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 Załącznik  nr 10                                     

do Raportu o stanie Gminy 

za 2019 r.                  

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWEJ WSI WIELKIEJ ZA ROK 2019 

 

 

WSTĘP 

 
             Szanowne Panie i Panowie Radni. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za rok 

2019 zostało sporządzone z podziałem na część finansową oraz merytoryczną zawierającą  
krótki opis i wybrane zdjęcia celem przybliżenia działalności Ośrodka w okresie 

sprawozdawczym. 

            Podobnie jak w latach ubiegłych, wykonując powierzone zadania, współpracowaliśmy 

z Urzędem Gminy, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, 

placówkami przedszkolnymi, szkolnymi, Środowiskowym Domem Samopomocy, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, sołtysami, radami sołeckimi oraz 

osobami fizycznymi zainteresowanymi organizacją i propagowaniem kultury na terenie  Gminy 

Nowa Wieś Wielka. Nasze współdziałanie polegało na pomocy merytorycznej, technicznej 

oraz finansowej. Całość zadań i działalność ośrodka prowadzona była w porozumieniu i przy 

akceptacji Rady Programowej - organu doradczego działającego przy Gminnym Ośrodku 

Kultury.  

 

 

I. SPRAWOZDANIWE FINANSOWE 
 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI 

KULTURY - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  

W NOWEJ WSI WIELKIEJ ZA 2019 ROK 
 

 

I Przychody 

 

Plan przychodów         675.000,00 
Realizacja przychodów        673.403,04 

co stanowi 99,76% planu 

Realizacja wydatków         667.501,02 

co stanowi 98,89% planu 

 

Stan środków na początku roku           4.571,28 

Wpływ środków finansowych       666.496,60 

Wydatkowanie środków finansowych      667.501,02 

Stan środków na koniec roku            3.566,86 

 

       Plan    Wykonanie 

Ogółem przychody     675.000,00   673.403,04 
Dotacja podmiotowa     445.000,00   445.000,00 

Pozostałe przychody     230.000,00   228.403,04 
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a) zlecenia Urzędu Gminy    204.000,00   203.466,58 
- koncert noworoczny 2019        15.000,00 

- wieczór kolęd z koncertem Towarzystwa Śpiewu Halka      3.000,00 

- zajęcia zimowe dla dzieci          2.000,00 

- Gminne obchody 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego     3.000,00 

- Gminne obchody 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego     6.600,00 

- obsługa komisji konkursowej w Brzozie           360,92 

- uroczystość Dnia Kobiet współorganizowana z sołectwem Prądocin       430,00 

- uroczystość Dnia Kobiet współorganizowana z sołectwem Jakubowo       567,00 

- zakup strojów dla zespołu Lirenka         2.375,00 

- koncert z okazji Dnia Kobiet            500,00 

- uroczystość Polski Stół Wielkanocny        3.000,00 

- przygotowanie spotkania z sołtysami           250,00 

- IV Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych Brzoza 2019    3.000,00 

- VII Majówka Rowerowa przy śluzie Frydrychowo w ramach współpracy  

   z Gminą Białe Błota             600,00 

- organizacja Dnia Dziecka 2019         4.000,00 

- współorganizacja z sołectwem Januszkowo Dnia Dziecka     2.791,81 

- współorganizacja z sołectwem Prądocin Dnia Dziecka      2.213,05 

- współorganizowanie ze Stowarzyszeniem Rowerowa Brzoza VII Biegu 

   Papieskiego i Rajdu Rowerowego w dniu 2 czerwca 2019r.   21.557,92 

- zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci z terenu Gminy NWW    5.000,00 

- organizacja Gminnego Turnieju Sołectw                   2.500,00 

- współorganizacja Gminnego Turnieju Sołectw z sołectwem Prądocin    3.000,00 

 

- współorganizowanie imprezy integracyjnej „Imieniny Dobromierza”    2.000,00 

- współorganizowanie 9 edycji zlotu motocyklowego „Bikers Days”    1.545,12 

- współorganizowanie imprezy plenerowej” Święto Gminy – Dożynki”    1.000,00 

- organizacja imprezy plenerowej” Święto Gminy – Dożynki”              40.000,00 

- współorganizowanie zajęć wakacyjnych w Prądocinie      3.226,70 

- współorganizowanie imprezy plenerowej „Pożegnanie lata”     4.000,00 

- współorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców Olimpina       438,06 

- współorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców Kobylarni       270,09 

- współorganizowanie z sołectwem NWW imprezy plenerowej        500,00 

- współorganizowanie ze stowarzyszeniem Rowerowa Brzoza XII Rodzinnego 

Rajdu Rowerowego i IX Biegu Trzeźwości      25.000,00 

- współorganizowanie spotkanie dotyczące porozumienia w sprawie powstania 

 terminala Intermodalnego w Emilianowie        2.214,26 

- współorganizowanie z KGW Święta Dyni i Ziemniaka      3.000,00 

- współorganizowanie spotkania pn. Pożegnanie Choinki      1.500,00 

- współorganizowanie z sołectwem Brzoza wyjazdu zespołu Brzozowiacy 

na VIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej w Sławie     2.000,00 

- współorganizowanie imprezy integracyjnej dla dzieci sołectwa Dziemionna      999,13 

- współorganizowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej     1.205,66 

- współorganizowanie Gminnych Obchodów Święta Niepodległości    6.000,00 

- współorganizowanie ze Stowarzyszeniem Rowerowa Brzoza XIII 

Niepodległościowego Rajdu Rowerowego           999,50 

- współorganizowanie Jubileuszu Długoletniego Pożycia Par Małżeńskich   2.200,00 

- współorganizowanie Mikołajkowej imprezy integracyjnej dla dzieci    1.500,00 

- współorganizowanie z sołectwem Jakubowo spotkania wigilijnego    1.533,00 

- zorganizowanie dla dzieci i młodzieży „Wieczoru Mikołajkowego” z 

rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego „Opowieści z natury”     2.500,00 

- współorganizowanie działań pn. Wigilijna Ryba”       2.500,00 
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- współorganizowanie z KGW spotkania opłatkowego „Wigilia Polska”    2.500,00 

- współorganizowanie z sołectwem Brzoza imprezy integracyjnej pn.                                             

”Wspólne strojenie choinki”             939,80 

- współorganizowanie z sołectwem Prądocin spotkania opłatkowego                                               

pn. „ Potrawa Wigilijna”          5.200,00 

- współorganizowanie XIII Biegu Sylwestrowego        4.999,56 

- sesje Rady Gminy           1.950,00 

 
 

- zlecenia GOPS       8.500,00     8.123,05 

 

- inne zlecenia       6.400,00     6.400,00 

 

b) przychody finansowe         150,00        105,13 

 

c) pozostałe przychody    10.950,00   10.308,28 
- darowizny            8.401,40 

- amortyzacja            1.906,88 
 

 

Sprawozdanie z wydatkowania z dotacji podmiotowej udzielonej 

na działalność samorządowej instytucji kultury  

Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej w 2019 roku 

 
 

Wydatkowano z dotacji podmiotowej na działalność kulturalną kwotę:  445.000,00 

 

1.Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia  

społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe   335.271,77 

w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników   283.753,15 

- wynagrodzenia bezosobowe      51.518,62 

 

2.Wydatki wynikające z przepisów bhp         1.690,21 

 

3.Wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych       5.420,09 

 

4.Wydatki z podróży służbowych          3.331,29 

 

5.Wydatki na zakup usług pozostałych       34.174,50 

 

6.Wydatki na zakup wody i kanalizacji         1.149,02 

 

7.Wydatki na opłatę rozmów telefonicznych, Internetu i znaczków     2.490,95 

 

8.Wydatki na zakup materiałów, mebli i pozostałego wyposażenia    19.038,29 

 

9.Wydatki na działalność świetlic i boiska wielofunkcyjnego Orlik   42.433,88 

 

 

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej na dzień  31 

grudnia 2019 r.: 

 

I. Należności      – 4.999,56 zł 
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II. Zobowiązania – 5.196,21 zł 
 

 

Powyższe zobowiązania i należności nie są wymagalne. 
 

 

Sprawozdanie o pozyskanych środkach finansowych 

na działalność statutową samorządowej instytucji kultury  

Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej w 2019 roku 

 
Pozyskano kwotę         8.401,40 

w tym: 

 

działalność GOK         500,00 

 

organizację spotkania” pożegnanie choinki”      800,00 

- spółka z o.o. Tribo NWW                 300,00 

- Bogusław Wiśniewski                 200,00 

- Koło Łowieckie                  300,00 

 

organizację Dożynek         800,00 

- spółka z o.o. Tribo NWW                  300,00 

- Metalbark sp z o.o.NWW                  500,00 

 

organizacja koncertu noworocznego               2.050,00 

- Metalbark sp z o.o.NWW                  500,00 

- spółka z o.o. Tribo NWW                  300,00 

- Bank Spółdzielczy                   300,00 

- Mariusz Bożek                  500,00 

- Agnieszka Jacek Cabaj Brzoza                300,00 

- Jan Hejmanowski Brzoza                 150,00 

 

organizacja biegu dożynkowego              4.251,40 
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II. SPAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI MERYTORYCZNEJ 

 
Umieszczając zdjęcia i opis wydarzeń kulturalnych, pragniemy Państwu przypomnieć ich 

klimat oraz wspólnie przeżyte chwile.  

      

 STYCZEŃ 

• 03.01 - czwartek, Koncert Noworoczny w byłym  Gimnazjum w Brzozie, podczas 

którego Artyści Narodowej Orkiestry Filharmonii Lwowskiej INSO zaprezentowali 

wspaniałe arie operowe i operetkowe oraz utwory z najlepszych światowych produkcji 

musicalowych.  
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• 06.01 - niedziela, tradycyjnie w Święto Trzech Króli, po wieczornej Mszy Świętej 

spotkaliśmy się w Gminnym Ośrodku Kultury na „Wieczorze Kolęd”. W tym roku 

kolędowaliśmy z Towarzystwem Śpiewu „HALKA” z Inowrocławia. Jesteśmy pod 

wielkim wrażeniem wspaniałego koncertu i wspólnie śpiewanych kolęd z tak 

znakomitym i znanym w kraju oraz za granicą Chórem. 

 

 

 

• 08.01. - wtorek, 10:00 - sala ośrodka – szkolenie rolników przez Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie. 
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• 13.01. - niedziela, 26. Finał WOŚP 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych Sztab 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

mieścił się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej. Na terenie Gminy na rzecz 

Orkiestry od godz. 8:00 kwestowało 7 wolontariuszy, w tym 3 w Brzozie i 4 w Nowej Wsi 

Wielkiej. W godz. od 13:00 do 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się cykl występów 

artystycznych przeplatanych licznymi licytacjami. Do wspólnej zabawy przygrywał nam Rafał 

i Ania z Inowrocławia. Na scenie zaprezentowała się Pani Aleksandra Meler z Brzozy w 

pięknym wykonaniu znanych piosenek „Tyle słońca w całym mieście” , „Piosenka jest dobra 

na wszystko”, „Małe rzeczy”, „Kolorowy wiatr” oraz „Dream a little dream”. Nie zabrakło też 
Zuzi i Nikoli - wokalistek ze szkoły podstawowej. Konto tegorocznego Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy zasililiśmy kwotą 12.905,28 zł, (w poprzednich latach 

11.008,98 zł,  10.792,09 zł,  8.270,00 zł i 5.485,00 zł przed czterema laty). 

 

 

 

 

• 14 - 25.01 – zajęcia zimowe  prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00  

do 14:00 dla 30 - osobowej grupy dzieci i młodzieży. Zajęcia zostały tak zaplanowane, 

aby bez względu na wiek i płeć każdemu dziecku zapewnić miłe oraz atrakcyjne 

spędzenie czasu. Uczestnicy mieli zapewnione nieodpłatnie drugie śniadanie oraz ciepłe 

i chłodne napoje. Zrealizowaliśmy cztery wyjazdy do Parku Wodnego w Inowrocławiu. 

W spektaklu profilaktycznym wystawionym przez teatrzyk „Blaszany Bębenek’ z 

Trzebini poruszany był temat związany z przeciwdziałaniem narkomanii wśród dzieci i 

młodzieży. Dodatkowymi atrakcjami oprócz zajęć świetlicowych i warsztatów 

rękodzielniczych, była wizyta w remizie i przejażdżki wozem strażackim Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej. Strażacy zapoznali dzieci z zasadami udzielania 

pierwszej pomocy oraz postępowania w przypadku różnych zagrożeń. 
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•  

 

• 16.01 - środa, w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się cykliczne spotkanie seniorów                    

z klubu „WRZOS” połączone ze zbliżającym się dniem Babci i Dziadka. Frekwencja jak 

zwykle dopisała, seniorzy stawili się prawie w 80%. Dla licznie zgromadzonych seniorów 

przygotowano niespodziankę występ pań z chóru LIRENKA, które zaprezentowały 

pastorałki i kolędy. 

 

 

          LUTY 
 

• 3.02 - niedziela - współudział GOK w organizacji obchodów 100. Rocznicy Bitwy               

o Brzozę. 
• 6.02 - środa, 16:00, zebranie Koła Gospodyń Wiejskich. 

• 9.02 - sobota, 11:00, zajęcia dla dzieci i młodzieży z robotyki. 
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• 10.02 - w niedzielne popołudnie gościliśmy parę artystów cyrkowych, Sylwię i Michała, 

którzy bawili nas swoimi niezwykłymi umiejętnościami.  

 

 

 

 

 

 

• 09.02 – sobota, 11:00, zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży. 

• 11.02 – poniedziałek, 10:00, szkolenie rolników przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Minikowie. 

• 14.02 – czwartek, 10:00 -13:00, użyczenie sali ośrodka Środowiskowemu Domu 

Samopomocy w Nowe Wsi Wielkiej. 

• 20.02 – środa, użyczenie sali ośrodka na bezpłatne badanie wzroku. 

• 22.02 – piątek, 17:00-22:00 seniorzy Klubu „Wrzos” w Nowej Wsi Wielkiej                     

w Gminnym Ośrodku Kultury bawili się na zabawie karnawałowej.  

 

 

• 26.02 – czwartek, 13:30, w związku z posiedzeniem w GOK-u Rady Gminy Nowa 

Wieś Wielka zajęcia ceramiczne odbyły się w świetlicy użyczonej przez druhów 

strażaków. 
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• 26.02 - czwartek, 14:00, posiedzenie, sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wieka. 

• 26.02 - czwartek, 16:00, w związku z posiedzeniem w GOK-u Rady Gminy Nowa Wieś 
Wielka próba chóru „Lirenka” odbyła się w stołówce Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

 

• 27.02 – środa, 10:00-14:00, w przeddzień tłustego czwartku na imprezie karnawałowej 

gościliśmy uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z Ciela, Solca 

Kujawskiego i Nowej Wsi Wielkiej. Wspólna zabawa była świetnym sposobem na 

integrację i nawiązanie nowych znajomości. Miła i rodzinna atmosfera sprawiła, że 

ciężko było się wszystkim rozstać. Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny brać 
czynny udział na tak sympatycznej imprezie. 

 

 

 

 

       MARZEC 

 

• 01.03 – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych: w GOK-u odbyło się spotkanie i 

wzruszający montaż słowno-muzyczny „NIEPODLEGŁA” w wykonaniu grupy 

„Słoneczniki” z Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi Wielkiej. Młodzi aktorzy 

wycisnęli” łzy wielu uczestnikom tego pięknego przedstawienia. 
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• 5.03 - wtorek, sala GOK, 10:00 -14:00, szkolenie rolników przez Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie. 

• 6.03 - środa, zebranie Koła Gospodyń Wiejskich. 

• 9.03 - sobota,11:00, zajęcia dla dzieci i młodzieży z robotyki. 

• 10.03 - niedziela, 18:00 spotkanie zorganizowane przez GOK z okazji Dnia Kobiet 

upłynęło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Po pięknych występach naszych 

zespołów: wokalnego „Brzozowiacy” i chóru ”Lirenka”, na scenie pojawił się 
zaproszony z Ukrainy, męski kwartet wokalny 

ACCORD - laureat programu Must Be The Music. 

Czwórka znakomitych śpiewaków: Włodzimierz 

Futorski – tenor I, Włodzimierz Gapij – tenor II, 

Jarosław Jakymczuk – baryton i Andrij Zatoński - 

bas, już pierwszym utworem zaśpiewanym w stylu 

“A Cappella” podbiła serca publiczności. Kolejne 

ukraińskie pieśni ludowe, pieśni narodów świata i 

dzieła muzyki klasycznej stały się niepowtarzalną 
klimatyczną podróżą z kwartetem ACCORD. 

Jesteśmy zachwyceni profesjonalizmem i kunsztem 

artystycznym wykonawców. Dziękujemy za 

wspaniały koncert i jednocześnie piękny prezent dla naszych Pań. Po koncercie były 

życzenia, kwiaty i okolicznościowy tort.   

AACCORD: w okresie swojej działalności zespół zdobył przychylność i uznanie ukraińskiej              

i europejskiej publiczności . W roku 2004 uzyskał stał się solistycznym zespołem wokalnym 

Tarnopolskiej Filharmonii Obwodowej. Repertuar grupy około 200 dzieł, na który składają się 
także muzyka duchowna. Kierownikiem artystycznym liczy zespołu jest zasłużony artysta 

Ukrainy, docent Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu – Jewgen Guńko, 

wymagający interpretator i aranżer miniatury wokalnej. 
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• 12.03 – wtorek, 11:00 szkolenie rolników przez Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego                     w Minikowie. 

• 18.03 – poniedziałek, 16:30, zebranie sołeckie sołectwa 

Dziemionna. 

• 19.03 – wtorek, 

zebranie sołeckie sołectwa 

Nowa Wieś Wielka. 

• 22.03 – piątek, 

16:30 – warsztaty 

plastyczne pod okiem Pani 

Ilony Gawrońskiej pn. 

Wiosenne malowanie na 

ścianie” 

 

 

 
 

 

• 28.03 – czwartek, sala GOK, 14:00 – sesja Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. 

• 31.03 - niedziela, 16:30,   mieliśmy przyjemność zaprosić mieszkańców na wspólne 

tworzenie kartek wielkanocnych. Uczestnicy wykonywali je techniką quillingu.  
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KWIECIEŃ 

 

• 02.04 - wtorek, sala GOK, 10:00 szkolenie rolników przez Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie. 

 

•  05 i 06.04 – piątek i sobota, 16:30, dwudniowe warsztaty rękodzielnicze „Pisanki 

wielkanocne”. 

• 13.04 – sobota, ”Polski Stół Wielkanocny”: Pani  Bogumiła Jankowska 

Przewodnicząca KGW w Nowej Wsi Wielkiej, życzeniami świątecznymi przywitała 

gości na 21. Edycji Polskiego Stołu Wielkanocnego. W trakcie przedświątecznej 

imprezy nie zabrakło występów artystycznych w wykonaniu dzieci z kl. Ib i IIIa Szkoły 

Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, przygotowanych przez Panie: Darię Urbaniak             

i Krystynę Kubicką. Po części artystycznej ciepłe słowa do Pań z Koła Gospodyń 

Wiejskich oraz gości skierował Wójt Gminy Nowej Wsi Wielkiej Pan Wojciech 

Oskwarek oraz Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Pan Waldemar 

Owczarzak. Ksiądz Kanonik Michał Stolarski poświęcił potrawy, po czym zaczęła się 
degustacja. W dalszej części spotkania rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą palmę, 
pisankę i stroik wielkanocny. Jury w składzie Pani Ilona Gawrońska - absolwentka 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Pani Irena Kowalska - Przewodnicząca 

Gminnego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich w Złotnikach Kujawskich oraz Pan 

Czesław Lipka – Przewodniczący Klubu Seniora „Wrzos” w Nowej Wsi Wielkiej, 

oceniło prace, przyznając w trzech kategoriach nagrody wszystkim uczestnikom 

konkursu. W dalszej części imprezy wylosowano i wręczono 10 osobom atrakcyjne 

nagrody rzeczowe z akcentem nawiązującym do zbliżających się Świąt Wielkanocnych.  
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• 27.04 – sobota, IV Powiatowy Przegląd Chórów, Zespołów Wokalnych i Wokalno-

Instrumentalnych  w Brzozie. Gościliśmy 11 zespołów i chórów. Tego dnia byli z nami: 

Chór Belcanto z Bydgoszczy, Zespół Wokalny Brzozowiacy z Brzozy, Zespół Ale 

Babki z Rojewa, Zespół wokalno-instrumentalny Medic Retro z Bydgoszczy, Zespół 

Emka z Rogowa, Zespół Leśna Kraina z Cierpic, Zespół Folklorystyczny Solecczanie  

z Solca Kujawskiego, Zespół Złoty Wiek ze Złotnik Kujawskich, Zespół Śpiewaczy 

Wrzos z Rojewa, Chór Retro z Pruszcza, Chór Żeński Lirenka z Nowej Wsi Wielkiej. 
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MAJ 

 

• 04.05 – sobota, Majówka, mimo kapryśnej pogody połączona ze Świętem Strażaków 

odbyła się zgodnie ze scenariuszem organizatorów. Na uczestników strażackiego 

festynu czekało wiele atrakcji, w tym pokaz sprzętu oddziałów Ochotniczej Straży 

Pożarnej z Brzozy i Nowej Wsi Wielkiej. Były życzenia, ciepłe słowa i podziękowania 

dla naszych Druhów. Nie zabrakło tradycyjnej grochówki, ugotowanej przez Koło 

Gospodyń Wiejskich. Wieczorem w Kościołach Parafialnych w Nowej Wsi Wielkiej i 

Brzozie odbyły się Msze Święte w intencji Strażaków. 
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• 08.05 – środa, 16:00 sala GOK, zebranie Koła Gospodyń Wiejskich. 

• 09.05 – czwartek, 16:30 sala GOK, zebranie komisji wyborczych.  

• 15.05 – środa, 16:00, zebranie klubu seniora  „Wrzos”. 

• 21.05 – wtorek, sesja Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. 

• 22.05 – środa, 17:00 sala GOK, zebranie komisji wyborczych. 

• 24.05 – piątek 18:00 sala GOK, prelekcja dla mieszkańców „Zdrowe żywienie”.  

• 25.05 – sobota, o 10:00 na boisku wielofunkcyjnym „ORLIK” w Nowej Wsi Wielkiej 

rozpoczął się Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej. Do rywalizacji przystąpiły cztery 

nowowiejskie drużyny, dostarczając kibicom wiele emocji i wrażeń sportowych. 

Puchary i dyplomy przypadły drużynom w następującej kolejności: I – „HAITI”, II – 

„POLSKA”, III – „MALI” oraz IV – „R.D KONGO”(Republika Demokratyczna 

KONGO). Najlepszym strzelcem 

Turnieju okazał się Mateusz 

Bartoszak, a najlepszym 

bramkarzem, Maks Polkowski. Dla 

kibicujących Mam, z okazji Ich 

święta, oprócz życzeń, organizatorzy 

przygotowali konkurencję strzelania 

na bramkę. Były to kolejne przeżycia 

i wrażenia dla kibiców, a w 

szczególności dla rywalizujących 

Mam. Tradycyjnie nie zabrakło 

kawy, herbaty i słodkiego 

poczęstunku. Sportowa impreza 

upłynęła w miłej, rodzinnej i 
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sympatycznej atmosferze.  Organizatorzy: GOK i GLKS Burza Nowa Wieś Wielka. 

 

 

 

• 30.05 – czwartek, 9:00-13:00 użyczenie sali dla GOPS NWW. 
 

 

CZERWIEC 

 

• 02.06 – niedziela - Gminne Obchody Dnia Dziecka. Wymarzona pogoda                                

i przygotowane atrakcje sprawiły, że nasi najmłodsi mieszkańcy mile spędzili swoje 

święto. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna i Koło 

Gospody Wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej 
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• 08.05. - sobota, 10:00-14:00, to już czwarta edycja pikniku integracyjnego dla dzieci 

korzystających ze świetlic wiejskich Gminy Nowa Wieś Wielka. Odbyła się w  

Dobromierzu. Pogoda dopisała, a atrakcji i konkursów z nagrodami było mnóstwo. 

Bawiły się nie tylko dzieci, ale i dorośli. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, Sołectwo Dobromierz, 

Komisariat Policji Bydgoszcz Wyżyny oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Nowej Wsi Wielkiej. 
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• 15.06. – sobota, wyjazdowe warsztaty rękodzielnicze w świetlicy wiejskiej w 

Jakubowie pn. „Ogród w szkle” prowadzone przez pracownika GOK. 

 

 

 

• 18.06. – wtorek, sala GOK, zorganizowanie wystawy prac plastycznych podopiecznych 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. 

• 19.06. – środa, sala GOK, spotkanie i biesiada seniorów z klubu „WRZOS” w Nowej 

Wsi Wielkiej z okazji „Dnia Matki i Ojca”.  
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• 22.06. – sobota, 17:00-20:00, wynajem sali GOK na prezentację firmy „Top-Med”                  

z  Poznania.  

• 23.06. – niedziela, 10:00, w miłej, rodzinnej i sportowej atmosferze rywalizowało na 

boisku ORLIK w Nowej Wsi Wielkiej 5 drużyn, witając „Lato 2019”. 

 

 
 

 

• 25.06. – wtorek, sala GOK, sesja Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. 

• 27.06. – czwartek, współorganizacja XVIII Olimpiady Środowiskowych Domów 

Samopomocy Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
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LIPIEC 
 

•  01-05.07. - zajęcia wakacyjnych dla I grupy 30 dzieci, 
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• 06.07. – sobota -  VIII Turniej Sołectw Gminy Nowa Wieś Wielka, podobnie jak              

w tatach ubiegłych zorganizowany został w uroczym zakątku gościnnego Prądocina. 

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka Pan Wojciech Oskwarek objął honorowy patronat nad 

imprezą i uczestniczył w niej osobiście. Mimo deszczowej aury w sympatycznej                        

i rodzinnej atmosferze rywalizowało siedem drużyn, dostarczając nam wiele emocji 

sportowych. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi 

Wielkiej, Sołtys i Rada Sołecka Prądocina oraz UKS Sokół w Brzozie.  
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• 08-12.07.  - zajęcia wakacyjne dla II grupy 30 dzieci. 
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• 14.07. – sobota, współorganizacja z Sołectwem Dobromierz imprezy plenerowej 

„Imieniny Dobromierza”. 

 

 

• od 15 do 31.07. – okres urlopowy, mimo okresu urlopowego w  GOK-u we wtorki                

i czwartki od 16:00 do 17:30 prowadzone były dla pań ćwiczenia ogólnorozwojowe.  
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SIERPIEŃ 

 

• od 01 do 16.08 – okres urlopowy, mimo okresu urlopowego w  GOK-u we wtorki                

i czwartki od 16:00 do 17:30 prowadzone były dla pań ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Odbywały się również próby chóru „Lirenka” przygotowujące do występu podczas 

„Święta Gminy”. 

• 21.08. – środa, 16:00, zebranie Klubu seniora „Wrzos”.  

• 24.08. – sobota, „Święto Gminy-Dożynki 2019”. 
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WRZESIEŃ 

 
04.09. – środa, 16:00 zebranie Koła Gospodyń Wiejskich. 

07.09. – sobota „VI Bieg Dożynkowy” ,deszczowa aura nie przeszkodziła nam w sportowej 

rywalizacji i wspólnej zabawie. 
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• 11.09. – środa, 16:00 zebranie klubu seniora „Wrzos”. 

• 24 i 27.09. – sala GOK udostępniona  na szkolenie komisji wyborczych.w 

• 28.09. – sobota, 15:00 IX Edycja Święta Dyni i Ziemniaka, impreza organizowana 

wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich. 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 

 

• 01.10. – wtorek, GOK wykupił 2 seanse filmowe kina sferycznego, które 

zainstalowało się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej. 

• 02.10. - środa, sala GOK 16:00 zebranie Koła Gospodyń Wiejskich. 

• 04.10. – 19:30-20:30, wynajem sali przez jeden z komitetów wyborczych. 

• 05.10. – sobota, 9:00, udostępnienie sali GOK na szkolenie komisji wyborczych. 

• 10.10. – czwartek, 18:00, udostępnienie sali GOK na szkolenie komisji wyborczych. 
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• 16.10. – środa, 10:00, udostepnienie sali GOK na szkolenie rolników przez Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 

• 20.10. – niedziela, 15:00, sala GOK, gościliśmy najpopularniejszy na youtube polski 

kabaret młodego pokolenia "Czwarta Fala". Widzowie usatysfakcjonowani i rozbawieni 

opuszczali salę widowiskową ośrodka kultury, pozując wcześniej do pamiątkowych 

fotografii z artystami. "Czwarta Fala" to kielecka formacja, której twórczość opiera się 
na odnajdywaniu odrealnionych aspektów pozornie normalnych sytuacji. Kabaret ma 

na koncie trzy autorskie programy. Powstał we wrześniu 2009 roku i już może 

pochwalić się aż 50 nagrodami na ogólnopolskich festiwalach kabaretowych, z czego 

większość stanowią nagrody publiczności. W jego skład wchodzą: Mateusz Lewkowicz 

i Damian Lebieda oraz Bartek Cedro. 

 

 

 

• 25.10. – piątek, w GOK-u odbyły się kolejne warsztaty rękodzielnicze podczas których 

uczestnicy wykonywali wiszące mini ogrody w szklanej kuli.  

 

 

 

• 29.10. – wtorek, 10:00, sala GOK sesja Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. 
 

 

LISTOPAD 

 

• 06.11. - środa, 16:00 zebranie Koła Gospodyń Wiejskich. 

• 11.11. - poniedziałek, Gminne Obchody Święta Niepodległości 101. Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości. Dzięki sprzyjającej aurze świętowaliśmy również w 

plenerze. Do obchodów tradycyjnie włączyły się wszystkie placówki oświatowe, instytu- 

cje samorządowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz mieszkańcy. 
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• 20.11. – środa, 15:00-19:00, sala GOK zabawa andrzejkowa dla seniorów.   

 

 

 

• 22.11. – piątek, 15:30, sala GOK warsztaty rękodzielnicze – wykonywanie figur            

z masy plastycznej. 

• 29.11. – piątek, 9:00-14:00 zabawa andrzejkowa na której gościliśmy uczestników 

Środowiskowych Domów Samopomocy z Solca Kujawskiego i Nowej Wsi Wielkiej. 

Bawiono się świetnie w miłej i sympatycznej atmosferze.  

 

 

 

 

• 29.11. – piątek, 17:30 w świetlicy wiejskiej w Prądocinie odbyła się uroczystość 
związana z jubileuszem długoletniego pożycia małżeńskiego. GOK otrzymał zlecenie 

zorganizowania uroczystości.  Przybyło 11 Złotych Par i 4 Szmaragdowe. Złote pary to 

Państwo: Barbara i Ludomir Kozłowscy oraz Irena Piotr Michaelis z Nowej Wsi 

Wielkiej, Genowefa i Józef Michniewicz z Prądocina, Bogumiła i Edmund Nowiccy, 

Helena i Kazimierz Pierzchało, Krystyna i Edward Swakowscy , Henryka i Jerzy Szmyt, 

Halina i Zdzisław Wiśniewscy z Brzozy, Halina i Grzegorz Sitarek z Olimpina, 

Krystyna i Wacław Szal z Dziemionny oraz Państwo Janina i Wit Wróbel z Januszkowa. 

Pary Szmaragdowe z 55-letnim stażem małżeńskim to Państwo: Maria i Jerzy Burak            
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z Dobromierza, Jadwiga i Edward Kowalscy z Brzozy, Danuta i Stanisław Budzińscy z 

Dziemionny oraz Państwo Irena i Józef Niezbeccy z Dąbrowy Wielkiej. Po przywitaniu 

czcigodnych Jubilatów oraz przybyłych gości Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka Pan 

Wojciech Oskwarek i zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pan Mirosław 

Bogusz rozpoczęli ceremoniał wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 

przyznane przez Prezydenta RP. Wójt życzył Jubilatom wielu dalszych wspólnie 

przeżytych lat w zdrowiu i radości. Kwiaty, tradycyjna lampka szampana i tort były 

nieodłącznym elementem uroczystości, którą uświetnił swoim występem zespół 

wokalny „Lirenka”. Jubileuszowe spotkane przebiegło w miłej, serdecznej i rodzinnej 

atmosferze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 

 

• 04.12. – czwartek, 15:00, koncert w wykonaniu dzieci uczestniczących w zajęciach 

wokalnych i nauki gry na gitarze. 
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• 06.12. – piątek, sesja Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. 

• 07.12. – sobota, odbyła się mikołajkowa impreza połączona z wystawą i 

rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego ”Opowieści z natury” oraz 

podsumowaniem akcji ”Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę w schronisku”. 

Organizator: GOK NWW. 

 

 

 

 

 

• 11.12. - środa, 11:00, zakończyliśmy akcję „Pomóżmy przetrwać zwierzętom zimę w 

schronisku”. Podobnie jak w roku ubiegłym, mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka 

spisali się na medal dostarczając: karmę, koce, siedziska, miski i inne akcesoria 

niezbędne zwierzętom w przetrwaniu zimy. Serdecznie za tę pomoc dziękujemy. Dary 

dla czworonogów w imieniu wszystkich darczyńców, przekazaliśmy do schroniska               

w Inowrocławiu.  

 

 

 

 

• 14.12. - sobota, 15:00, tradycyjnie przed Świętem Bożego Narodzenia w Gminnym 

Ośrodku Kultury odbyło się otwarte spotkanie opłatkowe pn. „Wigilia Polska”. 

Uczestniczyli w nim licznie przybyli mieszkańcy Gminy oraz zaproszeni goście. 

Występ artystyczny dzieci, łamanie się opłatkiem, wieczerza wigilijna przygotowana 

przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz rozstrzygniecie konkursu na 

"Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową", były stałymi elementami spotkania. 

Organizator: GOK i KGW. 
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W okresie sprawozdawczym prowadzone były zajęcia cykliczne w następujące dni: 

- wtorki i środy w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej: zajęcia ceramiczne dla dzieci,  

- środy: w klasie użyczonej przez Szkołę Podstawową w Nowej Wsi Wielkiej - nauka gry na 

gitarze, po jednej godzinie dla każdej z trzech grup w zależności od stopnia zawansowania           

i poziomu gry, 

- czwartki: w klasie użyczonej przez Szkołę Podstawową w Nowej Wsi Wielkiej zajęcia 

wokalne dla dzieci i młodzieży, 

- wtorki i piątki – sala GOK, ćwiczenia ogólnorozwojowe dla pań, 
- środy i czwartki: próby zespołu wokalnego „Brzozowiacy” i chóru „Lirenka” w Brzozie            

i Nowej Wsi Wielkiej. 

 

                                PODSUMOWANIE 

 

Powierzone zadania w  zakresie upowszechniania kultury w 2019 roku w Gminie Nowa Wieś 
Wielka zrealizowaliśmy według przyjętego planu i założeń statutowych. Zgodnie ze 

sprawozdaniem z wykonania Planu Finansowego w okresie rozliczeniowym zrealizowaliśmy 

wszystkie zlecenia Gminy, w tym obchody świąt państwowych, uroczystości okolicznościowe, 

koncerty, festyny, zabawy, konkursy, wystawy, oraz imprezy sportowe. Opracowaliśmy 

kalendarz imprez w taki sposób, aby statystycznie raz w tygodniu zaoferować mieszkańcom 

wydarzenie kulturalne lub inną formę spędzenia wolnego czasu. Prowadziliśmy zorganizowane 

zajęcia warsztatowe dla dzieci i dorosłych. Zrealizowaliśmy zadania Gminnego Programu 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy, 

wprowadzając elementy profilaktyki podczas zajęć z dziećmi w okresie wakacji letnich, ferii 

zimowych oraz w Dniu Dziecka. Kontynuowaliśmy organizację „Sołtysiady” i „Biegu 

Dożynkowego”. W swojej działalności korzystaliśmy z boiska wielofunkcyjnego „Orlik”. 

Podobnie jak w roku poprzednim, dla lepszego i sprawniejszego funkcjonowania „Orlika” na 

kolejny rok zatrudniliśmy pracownika gospodarczego. Zorganizowaliśmy kilka imprez 
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sportowych. W okresie sezonu zimowego przy sprzyjających warunkach pogodowych boisko 

„Orlik” było również czynne. Braliśmy udział w imprezach organizowanych przez 

stowarzyszenia i organizacje działające na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. Realizowaliśmy 

zlecenia w zakresie obsługi zebrań, szkoleń i sesji. Kontynuowaliśmy zajęcia dla dzieci z 

ceramiki i gry na gitarze. Rozpoczęliśmy nowe zajęcia dla dzieci uzdolnionych wokalnie. 

Wspieramy zespoły działające przy ośrodku kultury tj. wokalny „Brzozowiacy” i chór 

‘Lirenka”. Zatrudniamy profesjonalnych dyrygentów, pod okiem których zespoły poszerzają 
swój artystyczny potencjał.. W okresie sprawozdawczym sfinansowaliśmy zespołom łącznie 9 

wyjazdów na przeglądy, występy i koncerty doskonalące ich poziom artystyczny oraz 

promujące naszą Gminę. Wielostronna działalność ośrodka kultury opiera się nie tylko na 

wykorzystaniu naszego potencjału kadrowego. Do realizacji zadań z zakresie upowszechniania 

kultury w roku 2019 korzystaliśmy dodatkowo z usług innych osób realizując 15 umów zleceń 
oraz 9 umów o dzieło.  Kierowaliśmy wiele pism i próśb do firm oraz instytucji o sponsoring, 

efektem czego jest zasilenie konta GOK na działalność statutową na łączną kwotę 8.401.40 zł. 

Wszelkie propozycje kulturalne wynikające z potrzeb naszych odbiorców i w ramach naszych 

możliwości staramy się spełniać i realizować.  
W czasie, kiedy nie odbywają się imprezy lub nie realizujemy powierzonych zleceń, GOK 

udostępniony jest dla mieszkańców od wtorku do czwartku w godz. od 10:00 do 18:00, piątki 

od 12:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od 14:00 do 20:00. W przypadku imprez nie 

przewidzianych kalendarzem, a dodatkowo zleconych przez Gminę Nowa Wieś Wielka lub 

innych zleceniodawców, zastrzegamy sobie prawo zmiany godzin pracy i otwarcia Ośrodka,  

co jest zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi 

Wielkiej.  

           Boisko Wielofunkcyjne Orlik, którym zawiadujemy w okresie sezonu sportowego 

udostępnialiśmy od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 21:00 oraz w soboty i niedziele 

od 15:00 do 21:00. W okresie wakacyjnym obejmującym okres od 1 lipca do 31 sierpnia Orlik 

był otwarty codziennie w godz. od 10:00 do 20:00. Po zakończonym sezonie sportowym tj.          

w okresie zimowym w sprzyjających warunkach pogodowych Orlik udostępniany był 

codziennie w godz. od 15:00 do 20:00.  

              W roku budżetowym 2020 będziemy kontynuować naszą wielokierunkową 
działalność, wzbogacając szczególnie ofertę kulturalną z uwzględnieniem potrzeb naszych 

mieszkańców, tak aby każdy mógł wybrać z naszej oferty to, co najbardziej odpowiada jego 

osobistym zainteresowaniom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

Opinia Rady Programowej dot. Sprawozdania   

Gminnego Ośrodka Kultury z działalności za rok 2019.  
 


