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Wstęp  

Niniejsza koncepcja programowa dotycząca działalności, organizacji i zarządzania 

Centrum Kultury i Sportu w Osieku ma na celu stworzyć instytucję przygotowaną do 

strategicznych zadań wynikających z oczekiwań Organizatora przedstawionych w Statucie.  

 Kluczowe znaczenie ma w niej wizja Ośrodka jako instytucji otwartej dla 

mieszkańców Gminy, która stworzy przestrzeń gdzie będą oni mogli spędzać czas wolny, 

rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a przede wszystkim budować więzi i poczucie 

przynależności do społeczności lokalnej.  

 Moim priorytetem będzie promocja Gminy Osiek jako miejsca ciekawego, którego 

mieszkańcy aktywnie uczestniczą w jego funkcjonowaniu. 

 Niniejszy dokument stanowi tylko wybrane propozycje działań, które staną się polem 

do współpracy z innymi podmiotami działającymi na terenie Gminy Osiek i Powiatu 

Brodnickiego.  

 

Koncepcja organizacyjna  

 

Punktem wyjścia stanie się dla mnie diagnoza i ewaluacja dotychczasowej działalności 

CKiS – rozpoznanie kompetencji pracowników, ewaluacja zrealizowanego planu pracy w 

2020 roku i poznanie oczekiwań Organizatora oraz mieszkańców Gminy.  

Kadra CKiS zapoznana zostanie z przedstawionym poniżej harmonogramem działań na rok 

2021, przedyskutowane zostaną główne zasady funkcjonowania jednostki. 

 

1. Świetlice wiejskie – należy zwiększyć ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży, 

obejmującą zajęcia plastyczne i wspólne zabawy. Zależałoby mi na tym, aby świetlice 

wykazywały się otwartością na potrzeby mieszkańców, a co za tym idzie stały się 

miejscem aktywności środowiska lokalnego przez wspólne spotkania, turnieje czy też 

warsztaty. 

 

2. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej poprzez tworzenie i 

upowszechnianie różnych dziecin kultury oraz organizowanie i popularyzacja 

sportu i rekreacji na terenie Gminy – stwarzanie mieszkańcom możliwości 

atrakcyjnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego, aktywizacja młodzieży, 

organizacja przedsięwzięć rodzinnych zwiększających poczucie więzi 

międzypokoleniowej, promocja aktywnego stylu życia, postaw obywatelskich i 



proekologicznych. Animacja kulturalna ma zarówno sprzyjać kultywowaniu tradycji 

jak i wspieraniu unikatowości regionu. 

Harmonogram wydarzeń na rok 2021 

Styczeń  11.01. Warsztaty dla dzieci „Nie taki pająk straszny” – 

spotkanie z hobbystą terrarystyki, warsztaty plastyczne. 

21.-22.01. Dzień Babci i Dziadka. Akcja na Facebooku „Złóż 

życzenia Babci i Dziadkowi!”  

23.01. Dzień bez opakowań foliowych. Promocja akcji na 

Facebooku.  

25.01. Dzień Kryptologii. Konkurs internetowy na nazwiska 

trzech polskich matematyków, którzy złamali szyfr Enigmy 

(jeden to Bydgoszczanin).  

27.01. Międzynarodowy Dzień Holocaustu. Informacja na 

Facebooku, zachęcanie do czytania literatury dot. Holocaustu 

dostępnej w gminnej bibliotece.  

29.01. Dzień Składanki i łamigłówki. Konkurs internetowy 

dla dzieci.  

 

Rozpoczęcie zajęć sekcji siatkówki CKiS Osiek (w 

późniejszym okresie reprezentowanie Gminy Osiek na 

turniejach w powiecie).  

 

Luty 

 

14.02. Walentynki. Ogłoszenie konkursu „Serce na dłoni – 

Wolontariusz roku Gminy Osiek”.  

21.02. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - „Wielkie 

Dyktando” lub „Łamańce językowe” – konkurs internetowy.  

 

Marzec  1.03. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Biegi 

przełajowe. Impreza sportowa.  

8.03. Dzień Kobiet.  

11.03. Dzień Sołtysa. 

12.03. Dzień Matematyki. Zagadka internetowa.  

18.03. Światowy Dzień Recyklingu. Konkurs na plakat 

zachęcający do segregacji odpadów.  

21.03. Międzynarodowy Dzień Poezji. Organizacja wieczoru 

czytania poezji.  

21.03. Pierwszy dzień wiosny. Warsztaty dla dzieci.  

22.03. Światowy Dzień Wody. Zagadka internetowa dla 

dzieci.  

25.03. Dzień Czytania Tolkiena. Akcja internetowa 

zachęcająca do korzystania ze zbiorów biblioteki gminnej.  

 

Kwiecień 1.04. Międzynarodowy Dzień Ptaków. Organizacja Spotkania 

z członkiem Brodnickiego Towarzystwa Przyrodniczego.  

2.04. Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci. Organizacja 

spotkania wraz z biblioteką gminną. Zajęcia plastyczne.   

4.04. Międzynarodowy Dzień Bezdomnych Zwierząt. Akcja 

zbiórki karmy dla Brodnickiego Schroniska „Reksio”. 



6.04. Światowy Dzień Sportu. Turniej umiejętności 

piłkarskich połączony z testem wiedzy o sporcie. 

12.04. Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki. 

Zajęcia dla dzieci. 

13.04. Dzień Scrabble. Turniej w Scrablle dla dzieci.  

17.04. Światowy Dzień Kostki Rubika. Zajęcia dla dzieci.  

22.04. Dzień Ziemi. Akcja sprzątania okolicy. 

23.04. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Spotkanie 

dla seniorów organizowane wraz z biblioteką gminną.  

 

Maj 1-3.05. Akcja „Wywieś Flagę”.  

4.05. Międzynarodowy Dzień Strażaka. Zawody OSP.  

8.05. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Akcja promująca 

czytelnictwo i  zwrot zaległych książek do biblioteki gminnej. 

26.05. Dzień samolotów z papieru. Zajęcia dla dzieci. 

26.05. Dzień Matki. Konkurs  „Bukiet z polnych kwiatów dla 

mamy”.  

29.05. Festiwal muzyczny dla dzieci i młodzieży. „Wiecznie 

żywi” – konkurs muzyczny poświęcony twórczości zmarłych 

artystów.  

 

Czerwiec 3.06. Dzień Savoir – vivre. Zajęcia dla dzieci.  

3.06. Światowy dzień roweru. Rajd rowerowy zakończony 

ogniskiem. 

5.06. Dzień Ochrony Środowiska. Konkurs ekologiczny dla 

dzieci.  

8.06. Światowy Dzień Oceanów. Warsztaty plastyczne dla 

dzieci „Wodny Świat”.  

21.06. Noc Kupały. Plecenie i puszczanie wianków. Wieczór 

przy ognisku i gitarze.  

22.06. Pierwszy Dzień Lata. Warsztaty dla dzieci. Puszczanie 

latawców. 

 

Sołtysiada. 

 

Lipiec  1.07. Międzynarodowy Dzień Owoców. Warsztaty dla dzieci.  

7.07. Światowy Dzień Czekolady. Wspólne warsztaty 

kulinarne dla dzieci i seniorów. 

24.07. Dzień Pszczółki Mai. Konkurs dla dzieci. 

 

Półkolonie dla dzieci. 

 

Sierpień  1.08. Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego.  

8.08. Wielki Dzień Pszczół. Warsztaty bartnicze.  

10.08. Dzień Miłośników Książek. Spotkanie literackie 

organizowane wraz z biblioteką gminną.  

28.08. Światowy Dzień Czytania Komiksów. Zajęcia 

warsztatowe dla dzieci.  

31.08. Turniej sołectw w łucznictwie (snopki siana).  

Dożynki Gminne.  



Wrzesień 1.09. Rocznica Wybuchu II WŚ. Akcja „Wywieś flagę”. 

22.09. Światowy Dzień bez Samochodu. Akcja społeczna.  

28.09.  Światowy Dzień Jabłka. Konkurs dla sadowników na 

„Jabłko doskonałe z Gminy Osiek”. 

30.09. Dzień Chłopaka.  

 

Październik 1.10. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Widowisko 

artystyczne dla seniorów przygotowane we współpracy ze 

Szkołą.  

2.10. Europejski Dzień Ptaków. Warsztaty dla dzieci. 

4.10. Światowy Dzień Zwierząt. Konkurs fotograficzny dla 

rolników -  „Zwierzęta gospodarskie w obiektywie”. 

9.10. Światowy dzień poczty i znaczka. Konkurs dla dzieci. 

15.10. Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich.  

16.10. Światowy Dzień Chleba. Spotkanie dla KGW. 

20.10. Europejski Dzień Seniora.  

 

Listopad  5.11. Dzień Postaci z Bajek. Warsztaty dla dzieci.  

10.11. Dzień Jeża. Konkurs poetycki dla dzieci. 

11.11. Święto Niepodległości. Wieczór patriotyczny.  

22.11. Dzień Kredki. Warsztaty dla dzieci.  

30.11. Andrzejki. Zabawa dla dzieci.  

 

Grudzień  5.12. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Rozstrzygnięcie 

konkursu „Serce na dłoni – Wolontariusz roku Gminy Osiek”.  

6.12. Mikołajki. Gminny konkurs kolęd i pastorałek.  

11.12. Dzień Chruścika. Warsztaty dla KGW i seniorów.  

Około 15.-20.12. Spotkanie opłatkowe.  

Akcja „Szlachetna Paczka”. 

 

Wydarzenia cykliczne w roku 2021 

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Osiek.  

Zajęcia sekcji siatkówki. 

Wycieczki krajoznawcze (odpłatne).  

Zorganizowane wyjazdy na ligowe mecze piłki siatkowej i koszykówki (odpłatne).  

Spacery Fotograficzne.   

Warsztaty kulinarne „Osiek ze smakiem – kuchnia regionalna naszym mam i babć”. 

Morsowanie.  

Rajdy Rowerowe. 

Turnieje Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Osiek.  

Turnieje Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Osiek. 

Turnieje w piłkarzyki. 



Turnieje w darta.  

Rajdy „Patyczaków” – Nordic walking.  

Turnieje w tenisa stołowego.  

Turnieje w warcaby/szachy.  

Akcje charytatywne.  

Szycie flag narodowych.  

Szycie woreczków i toreb ekologicznych.  

Wyjazdy do teatrów (odpłatne).  

Turnieje gier planszowych. 

Marsze na orientację z mapą. 

Zbiórka nakrętek.  

Warsztaty malarskie w plenerze. 

Spotkania autorskie z pisarzami. 

 

3. Działania na rzecz młodzieży – z uwagi na fakt, iż w dzisiejszych czasach ludzi 

młodych trudniej przyciągnąć do lokalnego środowiska uważam, że należy znaleźć 

przestrzeń, w której zaangażujemy w działania na rzecz społeczności lokalnej 

młodzież. Proponuję stworzenie grupy wolontariackiej działającej przy CKiS. Z 

pewnością nie brakuje na terenie Gminy osób aktywnych i kreatywnych posiadających 

pasję do organizowania się wokół swoich zainteresowań, którzy potrzebują jedynie 

odpowiedniego koordynatora, który zainspiruje ich do działania. Wokół tego pomysłu 

mam zamiar uruchomić wszystkie świetlice wiejskie i zachęcić młodzież do 

wspólnych spotkań, które staną się okazją to powstawania pomysłów, 

konstruktywnego spędzania czasu wolnego i integracji. Ogłoszony zostanie również 

konkurs „Serce na dłoni – wolontariusz roku Gminy Osiek”.  

 

4. Plan promocyjny na rzecz budowy wizerunku instytucji – działalność promocyjno 

– informacyjna wydaje mi się niezbędnym elementem budowania wizerunku CKiS w 

Osieku jako instytucji nowoczesnej, otwartej na dialog i gotowej na nowe wyzwania 

aby sprostać potrzebom mieszkańców. Istotne będzie dla mnie aby pozyskać uwagę 

beneficjentów działań Centrum zarówno online jak i offline. W dzisiejszych czasach 

pierwszym i podstawowym medium jest Internet. Będzie to najefektywniejsza droga 

dotarcia do mieszkańców Gminy. Każde wydarzenie zostanie zaprezentowane w 



formie graficznej i rozpropagowane za pomocą profilu CKiS na Facebooku. Planuję 

również zwiększyć liczbę osób śledzących profil, gdyż w obecnej chwili nie jest on 

satysfakcjonujący. Popularność Fanpage wzrośnie poprzez ciągłą aktywność opartą o 

powyższy harmonogram działań, atrakcyjność  postów oraz organizację konkursów 

zachęcających mieszkańców do uważnego śledzenia profilu.  

 

5. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność Centrum – wnioskowanie o 

dofinansowanie projektów, aplikacja do programów dotacyjnych, pozyskiwanie 

sponsorów, organizacja zawodów sportowych, odpłatnych wyjazdów czy zajęć dla 

osób dorosłych.  

 

6. Współpraca z instytucjami -  współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami, 

bibliotekami, klubami sportowymi, sołtysami, jednostkami OSP, innymi ośrodkami 

kultury, grupami nieformalnymi działającymi na terenie Gminy poprzez budowanie 

wzajemnych relacji i komunikacji, która stworzy okazję do wspólnego działania na 

rzecz Gminy.  

 

7. Programowanie działalności CKiS w Osieku – przygotowanie bieżących 

sprawozdań, planów pracy, zarządzanie ośrodkiem, w tym pracownikami, 

organizowanie narad roboczych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry poprzez 

udział w szkoleniach i kursach, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i metod 

pracy Centrum, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki 

i prowadzenia zajęć warsztatowych dla dzieci  młodzieży, imprez sportowych i 

kulturalnych, dbanie o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny budynków, monitorowanie 

stanu technicznego budynków oraz zgłaszanie organowi prowadzącemu niezbędnych 

napraw i modernizacji wykraczających poza możliwości finansowe Centrum, dbanie o 

mienie i bieżące doposażanie ośrodka w narzędzia ułatwiające pracę jednostki.  

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Osieku ma stać się miejscem mobilnym, otwartym i 

kreatywnym. Zbudujemy wizerunek Instytucji przyjaznej dla społeczności lokalnej.  

Sporządził: Karolina Nadarzewska  

 

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Osiek reprezentowaną przez Wójta Gminy 

Osiek z siedzibą Osiek 85, 87-340 Osiek moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum 

Kultury i Sportu w Osieku. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO i może być wycofana w 

dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.” 


