątkowe  dyplomy,  a  autor/autorzy         

zwycięskiej   Marzanny   otrzymają   atrakcyjne   nagrody.  

Koszt   wydarzenia:   100   zł.  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:   zakup   nagród.  
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Data:   31.03.2020   r.  

Warsztaty   Wielkanocne   w   Szkole   Podstawowej   w   Sońsku  

Pracownik  Gminnego  Ośrodka  kultury  odwiedzi  tego  dnia  dzieci  z  klas  I  –  III  Szkoły               

Podstawowej  w  Sońsku.  Po  krótkiej  pogadance  na  temat  tradycji  Świąt  Wielkiej  Nocy             

wszyscy  zebrani  przystąpią  do  wykonywania  dekoracji  Wielkanocnych,  które  będą          

później  dostępne  do  kupienia  przez  mieszkańców  na  organizowanym  Jarmarku          

Wielkanocnym.  Dochód  ze  sprzedaży  wykonanych  świątecznych  ozdób  przeznaczony         

będzie  na  lekcje  nauki  gry  na  instrumentach  muzycznych  dla  uzdolnionej  młodzieży  z             

terenu   gminy   Sońsk.  

Koszt   wydarzenia:   100   zł.  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:   zakup   materiałów   na   warsztaty.  
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KWIECIEŃ    2020   r.  

 

Data:    02 .04.2020   r.  

Obchody   Światowego   Dnia   Świadomości   Autyzmu  

Tego  dnia  wszystkie  żarówki  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  zaświecą  na  niebiesko  –             

na  znak  zrozumienia  i  wsparcia  dla  rodzin  dotkniętych  spektrum  Autyzmu.  Pracownik            

GOK  wraz  z  wolontariuszem  z  Fundacji  JiM  odwiedzą  szkoły  z  terenu  gminy  i              

opowiedzą   uczniom   o   problemie   autyzmu   w   dzisiejszym   świecie.  

Wydarzenie   nie   generuje   kosztów.  

Współpraca:   Fundacja   JiM   Łódź   /   oddział   Ciechanów.  

 

Data:    03 .04.2020   r.  

Warsztaty   Wielkanocne   w   Szkole   Podstawowej   w    Bądkowie  

Pracownik  Gminnego  Ośrodka  kultury  odwiedzi  tego  dnia  dzieci  z  klas  I  –  III  Szkoły               

Podstawowej  w Bądkowie .  Po  krótkiej  pogadance  na  temat  tradycji  Świąt  Wielkiej            

Nocy  wszyscy  zebrani  przystąpią  do  wykonywania  dekoracji  Wielkanocnych,  które          

będą  później  dostępne  do  kupienia  przez  mieszkańców  na  organizowanym  Jarmarku           

Wielkanocnym.  Dochód  ze  sprzedaży  wykonanych  świątecznych  ozdób  przeznaczony         

będzie  na  lekcje  nauki  gry  na  instrumentach  muzycznych  dla  uzdolnionej  młodzieży  z             

terenu   gminy   Sońsk.  

Koszt   wydarzenia:   100   zł.  
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Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:   zakup   materiałów   na   warsztaty.  

 

Data:   04.04.2020   r.  

Warsztaty   Wielkanocne   w   Szkole   Podstawowej   w    Gąsocinie  

Pracownik  Gminnego  Ośrodka  kultury  odwiedzi  tego  dnia  dzieci  z  klas  I  –  III  Szkoły               

Podstawowej  w Gąsocinie.  Po  krótkiej  pogadance  na  temat  tradycji  Świąt  Wielkiej            

Nocy  wszyscy  zebrani  przystąpią  do  wykonywania  dekoracji  Wielkanocnych,  które          

będą  później  dostępne  do  kupienia  przez  mieszkańców  na  organizowanym  Jarmarku           

Wielkanocnym.  Dochód  ze  sprzedaży  wykonanych  świątecznych  ozdób  przeznaczony         

będzie  na  lekcje  nauki  gry  na  instrumentach  muzycznych  dla  uzdolnionej  młodzieży  z             

terenu   gminy   Sońsk.  

Koszt   wydarzenia:   100   zł  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK  

Obejmuje:   zakup   materiałów   na   warsztaty.  

 

Data:   06.04.2020   r.  

Warsztaty   Wielkanocne   w   Społecznej   Szkole   Podstawowej   w    Kałęczynie  

Pracownik  Gminnego  Ośrodka  kultury  odwiedzi  tego  dnia  dzieci  z  klas  I  –  III              

Społecznej  Szkoły  Podstawowej  w Kałęczynie .  Po  krótkiej  pogadance  na  temat  tradycji            

Świąt  Wielkiej  Nocy  wszyscy  zebrani  przystąpią  do  wykonywania  dekoracji          

Wielkanocnych,  które  będą  później  dostępne  do  kupienia  przez  mieszkańców  na           

organizowanym  Jarmarku  Wielkanocnym.  Dochód  ze  sprzedaży  wykonanych        
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świątecznych  ozdób  przeznaczony  będzie  na  lekcje  nauki  gry  na  instrumentach           

muzycznych   dla   uzdolnionej   młodzieży   z   terenu   gminy   Sońsk.  

Koszt   wydarzenia:   100   zł  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:   zakup   materiałów   na   warsztaty.  

 

Data:   09.04   -   11.04.2020   r.  

JARMARK   WIELKANOCNY  

W  tych  dniach  udostępniamy  przestrzeń  Gminnego  Ośrodka  Kultury  lokalnym          

twórcom  ludowym.  Mogą  wystawić  swoje  prace  czy  wyroby.  Dodatkowo  będzie           

można  nabyć  dekoracje  świąteczne  wykonane  przez  dzieci  ze  wszystkich  Szkół           

Podstawowych  z  terenu  gminy  Sońsk,  a  dochód  z  ich  sprzedaży  przeznaczony  będzie             

na   lekcje   nauki   gry   na   instrumentach   muzycznych   dla   uzdolnionej   młodzieży.  

Wydarzenie    nie   generuje   kosztów.  

 

Data:   23.04.2020   r.  

Konkurs   Recytatorski   „Baje   baje   bajeczki...”  

Konkurs  Recytatorski  skierowany  będzie  dla  dzieci  w  wieku  szkolnym.  Każda  szkoła            

podstawowa  z  terenu  gminy  „wystawi”  swoich  przedstawicieli  w  trzech  kategoriach           

wiekowych.  Zadaniem  dzieci  będzie  wyrecytowanie  ulubionej  bajki.  Wszystkiemu         

przyglądać  się  będzie  i  oceniać  według  punktacji  jury  złożone  z  lokalnego  poety,             

pracownika  Gminnego  Ośrodka  Kultury  oraz  przedstawiciela  organizacji        
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pozarządowej  –  sponsora  nagród  dla  najlepszych  uczestników.  Wszyscy  otrzymają          

dyplomy   za   udział.  

Wydarzenie  nie  generuje  kosztów,  gdyż  nagrody  książkowe  dla  uczestników          

przygotuje   partner   wydarzenia.  

Współpraca:   Oddział   Ciechanowski   Stowarzyszenia   Autorów   Polskich.  
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MAJ   2020   r.  

 

Data:   01.05.2020   r.  

Majówka   -   Śniadanie   w   ogrodzie   GOK  

W  ogrodzie  Gminnego  Ośrodka  Kultury  odbędzie  się  niesamowita  majówka.          

Mieszkańcy  sami  będą  mogli  zamienić  się  w  kucharzy  i  usmażyć  placki  ziemniaczane             

na  grillu  oraz  napić  się  soku  ze  świeżo  wyciśniętych  owoców.  Dla  najmłodszych             

czekać  będzie  strefa  dziecięca,  zawierająca  dmuchane  zjeżdżalnie  oraz  stoisko  z  watą            

cukrową  bez  ograniczeń  dla  wszystkich  chętnych.  Nieco  starsi  oraz  ich  rodzice  będą             

mogli  spróbować  swoich  sił  w  strefie  sportowej  przygotowanej  przez  Stowarzyszenie           

Gminny  Klub  Sportowy  Sońsk.  Niespodzianką  będzie  występ  artystyczny  „Majka          

Jeżowska  Show”  obejmujący  covery  tej  znanej  piosenkarki  dziecięcej.  Dla  starszej           

widowni  przewidziany  jest  koncert  zespołu  SMASH!  znanego  fanom  muzyki  disco           

dance   z   licznych   hitów.  

Koszt   wydarzenia:   5000   zł.  

Wydarzenie   dofinansowane   z   programu   FIO   Mazowsze   Lokalnie   kwotą   4500   zł.  

Współpraca:   

● Koła   Gospodyń   Wiejskich   z   terenu   gminy   Sońsk  

● Stowarzyszenie   Gminny   Klub   Sportowy   Sońsk  
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Data:   02.05.2020   r.  

Dzień   Flagi   

Zapraszamy  rodziny  z  dziećmi  do  odwiedzenia  GOK.  W  programie  imprezy  między            

innymi  wykład  członków  Stowarzyszenia  Civis  na  temat  tego  jak  należy  „obchodzić            

się”  z  symbolami  narodowymi.  Na  koniec  wszyscy  utworzymy  flagę  z  kartoników  i             

zrobimy   pamiątkowe   zdjęcie.  

Wydarzenie   nie   generuje   kosztów.  

Współpraca:   Stowarzyszenie   Civis,   Ciechanów.  

 

Data:   03.05.2020   r.  

Święto   Narodowe   Trzeciego   Maja  

W  ten  szczególny  dzień  –  uchwalenia  pierwszej  w  Polsce,  a  drugiej  na  świecie              

konstytucji  zaprosimy  wszystkich  mieszkańców  na  plac  przed  Urzędem  Gminy.  Swój           

spektakl  wystawią  dzieci  i  młodzieży  z  kółka  teatralnego,  które  działa  przy  Gminnym             

Ośrodku  Kultury.  Młodzi  artyści  swoją  opowieścią  przeniosą  nas  do  trudnych  lat            

osiemnastowiecznej  Polski.  Występ  ten  będzie  pierwszym  tak  dużym  wystąpieniem          

naszych  wychowanków.  Stroje  dla  aktorów  uszyły  panie  z  klubu  seniora  działającego            

przy   GOK.  

Koszt   wydarzenia   –   300   zł.  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:   zakup   materiału   na   stroje   dla   aktorów   występujących   w   przedstawieniu.  
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Data:   16.05.2020   r.  

Olimpiada    Promocji   Zdrowia  

W  ogrodzie  Gminnego  Ośrodka  Kultury  Czekać  będą  na  mieszkańców  liczne  stoiska            

propagujące  zdrowy  styl  życia.  Odwiedzą  nas:  Powiatowa  Stacja  Sanitarno          

Epidemiologiczna  w  Ciechanowie,  Towarzystwo  Krzewienia  Kultury  Fizycznej        

Ognisko  w  Ciechanowie  oraz  studenci  pielęgniarstwa  z  Państwowej  Uczelni          

Zawodowej  w  Ciechanowie.  Będzie  można  zmierzyć  sobie  ciśnienie,  zbadać  cukier           

we  krwi,  dowiedzieć  się  jak  prawidłowo,  w  zaciszu  domowym  wykonywać  niezbędne            

ćwiczenia,  a  przedstawiciel  PSSE  opowie  jak  jeść  „z  głową”.  Dla  najmłodszych            

przewidziany   jest   kącik   zabaw   prowadzony   przez   pracownika   GOK.  

Wydarzenie   nie   generuje   kosztów.  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Współpraca:   

● Powiatowa   Stacja   Sanitarno   Epidemiologiczna   w   Ciechanowie  

● Towarzystwo   Krzewienia   Kultury   Fizycznej   Ognisko   w   Ciechanowie  

● Państwowa   Uczelnia   Zawodowa   im.   Ignacego   Mościckiego   w   Ciechanowie  

 

Data:   31.05.2020   r.  

Gminny   Dzień   Dziecka  

Kule  wodne,  dmuchane  zjeżdżalnie  i  popcorn  dla  każdego.  Tak  będzie  wyglądał            

Gminny  Dzień  Dziecka,  który  odbędzie  się  w  GOK  w  Gołotczyźnie.  Z  autorskim             

przedstawieniem  przyjedzie  teatr  z  Krakowa,  a  gry  i  zabawy  z  dziećmi  prowadzić             

będzie  pracownik  GOK.  Niesamowitą  atrakcją,  prezentem  dla  naszych  pociech  w  dniu            

ich  święta  będzie  wyświetlenie  jednego  z  najnowszych  filmów  animowanych  na           
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specjalnie  zamówionym  na  tą  okazję  wielkim  ekranie.  O  nasze  żołądki  zadbają  –  za              

niewielką   opłatą   niezastąpione   Koła   Gospodyń   Wiejskich.  

Koszt   wydarzenia:   6000   zł.  

Wydarzenie  dofinansowane  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa        

Mazowieckiego   na   lata   2014   –   2020   Poddziałanie   4.4.2    kwotą   5.000   zł.  

Współpraca:   

Koła   Gospodyń   Wiejskich   z   terenu   gminy   Sońsk.  
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CZERWIEC   2020   r.  

 

Data:   05.06.2020   r.  

Międzyszkolny   Turniej   Wiedzy   o   Ruchu   Drogowym  

Każdy  uczestnik  ruchu  drogowego  zdaje  sobie  sprawę,  jak  ważne  jest  wychowanie            

komunikacyjne  najmłodszych.  Uczestnikiem  ruchu  drogowego  jest  nie  tylko  rodzic          

prowadzący  samochód,  czy  starszy  brat  posiadający  kartę  motorowerową         

dojeżdżający  do  szkoły  skuterem.  Najmłodszymi  najbardziej  narażonymi        

uczestnikami  ruchu  drogowego  są  uczniowie  szkół  podstawowych.  Jak  zachować  się           

podczas  drogi  do  szkoły  czy  spaceru  z  babcią  lub  rodzicami  musi  wiedzieć  nawet              

pierwszoklasista.  Okres  wakacyjny  jest  szczególnie  niebezpieczny  –  dzieci  wraz  z           

plecakami  zostawiają  w  domu  obowiązki  i  beztrosko  wybiegają  na  dwór  czerpać            

pełnymi  garściami  dwa  miesiące  laby.  By  sprawdzić  czy  nasi  najmłodsi  mieszkańcy            

potrafią  się  zachować  na  drodze,  czy  znają  podstawowe  przepisy  ruchu  drogowego            

przygotujemy  dla  nich  Turniej  w  którym  będą  mogli  się  wykazać  zdobytą  dotąd             

wiedzą.  Dwuosobowe  zespoły  z  każdego  etapu  edukacji,  z  każdej  Szkoły           

Podstawowej  z  terenu  gminy  Sońsk  spotkają  się  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w             

Gołotczyźnie  by  rozwiązać  zagadki,  test  i  odpowiedzieć  na  pytania  przygotowane           

przez  komisję  konkursową,  w  której  zasiądą:  dzielnicowy  z  Komendy  Powiatowej           

Policji  w  Ciechanowie,  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Gołotczyźnie  oraz           

przedstawiciel  Wojewódzkiego  Ośrodka  Ruchu  Drogowego.  Każdy  uczestnik  otrzyma         

pamiątkowy  dyplom  oraz  gadżety  przydatne,  by  być  widocznym  i  bezpiecznym  na            

drodze,   a   najlepsi   dodatkowo   nagrody.  

Wydarzenie   nie   generuje   kosztów.   

Nagrody   ufundowane   przez   WORD   Ciechanów.  
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Współpraca:  

● Komenda   Powiatowa   Policji   w   Ciechanowie.  

● Wojewódzki   Ośrodek   Ruchu   Drogowego   w   Ciechanowie  

 

Data:   12.06.   -   14.06.   2020   r.  

Plener   Malarski  

Zorganizujemy  plener  malarski  skupiający  artystów  plastyków  z  całego  kraju. Przez           

trzy  dni  będzie  ich  można  spotkać  w  ciekawych  zakątkach  naszej  gminy  –  prosimy              

więc  o  wyrozumiałość.  Nie  przeganiajcie  naszych  i  waszych  gości.  Jeśli  artyście  z             

Podlasia  spodobała  się  Twoja  studnia  czy  stodoła  –  pozwólcie  ją  uwiecznić  na  płótnie.              

Idea  plenerów  malarskich  jest  taka,  że  artyści  dostają  od  organizatora,  czyli  GOK  dwa              

płótna  i  jeden  obraz  malują  dla  siebie,  drugi  zostawiają  u  nas.  Obrazy  te  nie  będą  stały                 

zakurzone  w  magazynie.  W  pierwszej  kolejności  zawisną  na  ścianach  Urzędu  Gminy  i             

dzięki  temu  korytarze  staną  się  bardziej  przyjazne  dla  mieszkańców,  gdyż  w  każdym  z              

nich  uwieczniony  będzie  fragment  naszej  małej  ojczyzny.  Artyści  dostaną  nocleg  w            

bursie  szkolnej  Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego  w  Gołotczyźnie  oraz           

będą   mieli   zagwarantowane    obiady   w   tamtejszej   stołówce.  

Koszt   wydarzenia   –   1500   zł.  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:  zakup  materiałów  malarskich,  opłacenie  części  kosztów  noclegów  i          

obiadów  (część  pokrywa  Zespół  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego  w          

Gołotczyźnie.  
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Współpraca:   

ZS   CKR   Gołotczyzna.  

 

Data:   20.06.2020   r.  

Regionalny   Przegląd   Kół   Gospodyń   Wiejskich  

Pierwsze  tak  duże  wydarzenie  na  terenie  naszej  gminy!  W  przededniu  lata  gminą             

Sońsk  rządzić  będą  kulinarne  wariacje  członkiń  i  członków  Kół  Gospodyń  Wiejskich.            

Tego  dnia  nikt  w  domu  nie  gotuje,  a  z  nami  świętuje.  Suto  zastawione  stoły  i  wielkie                 

wspólne  gotowanie.  Na  scenie  konkursy  –  będziemy  wybierali  gminnego  mistrza  i            

mistrzynię  patelni,  a  głównym  członkiem  jury  konkursowego  będzie  znany  z           

programów  telewizyjnych  szef  kuchni.  Dla  dzieci  przygotowaliśmy  wesołe         

miasteczko,  w  którym  bawić  się  będą  mogły  do  woli.  Scena  w  rytmie  disco  z               

najlepszymi  hitami  „Nektar  z  Banana”  czy  „kakao”  to  tylko  dwa  utwory  znanego             

wszystkim  zespołu  Extazy,  który  będzie  gwiazdą  tego  wydarzenia.  Prócz  niego           

wystąpią  także  Panie  z  Camasutry  i  dwa  zespoły  niespodzianki  :-)  Zapraszamy  do             

wspólnej   zabawy.  

Koszt   wydarzenia   –   50.000   zł.  

Wydarzenie  współfinansowane  kwotą  31.815  zł  z  „Europejskiego  Funduszu  Rozwoju          

Obszarów   Wiejskich.   Europa   inwestująca   w   obszary   wiejskie”.  

Obejmuje:  Wynagrodzenie  dla  artystów,  technikę  sceniczną,  wesołe  miasteczko  dla          

dzieci,  wynajem  przenośnych  toalet,  zestawów  cateringowych,  agencję  ochrony,         

koszty   ZAIKS,   nagrody   w   konkursach.  
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Data:   29.06   –   10.07.2020   r.  

Pierwszy   turnus   półkolonii   letnich  

Pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Sońsku  zaproszą  dzieci  w  godzinach  od            

10.00  do  15:00.  W  programie  pogłębiania  zdolności  artystycznych  –  zajęcia  ze            

sztalugą,   muzycznych   –   nauka   gry   na   keyboardzie,   zajęcia   taneczne,   decoupage.   

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:   wynagrodzenie   dla   instruktorów   tańca,   poczęstunek   oraz   napoje   dla   dzieci.  
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LIPIEC   2020   r.  

Data   04.07.2020  

Kino   letnie   w   GOK  

Gratka  dla  kinomaniaków  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Gołotczyźnie.  W  naszym            

magicznym  ogrodzie  stanie  pierwsze  w  gminie  plenerowe  kino.  Duży  pneumatyczny           

ekran  pomoże  zobaczyć  film,  jedną  z  najnowszych  hollywoodzkich  produkcji  z  nowej            

perspektywy.   Do   dyspozycji   mieszkańców   będziemy   mieli   koce,   bądź   leżaki.  

Koszt   wydarzenia:   3500   zł.  

Wydarzenie  współfinansowane  ze  środków  Polskiego  Instytutu  Sztuki  Filmowej  w          

kwocie   3000   zł.  

Obejmuje:  wynajem  ekranu  pneumatycznego,  projektora  oraz  licencję  na  publiczne          

odtwarzanie   filmu.  

 

Data:   14.07.2020   r.  

Wernisaż   poplenerowy   malarstwa   

Podczas  wernisażu  zaprezentowane  zostaną  obrazy  wykonane  przez  twórców         

pochodzących  z  różnych  zakątków  kraju,  którzy  przyjechali  do  nas  w  czerwcu  i  byli              

uczestnikami  pierwszego  gminnego  pleneru  malarskiego.  Całość  okraszona  wierszami         

lokalnego   poety   p.   Zdzisława   Zembrzyckiego.  

Wydarzenie   nie   generuje   kosztów.  
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Data:   18.07.2020   r.  

Sołtysiada  

Sołeckie  zawody  sportowe  „z  przymrużeniem  oka”  mają  na  celu  integrację           

społeczności  lokalnej.  Zawody  sprawnościowe  przygotowane  przy  współpracy  ze         

Stowarzyszeniem  Gminny  Klub  Sportowy  Sońsk.  Odbywać  się  będą  na  boisku  przy            

Szkole  Podstawowej  w  Sońsku.  Każde  sołectwo,  które  wyraziło  chęć  wzięcia  udziału            

w  zawodach  wyłania  spośród  swoich  mieszkańców  trzech  reprezentantów,  którzy          

będą  uczestniczyć  w  „Sołtysiadzie”.  Dla  trzech  pierwszych  drużyn  przeznaczone  są           

nagrody.  Przewidziana  jest  też  nagroda  specjalna  ufundowana  przez  Wójta  Gminy           

Sońsk.   

Koszt   wydarzenia:   1000    zł.  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:   zakup   nagród.  

Współpraca:   Stowarzyszenie   Gminny   Klub   Sportowy   Sońsk.  

 

Data:   24.07.2020   r.  

Dzień   otwarty   w   GOK  

Przez  cały  dzień  na  mieszkańców  czekają  instruktorzy,  którzy  prowadzą  zajęcia  w            

Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Gołotczyźnie.  Będzie  można  wypróbować  swoich  sił  w            

grupie  teatralnej,  przypomnieć  sobie  szydełkowanie  czy  zobaczyć,  że  taniec,  to  jest            

właśnie   to.  

Wydarzenie   nie   generuje   kosztów.  
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SIERPIEŃ   2020   r.  

Data:   03.08   –   14.08.2020  

Drugi   turnus   półkolonii   letnich  

Pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Sońsku  zaproszą  dzieci  w  godzinach  od            

10.00  do  15:00.  W  programie  pogłębiania  zdolności  artystycznych  –  zajęcia  ze            

sztalugą,   muzycznych   –   nauka   gry   na   keyboardzie,   zajęcia   taneczne,   decoupage.   

Koszt   wydarzenia:   1500   zł.  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:   wynagrodzenie   dla   instruktorów   tańca,   poczęstunek   oraz   napoje   dla   dzieci.  

 

Data:   08.08.2020   r.  

Kino   letnie   w   GOK   drugi   seans   w   Gąsocinie  

Drugi  seans  naszego  GOKowego  kina  plenerowego.  Kolejny  film,  jeszcze  większe           

emocje.  Tym  razem  dwa  filmy  –  klasyka  kina  Polskiego.  Oglądamy  wspólnie  do             

późnych   godzin   wieczornych!  

Koszt   wydarzenia:   3500   zł.  

Wydarzenie  współfinansowane  ze  środków  Polskiego  Instytutu  Sztuki  Filmowej  w          

kwocie   3000   zł.  

Obejmuje:  wynajem  ekranu  pneumatycznego,  projektora  oraz  licencję  na  publiczne          

odtwarzanie   filmu.  

Współpraca:   Ochotnicza   Straż   Pożarna   w   Gąsocinie  
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Data:   18.07.2020   r.  

100   lecie   Bitwy   pod   Sarnową   Górą   –   inscenizacja   bitwy  

W  dniach  15-18  sierpnia  1920  roku,  na  terenie  gminy  Sońsk  i  sąsiedniej  Ojrzeń,  ze               

zmiennym  powodzeniem,  toczyły  się  zaciekłe  walki  pomiędzy  jednostkami  polskiej          

18  Dywizji  Piechoty  i  bolszewickiej  15  Armii.  Walki,  w  których  18DP  straciła  ponad              

800  poległych  i  rannych  żołnierzy  miały  ogromne  znaczenie  dla  powodzenia           

rozstrzygającego  uderzenia  znad  Wkry.  Walki  te  po  wojnie  zostały  upamiętnione           

napisem  na  Grobie  Nieznanego  Żołnierza.  W  tym  roku  będziemy  obchodzić  100  lecie             

tej   bitwy.   Niech   pamięć   tamtych   dni   będzie   przekazywana   następnym   pokoleniom.  

Koszt   wydarzenia:   130.000   złotych.  

Wydarzenie  współfinansowane  przez:  Starostwo  Powiatowe  –  30.000  złotych,  Urząd          

Marszałkowski  Województwa  Mazowieckiego  –  50.000  złotych,  LGD  Północne         

Mazowsze   –   30.000   złotych.   Razem   koszt   dofinansowania   –   110.000   złotych.  

Obejmuje:  koszty  inscenizacji  historycznej,  wynajem  przenośnych  toalet,  wynajem         

zadaszenia  scenicznego  –  trybuna  gości,  koszt  dostosowania  terenu  do  wymogów           

imprezy   masowej,   umowa   z   agencją   ochrony,   

Współpraca:   

● Stowarzyszenie   Rekonstrukcji   Historycznej   

● Starostwo   Powiatowe   w   Ciechanowie  

● Urząd   Marszałkowski   Województwa   Mazowieckiego  

● MOSiR   Ciechanów  
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Data:   30.08.2020   r.  

Zakończenie   Wakacji   –   Festiwal   Akordeonowy  

Impreza  integracyjna  lokalną  społeczność  tym  razem  odbywająca  się  na  terenie  przy            

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Gąsocinie.  Festiwal  akordeonowy  skupia  wirtuozów          

tego   instrumentu   z   całej   polski.   

O   catering   zadbają   dwa   stylowe   food   trucki,   które   przyjadą   do   nas   aż   z   Poznania.  

Koszt   wydarzenia:   25.000   zł.  

Obejmuje:  koszt  nagłośnienia  i  obsługi  technicznej,  wynajem  sceny,  wynagrodzenia          

dla  artystów,  wynajem  ochrony,  wynajem  przenośnych  toalet,  pneumatyczne         

zjeżdżalnie   dla   dzieci.   

Wydarzenie  współfinansowane  z  Mazowieckiego  Instytutu  Kultury  działanie        

Arcydzieła   muzyki   kameralnej   na   kwotę   21.000   zł.  

Współpraca:   Ochotnicza   Straż   Pożarna   w   Gąsocinie.  
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WRZESIEŃ   2020   r.  

Data:   03.09.2020   r.  

Biesiada    Poetycka  

Wraz  z  naszymi  przyjaciółmi  z  Oddziału  Ciechanowskiego  Stowarzyszenia  Autorów          

Polskich  zapraszamy  na  Biesiadę  Poetycką.  W  programie  przedstawienie  wierszy          

autorskich   przygotowanych   przez   członków   stowarzyszenia.   

Koszt   wydarzenia:   100   zł.  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:   poczęstunek   oraz   napoje   dla   gości.  

Współpraca:   OC   SAP.  

 

Data:   04.09.2020   r.   -   15.09.2020   r  

Otwarty   konkurs   „Nie   przejdziemy   do   historii”  

Zapraszamy  wszystkich  bez  względu  na  wiek  do  przesyłania  na  nasz  adres  mailowy             

prac  –  esejów  na  temat  „nie  przejdziemy  do  historii”.  Nie  ingerujemy  w  Waszą              

interpretację  hasła/tematu  konkursu,  a  najciekawsze  prace  wybierze  Dyrektor         

Gminnego   Ośrodka   Kultury   i   nagrodzi   .  

Koszt   wydarzenia:   200   zł.  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  
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Data:   12.09.2020   r.  

GOK   dla   sołectw   -   Chrościce  

Od  godz.  12:00  do  15:00  zapraszamy  mieszkańców  z  dziećmi  na  sołecki  teren             

rekreacyjny  w  Chrościcach.  W  programie  gry  i  zabawy  z  animatorami  z  Gminnego             

Ośrodka   Kultury.  

Wydarzenie   nie   generuje   kosztów.  

 

Data:   19.09.2020   r.  

GOK   dla   sołectw   -   Ciemniewo  

Od  godz.  12:00  do  15:00  zapraszamy  mieszkańców  z  dziećmi  na  teren  przed  świetlicą              

wiejską  w  Ciemniewie.  W  programie  gry  i  zabawy  z  animatorami  z  Gminnego             

Ośrodka   Kultury.  

Wydarzenie   nie   generuje   kosztów.  

 

Data:   26.09.2020   r.  

GOK   dla   sołectw   -   Ślubowo  

Od  godz.  12:00  do  15:00  zapraszamy  mieszkańców  z  dziećmi  na  sołecki  teren             

rekreacyjny  w  Ślubowie.  W  programie  gry  i  zabawy  z  animatorami  z  Gminnego             

Ośrodka   Kultury.  

Wydarzenie   nie   generuje   kosztów.  
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PAŹDZIERNIK   2020   r.  

 

Data:   05.10.2020   r.  

Wernisaż   „Gmina   Sońsk   w   obiektywie”  

W  naszych  wnętrzach  odbędzie  się  wernisaż  zdjęć,  których  autorami  są  pasjonaci            

fotografii.  Różne  techniki  wykonywania  zdjęć,  ciekawe  ujęcia  naszych  lokalnych          

przestrzeni  –  to  wszystko  zebrane  na  jednej  wystawie,  którą  będzie  można  oglądać             

przez   dwa   tygodnie.  

Koszt   wydarzenia:   100   zł.  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:   poczęstunek   oraz   napoje   dla   gości.  

 

Data:   17.10.2020   r.   

Gminny   Dzień   Seniora  

Starość  nie  radość  –  mawiają  jedni.  A  inni  temu  powiedzeniu  przeczą  w  codziennym              

życiu.  Grupa  seniorów  z  naszej  gminy  aktywnie  uczestniczy  w  życiu  wsi  i  gminy  Dla               

wielu  jest  to  okazja  do  zobaczenia  się  z  dawno  niewidzianymi  znajomymi,  sąsiadami,             

kolegami  z  podwórka.  Po  to  właśnie  organizujemy  Gminny  Dzień  Seniora.           

Zwieńczeniem  tego  dnia  będzie  koncert  Andrzeja  Rybińskiego  autora  między  innymi           

hitu   „Nie   liczę   godzin   i   lat”.  

Koszt   wydarzenia:   4.200   zł.  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  
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Obejmuje:   poczęstunek   oraz   napoje   dla   gości   i   wynagrodzenie   dla   artysty.  

 

Data:   15.10.2020   r.  

Spotkanie   z   Nelą   podróżniczką  

Wszystkie  chętne  dzieci  zapraszamy  na  spotkanie  ze  sławną  podróżniczą  Nelą,  która            

opowie  zgromadzonym  o  swoich  przygodach,  jakie  miała  w  różnych  zakątkach           

świata.   Będzie   okazja   do   zadawania   pytań   oraz   możliwość   zakupu   książek.  

Koszt   wydarzenia:   600   zł.  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:  słodki  poczęstunek  oraz  napoje  dla  małych  gości  i  zwrot  kosztów  podróży             

gościa.  

 

Data:   31.10.2020   r.  

Halloween    w   GOK  

Zapraszamy  wszystkie  w  wieku  szkolnym  na  wieczór  Halloweenowy  w  Gminnym           

Ośrodku  Kultury.  Ten  dzień  cieszy  się  dużą  popularnością  w  Stanach  Zjednoczonych,            

Kanadzie,  Irlandii  i  Wielkiej  Brytanii.  W  Polsce  Halloween  pojawiło  się  w  latach  90.              

Dzieci  bardzo  lubią  to  święto,  gdyż  mają  okazję  do  przebierania  się,  malowania             

twarzy,  zbierania  słodyczy  i  oczywiście…  straszenia  innych.  Czekamy  na  dzieci  i            

młodzież,  aby  dobrze  się  bawić  i  prześcigać  w  pomysłowości.  Będziecie  mieli  okazję             

do  rywalizacji  w  zabawach  zręcznościowych  i  kilku  konkursach  (kalambury,          

chwytanie  cukierków,  zabawy  w  świetlany  krąg).  Nagrodą  będą  cukierki  oraz  książki.            

Recepta   na   udane   Halloween   jest   jedna:   Gminny   Ośrodek   Kultury   w   Gołotczyźnie.  
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Koszt   wydarzenia:   300   zł.  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:   słodki   poczęstunek   oraz   napoje   dla   gości,   nagrody   książkowe,   cukierki.  
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LISTOPAD   2020   r.  

 

Data:   11.11.2020   r.  

Rocznica   obchodów    Święta   Niepodległości  

Niepodległość…  co  to  znaczy?  W  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Gołotczyźnie  będzie            

ktoś,  kto  to  wytłumaczy.  W  ciekawy  sposób  dowiecie  się  jak  duże  znaczenie  miały              

okolice  naszej  gminy  do  odzyskania  przez  Polskę  niepodległości.  Wszystko  za  sprawą            

naszego  gościa  –  członka  Stowarzyszenia  Civis.  Później  animatorzy  z  Gminnego           

Ośrodka  Kultury  przeprowadzą  kreatywne  zabawy  z  niepodległością  i  patriotyzmem          

w  tle.  Na  zakończenie  naszego  spotkania  zanucimy  kilka  patriotycznych  pieśni,  które            

wszyscy   na   pewno   dobrze   znają.  

Koszt   wydarzenia:   200   zł  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:   poczęstunek   oraz   napoje   dla   gości,   nagrody   w   konkursach.  

Współpraca:   Stowarzyszenie   Civis.  

 

Data:   21.11.2020   r.   

Gminny   Turniej   Szachowy   dla   dorosłych  

Zapraszamy  do  udziału  (i  kibicowania)  w  I  Gminnym  Turnieju  Szachowym.  System            

rozgrywek  jak  i  dokładny  czas  ich  trwania  podamy  po  zamknięciu  listy  zgłoszeniowej             

(wszystko  zależeć  będzie  od  ilości  zgłoszeń).  Turniej  ma  na  celu  aktywizację            

mieszkańców   Gminy   Sońsk,   stworzenie   zdrowej   rywalizacji   i   współzawodnictwa  
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Koszt   wydarzenia:   600   zł  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK  

Obejmuje:   poczęstunek   oraz   napoje   dla   gości   ,   nagrody  
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GRUDZIEŃ   2020   r.  

 

Data:   06.12.2020   r.  

Mikołajki   w   Gminnym   Ośrodku   Kultury  

Świętujemy  imieniny  Świętego  Mikołaja  :-)  będzie  moc  zabaw  i  atrakcji,  a  kto  wie?              

Może  odwiedzi  nas  sam  Święty  Mikołaj?  Czekamy  na  wszystkie  dzieciaki,  bez            

wyjątku.  

Koszt   wydarzenia:500   zł  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK  

Obejmuje:   poczęstunek   oraz   napoje   dla   gości,   nagrody   w   konkursach,   prezenty.  

 

Data:   09.12.2020   r.   

Warsztaty   Bożonarodzeniowe   

Zbliża  się  najpiękniejszy,  najbardziej  rodzinny  okres  w  roku  –  Święta  Bożego            

Narodzenia.  Proponujemy,  by  ten  wyjątkowy  czas  był  także  okazją  do  wspólnej            

zabawy  i  twórczego  działania.  Serdecznie  zapraszamy  na  warsztaty  świąteczne,  w           

trakcie  których  w  kameralnej  i  świątecznej  atmosferze  nauczymy  się  robić           

bożonarodzeniowe   dekoracje   –   bąbki   przestrzenne.   

Koszt   wydarzenia:   200   zł  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK.  

Obejmuje:    zakup   materiałów   na   warsztaty.  
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Data:   20.12.2020   r.   

Gminna   Wigilia  

Spotkajmy  się  wspólnie  przed  Urzędem  Gminy  –  kolędujmy,  złóżmy  sobie  życzenia            

na  nadchodzący  nowy  rok.  Pierwsze  wspólne  spotkanie  wigilijne  władz  gminy  z            

mieszkańcami.   Dla   każdego   pierogi,   kapusta   wigilijna   i   barszczyk   czerwony.  

Koszt   wydarzenia:   800   zł  

Wydarzenie   w   całości   sfinansowane   ze   środków   GOK  

Obejmuje:    zakup   produktów   do   przygotowania   potraw   przez   KGW.  

Współpraca:   Koła   Gospodyń   Wiejskich.  
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Zarządzanie   i   organizacja  
Jak  czytamy  w  §  7  Statutu  realizację  zadań  GOK  prowadzi  we  współpracy  z  innymi               
jednostkami  działającymi  na  terenie  gminy:  szkołami,  przedszkolami,  bibliotekami,         
klubami  sportowymi,  kołami  zainteresowań,  zespołami  artystycznymi,  organizacjami        
społecznymi   i   innymi.  

W  celu  realizacji  działań  i  zadań  kulturalnych  GOK  w  Gołotczyźnie  winien  ściśle             
współpracować   z:  

● Urzędem   Gminy   Sońsk;  
● Starostwem   Powiatowym;  
● Urzędem   Marszałkowskim   Województwa   Mazowieckiego;  
● Powiatowym   Centrum   Kultury   i   Sztuki;  
● Narodowym   Centrum   Kultury;  
● Mazowieckim   Instytutem   Kultury;  
● Ciechanowskim   Ośrodkiem   Edukacji   Kulturalnej   Studio;  
● Wojewódzkim   Ośrodkiem   Ruchu   Drogowego;  
● Szkołami  Podstawowymi  w:  Sońsku,  Gąsocinie,  Bądkowie  oraz  ze  Społeczną          

Szkołą   Podstawową   w   Kałęczynie;  
● Przedszkolami   w   Sońsku   i   Gąsocinie;  
● ZS   CKR   w   Gołotczyźnie;  
● Muzeum   Szlachty   Mazowieckiej;  
● Muzeum   Romantyzmu   w   Opinogórze;  
● Stowarzyszeniem   Sołtysów   Gminy   Sońsk;  
● Kołami   Gospodyń   Wiejskich   z   terenu   Gminy   Sońsk;  
● Stowarzyszeniem   Aktywne   Ciemniewo;  
● Domem   Pomocy   Społecznej   w   Ciechanowie;  
● MOSiR   Ciechanów;  
● Lokalną   Grupą   Działania;  
● Mazowieckim   Stowarzyszeniem   Pomagajmy   Razem;  
● Mazowieckim   Związkiem   Artystów   Sztuk   Pięknych;  
● Oddziałem   Ciechanowskim   Stowarzyszenia   Autorów   Polskich;  
● Stowarzyszeniem   Civis;  
● Gminnym   Ośrodkiem   Pomocy   Społecznej;  
● Policją,   jednostkami   Ochotniczej   Straży   Pożarnej;  
● Zakładami   pracy   na   terenie   Gminy   Sońsk;  
● Powiatową   Stacją   Sanitarno   Epidemiologiczną   w   Ciechanowie;  
● Towarzystwem   Krzewienia   Kultury   Fizycznej   Ognisko   w   Ciechanowie;  
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● Państwową   Uczelnią   Zawodową   im.   Ignacego   Mościckiego   w   Ciechanowie;  
● Stowarzyszeniem   Rekonstrukcji   Historycznej;   
● Grupą   Rekonstrukcji   Historycznej   Ludności   Cywilnej   GRHLC   Mława;  
● Wojskową   Komendą   Uzupełnień   w   Ciechanowie;  
● 5   Mazowiecką   Brygadą   Obrony   Terytorialnej;  
● 2.   Ośrodkiem   Radioelektronicznym   w   Przasnyszu;  
● Parafiami;  
● Z   hobbystami;  
● Innymi  instytucjami  wspierającymi  pracę  kulturalną  (stowarzyszenia,       

organizacje,   kluby   sportowe);  
● Z   lokalną   prasą   i   mediami,   celem   promocji   Gminy;  
● Gminnymi   Ośrodkami   Kultury   z   terenu   powiatu   ciechanowskiego.  

 

Kolejny,  §  8  Statutu  brzmi:  “Pracowników  zatrudnia,  zwalnia  oraz  ustala  ich            
wynagrodzenie  Dyrektor  GOK.”  Jak  już  wspomniałam  w  drugim  rozdziale  Koncepcji,           
polityka  kadrowa  GOK  w  Gołotczyźnie  wymaga  całkowitej  reorganizacji.  Budowa          
struktury  GOK,  czyli  w  głównej  mierze  jej  kadra  oraz  powiązania  między  pracownikami             
powinna  być  skonstruowana  w  taki  sposób,  aby  jak  najlepiej  reagowała  na  zmiany             
środowiska  oraz  sprzyjała  obsłudze  swoich  klientów.  Powinna  dostosowywać  swoje          
działania  do  aktualnych  potrzeb  mieszkańców.  Elastyczność  powinna  być  cechą          
charakterystyczną  działalności  osób  pracujących  w  ośrodku  kulturalnym.  Osobami         
zatrudnionymi  powinny  być  osoby  z  odpowiednim  przygotowaniem,  a  przynajmniej          
zapałem  do  nauki  i  pracy.  Nie  może  być  mowy  o  przypadku,  ponieważ  pracownik  musi               
znać  swoje  obowiązki  i  mieć  kompetencje,  które  pozwolą  na  dobre  ich  wykonywanie.             
Ośrodek  powinien  działać  przynajmniej  do  godziny  18,  także  w  soboty,  dlatego  skład             
osobowy  powinien  pozwolić  na  rotację  i  ustalenie  takiego  grafiku,  aby  dostępność  do             
kultury  była  jak  największa.  Mając  na  uwadze  powyższe  zachodzi  konieczność  zatrudnienia            
na  pełny  etat  osoby  kompetentnej,  elastycznej  i  samodzielnej,  tak  aby  czuła  się  dobrze              
zarówno  w  roli  organizatora,  jak  i  instruktora,  w  pracy  z  osobami  od  najmłodszych  po               
seniorów.  Poza  tym  zachodzi  potrzeba  zawarcia  umów  z  instruktorami  rękodzieła,  tańca,            
muzyki,  etc.  Instruktorów  chcę  pozyskać  głównie  poprzez  ogłoszenia  internetowe  i           
polecenia.  Zależy  mi  na  jak  największej  ofercie,  dlatego  nie  chcę  narzucać  dziedziny,  jaką              
będą   prezentować.  
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Finanse  
Statut  w  §  9  stwierdza,  że  działalność  GOK  jest  finansowana  ze  środków  budżetu  Gminy,               
dotacji  przekazanych  z  innych  źródeł  oraz  środków  własnych  wypracowanych  przez  GOK            
w  ramach  działalności  statutowej,  w  §  10  GOK  prowadzi  gospodarkę  finansową  na             
zasadach   określonych   w   ustawie   o   organizowaniu   i   prowadzeniu   działalności   kulturalnej,   

a   w   §   11:  

1.  GOK  gospodaruje  powierzonym  mieniem  oraz  prowadzi  samodzielną  gospodarkę  w           
ramach   posiadanych   środków,   kierując   się   zasadami   efektywności   ich   wykorzystania.   

2.   Podstawą   gospodarki   finansowej   GOK   jest   plan   działania.  

Zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Gminy  Sońsk  nr  XXXIII/192/2009  z  dnia  26  czerwca  2009  r               
Ośrodek  może  uzyskiwać  środki  finansowe  i  składniki  majątkowe  z  wpływów  z  własnej             
działalności,  dotacji  z  budżetu  Państwa,  wpływów  z  najmu  i  dzierżaw  składników            
majątkowych,  spadków,  zapisów  i  darowizn  od  osób  fizycznych  i  prawnych  oraz  innych             
źródeł.   

 

Pierwszorzędnie  należy  wskazać  na  PLAN  FINANSOWY,  który  stanowi  podstawowe          
narzędzie  zarządzania  każdą  instytucją  budżetową.  Realizacja  strategicznych  zamierzeń         
instytucji  wymaga  od  dyrektora  podejmowania  decyzji  finansowych,  a  wszelkie  procesy           
decyzyjne  przebiegają  głównie  w  oparciu  o  kryteria  finansowe.  Plan  finansowy,  który            
stanowi  funkcjonowanie  działalności  powinien  być  konstruowany  w  określonych         
warunkach  zewnętrznych,  na  które  składa  się  wiele  czynników.  Uwzględniając  te  warunki            
powinien   być   realistyczny   i   możliwy   do   wykonania   w   określonych   ramach   czasowych.   

W  tym  miejscu  warto  dodać  kilka  słów  na  temat  wydatków  i  przychodów.  Mianowicie              
realizacja  kosztów  powinna  być  ponoszona  w  sposób  celowy,  oszczędny,  z  zachowaniem            
zasad  uzyskania  najlepszych  efektów  z  poniesionych  nakładów,  zaś  pozyskiwanie          
przychodów  powinno  skupić  się  na  dużej  części  z  prowadzonej  działalności  placówki.            
Przykładami  przychodów,  które  może  osiągać  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Gołotczyźnie  na            
pewno  jest  wynajem  obiektu  na  cele  kulturalne,  organizowanie  aukcji,  prowadzenie  szkoleń            
i  zajęć  dydaktycznych,  sprzedaż  wyrobów  sztuki  ludowej  czy  amatorskiej  twórczości           
plastycznej.  Chciałabym  jednak  wrócić  do  tematyki  ponoszonych  kosztów  Gminnego          
Ośrodka  Kultury.  By  wzorowo  zarządzać  Gminnym  Ośrodkiem  Kultury  w  Gołotczyźnie           
działania  dyrektora  muszą  przyczynić  się  do  wzrostu  dochodowości  i  efektywności           
placówki  poprzez  skuteczne  zmniejszanie  kosztów.  Dlatego  tak  bardzo  ważne  jest           
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podejmowanie  decyzji,  szczególnie  w  zakresie  realizacji  nabytych  środków  pieniężnych.          
Poniżej  podjęłam  próbę  przybliżenia  się  do  sytuacji  ponoszenia  kosztów  przez  Gminny            
Ośrodek   Kultury.  

Łączny  koszt  utrzymania  jednego  pracownika  przy  kwocie  2.500  zł  netto  to 53  595,23  zł               
kosztu  w  skali  roku.  W  tym  miejscu  zaznaczę,  że  trudno  będzie  znaleźć             
wykwalifikowanego  pracownika  za  najniższą  pensję,  więc  wynagrodzenie  musi  być          
współmierne   do   oczekiwanych   kwalifikacji.  

Koszt  instruktorów  to  około 40.000  zł  rocznie  (stawka  godzinowa,  jaką  przewiduję  za             
zajęcia   instruktorów   to   od   30   do   60   zł   za   godzinę).  

Księgowość   (1.002,81   zł   netto   miesięcznie)   -    20.361,12   zł    kosztów   rocznie.  

Koszt  wynagrodzenia  dyrektora  (wyliczony  na  podstawie  oświadczenia  majątkowego  za          
2018   r.)   -    107   879,30   zł.  

Materiały  niezbędne  do  prowadzenia  zajęć,  takie  jak  farby,  papier,  kredki,  papier  nutowy,             
tkaniny   itp.   to   ok    6.000   zł    rocznie.  

Koszty   utrzymania   budynku   powinny   się   wahać   na   poziomie:  

● Ogrzewanie   -    6.000   zł;  
● Energia   elektryczna   -    6.000   zł;  
● Środki   czystości   -    2.400   zł;  
● Gaz   -    600   zł;  
● Drobne   prace   konserwatorskie   i   usługi   porządkowe   -    2.500   zł.  

Całkowity  koszt  wydarzeń  zawartych  w  kalendarzu: 242.100  zł  z  czego 178.315  zł  to              
przychód   z   dofinansowań.   Koszt   imprez   poniesiony   przez   GOK   -    63.785   zł.  

Koszty   łącznie:   około    303.420,65   zł.   

Obecnie   budżet   opiewa   na   ok.    300.000   zł.  
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Nie  jestem  w  stanie  ustalić  przychodu  z  tytułu  wynajmu  sal  w  budynku  GOK  oraz  wpływu                
ze  sprzedaży  np.  rękodzieła  na  jarmarkach,  czy  wpływów  z  aukcji,  ponieważ  ujęcie  ich  w               
zestawieniu   byłoby   myśleniem   życzeniowym,   a   chcę   opierać   się   na   faktach.  
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Podsumowanie  
 

Zaproponowana  przeze  mnie  koncepcja  kierowania  Gminnym  Ośrodkiem  Kultury  w          
Gołotczyźnie  nie  wyczerpuje  całokształtu  zagadnień  związanych  z  zarządzaniem  placówką          
kulturalną.  Gminny  Ośrodek  Kultury  jest  organizmem  żywym  i  dynamicznym,  co  przekłada            
się   na   nowe   wyzwania   każdego   dnia.  

W  kierowaniu  placówką  chciałabym  zachować  zasadę  partnerstwa,  wzajemnego  zaufania          
wśród  mieszkańców  oraz  wspólnej  odpowiedzialności  społeczeństwa  lokalnego  za         
celebrację   tradycji   i   kultury   Gminy   Sońsk.  
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