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WPROWADZENIE 

 

 Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej został utworzony na mocy 

Uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XII/46/98 z dnia 19 marca 1998 roku                 

i widnieje w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Dębnica Kaszubska pod poz. nr 1. 

 Podstawą działalności Instytucji jest ustawa z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późń. zm.) oraz 

Statut uchwalony przez Radę Gminy Dębnica Kaszubska. 

 Najistotniejszym celem działalności Instytucji jest organizowanie i prowadzenie 

działalności kulturalnej na terenie gminy Dębnica Kaszubska głównie poprzez 

upowszechnianie i ochronę kultury, dziedzictwa i dorobku kulturalnego, prowadzenie 

biblioteki gminnej, w drodze prowadzenia powszechnie dostępnych usług. Oferta, 

mająca na celu realizowanie założeń i celów, obejmuje przede wszystkim 

organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych oraz 

realizację wszelkich projektów integrujących mieszkańców gminy. Ważnym elementem 

działalności Instytucji jest tworzenie wizerunku Gminy jako miejsca atrakcyjnego pod 

względem kulturalnym, edukacyjnym i turystycznym.  

  

KULTURA 

 

 W założeniach na lata 2021-2025 obejmujących cele kulturalne planuję 

utrzymanie imprez z wypracowanego już kalendarza. Najważniejszą dla minie kwestią 

jest jakość imprez oraz zaspokojenie potrzeb w tym zakresie naszych wymagających 

mieszkańców. Planuję aby Majówka była sztandarową imprezą skierowaną                                

w szczególności do młodzieży naszej Gminy. Zorganizowana po raz pierwszy w roku 

2019 festiwal „We love music festival”, który skupił na scenie znanych                                              

i rozpoznawalnych w całej Polsce DJ’ów odniósł bardzo duży sukces. Uważam, że jest 

inicjatywą odbieraną bardzo pozytywnie, która rozbudziła chęć na więcej. Zamierzam 

aby impreza ta była imprezą cykliczną od roku 2022.  

 Szczególną uwagę chciałabym poświęcić dzieciom. Gminny Dzień Dziecka ma 

być dla nich wyczekiwaną atrakcją integrującą dzieci z terenu całej gminy. Pragnę 

kontynuować wypracowaną tradycję tematycznej imprezy z szeregiem ciekawych                       

i smacznych atrakcji. 

 Kolejną imprezą, którą  mam na uwadze są Dożynki Gminne. Chciałabym aby 

odeszły one od konwencji tradycyjnych dożynek. Planuję by impreza ta zamieniła się     

w wydarzenie skierowane do wszystkich grup wiekowych, zaspokajając potrzeby 
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wysokiej kultury z  uwzględnieniem oczywiście tradycji dożynkowej. Nasi mieszkańcy 

muszą mieć możliwość spotkania się z artystami, których znają i podziwiają. 

 Ponadto istotnym elementem kulturalnym naszej gminy są od wielu lat 

śpiewający seniorzy. Zadbaliśmy o to aby godnie prezentowali się na scenie (zakup 

strojów stylizowanych na ludowo). Po okresie pandemicznym planuję zatrudnić 

profesjonalnego instruktora śpiewu aby zdecydowanie polepszyć seniorom komfort                     

i samopoczucie podczas scenicznych występów. 

 W wyjątkowy sposób chciałbym zatroszczyć się o biblioteki. Obecnie jest to 

miejsce spotkań przede wszystkim seniorów, gdzie przy kawie i herbacie mogą 

wymienić się opiniami o przeczytanych książkach, podyskutować o nurtujących, 

bieżących problemach, a przede wszystkim spotkać się. Wychodząc naprzeciw 

potrzebom mieszkańców, szczególnie seniorów, chcemy aby biblioteka stała się 

centrum edukacyjnym. Planuję poszerzyć naszą działalność o zajęcia skierowane 

bezpośrednio do seniorów. Pragniemy zapobiegać wykluczeniu społecznemu                                 

i technologicznemu tej grupy społecznej. Z ankiet i rozmów z seniorami wynika, że nie 

są zainteresowani utworzeniem Filii Uniwersytetu III Wieku. Nasze Centrum 

spełniałoby tę rolę w bardziej przyjaznym i nieformalnym charakterze. 

 Obecnie na terenie Gminy Dębnica Kaszubska dowozimy książki do czytelników 

starszych i schorowanych, którzy nie są w stanie sami przyjść do biblioteki. Akcja                    

ta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że planuję dostosować tę ofertę                           

dla wszystkich mieszkańców w szczególności, że Filia Biblioteki w Budowie czynna 

jest tylko raz w miesiącu. Po przemyśleniu uważam, że powinniśmy podzielić Gminę 

na trzy obręby, które raz w miesiącu odwiedzi bibliotekarz z nowościami 

wydawniczymi i zamówionymi przez telefon bądź mailowo wybranymi pozycjami 

wydawniczymi. W związku z powyższym planuję w kolejnym latach sukcesywne 

zwiększanie środków na zakup nowości wydawniczych. 

 

EDUKACJA 

 

 Na ten moment mamy bardzo dobrą ofertę edukacyjną. Do tej pory, przed 

pandemią, z naszej oferty korzystało tygodniowo ok 350 osób. Były to zajęcia m.in.: 

językowe dla dzieci i dorosłych, nauki gry na instrumentach, plastyczne, taneczne, 

teatralne, wokalne, sportowe oraz rękodzielnicze.  Bardzo duże zainteresowanie nauką 

języków obcych skłania mnie do utworzenia przy Gminnym Ośrodku Kultury Centrum 

Języków Obcych, w którym oprócz sztandarowych języków angielskiego                                       

i niemieckiego wprowadzimy język hiszpański, którym jest bardzo duże 

zainteresowanie oraz inne spełniające oczekiwania mieszkańców.  
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Chcąc nadążać za ciągle rozwijającymi się dziedzinami wiedzy chcielibyśmy 

zaoferować naszym najmłodszym mieszkańcom możliwość uczęszczania na zajęcia                  

z robotyki. 

Zajęcia takie stanowiłyby dla dzieci okazję do rozwijania myślenia logicznego               

i algorytmicznego oraz byłoby wstępem do programowania komputerowego i logiki 

komputerowej. Zajęcia byłyby możliwe do zorganizowania w przystępnej formie                       

za pomocą zestawów konstrukcyjnych LEGO Mindstorms – te specjalnie przygotowane 

zestawy klocków, serwomotorów, czujników i kontrolerów sterujących stanowią 

doskonałe przejście ze znanego dzieciom świata klocków do zagadnień mechanicznych, 

konstrukcyjnych i programistycznych. Nie bez znaczenia jest tutaj przygotowane 

specjalnie na potrzeby LEGO Mindstorms graficzne środowisko programistyczne                     

w którym polecenia dla budowanych robotów konstruujemy za pomocą czytelnych 

bloków komend. 

Kolejnym ciekawym kierunkiem rozwoju GOK-u mógłby być zakup urządzeń 

do druku 3D z tworzyw termoplastycznych, tzw. drukarek 3D. Takie urządzenia coraz 

częściej pojawiają się nie tylko w specjalistycznych firmach, ale również w domach 

entuzjastów projektowania i majsterkowania. 

Możliwości wykorzystania tego typu urządzeń w GOK-u są bardzo szerokie. 

Sama nauka prawidłowej obsługi drukarek 3D stanowi niezwykle obszerne zagadnienie, 

więc kursy obsługi drukarek mogłyby cieszyć się dużym zainteresowaniem. Posiadanie 

sprzętu do drukowania obiektów trójwymiarowych mogłoby również stanowić zachętę 

do nauki oprogramowania do tworzenia grafiki komputerowej – czy też zajęć                                

z projektowania modeli 3D zwieńczonych wydrukiem modeli w formie fizycznej. 

Drukarki 3D mogłyby również przysłużyć się w innych aspektach pracy GOKu – takich 

jak tworzenie małonakładowych elementów promocyjnych (breloki, małe gadżety 

reklamowe) czy np. tworzenie form do odlewów gipsowych do pracowni 

rękodzielniczych. 

Jednym z projektów, które chciałabym wdrożyć dla naszej młodzieży jest 

stworzenie profesjonalnej sali do gamingu i e-sportu. 

Założeniem takiej sali jest umożliwienie organizacji treningów jak i turniejów              

e-sportowych dla drużyn graczy najpopularniejszych gier turniejowych (Counter Strike: 

Global Offensive, League of Legends, DoTA, Overwatch i inne). Ciągle szukamy 

nowych form aktywizacji naszej młodzieży, która w dzisiejszych czasach (szczególnie 

w okresie pandemii!) dużą część swojej aktywności przenosi do internetu, a rozrywka 

elektroniczna oraz turnieje e-sportowe osiągają obecnie oglądalność przewyższającą 

najbardziej popularne formy klasycznych sportowych wydarzeń. Powstanie sali 

gamingowej byłoby ukłonem w stronę (coraz liczniejszej) rzeczy graczy, i stanowiłoby 
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zachętę do większej integracji społecznej osób zainteresowanych e-sportem                           

i gamingiem w ogóle. 

Wstępny projekt sali gamingowej zakładałby wyposażenie jej na początek             

w 5 (docelowo 10) stanowisk gamingowych, składających się z biurka, fotela, 

komputera o wydajności odpowiedniej do uruchomienia popularnych gier turniejowych, 

oraz pozostałych niezbędnych peryferii sprzętowych (klawiatura, mysz, monitor, 

słuchawki z mikrofonem). Za zapewnienie odpowiedniego „klimatu” sali e-sportowej 

odpowiadałby zarówno dobór sprzętu pod kątem wizualnym jak i dopasowany do niego 

wystrój i malowanie sali. Istotne również będzie zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury sieciowej – a zwłaszcza łącza internetowego umożliwiającego drużynom 

e-sportowym rozgrywkę bez opóźnień i problemów z połączeniem. 

Przeprowadziliśmy wstępne badanie czy taka sala przyciągnęłaby młodzież do 

Gminnego Ośrodka Kultury – został utworzony post z zapytaniem na ten temat na naszej 

stronie w serwisie Facebook, i spotkał się on z pewnym zainteresowaniem. Jednak do 

tej pory najwięcej informacji o tym na jakie wydarzenia i usługi byłoby najwięcej 

chętnych uzyskiwaliśmy podczas imprez kulturowych organizowanych przez GOK – 

liczymy więc, że kiedy znów będziemy mogli organizować takowe, uzyskamy więcej 

informacji na ten temat. 

 

TURYSTYKA Z PROMOCJĄ 

 

 Według wierzeń ludowych dąb jest symbolem siły i potęgi ze względu na swoje 

rozmiary oraz trwałości poprzez długi, falowy system korzeniowy, który jest trudny do 

wywrócenia przez wiatr. W starożytnym Rzymie dąb uchodził za roślinę z którą 

wiązano powstanie świata.  

 Nazwa Dębnica kojarzy się z dębem dlaczego więc nie wykorzystać tego motywu 

do promocji naszej gminy. Chciałabym wykorzystać naszą pracownie ceramiczną do 

stworzenia zastawy stołowej: kubek, talerzyk, miseczka i itp., ale równocześnie odejść 

od motywu kaszubskiego i zrobić coś nowego. Z racji tego, że jesteśmy Dębnicą 

Kaszubską wcześniej skupiliśmy się na drugim członie naszej nazwy to teraz 

chciałabym zwrócić uwagę na samą nazwę Dębnica. Posiadamy formy które pomogą 

nam stworzyć coś innowacyjnego, świeżego a mianowicie cos co przyciągnie uwagę.  

Na danym naczyniu odbity liść dębu  mogłoby stać się nowym motywem promującym 

naszą Gminę Dębnicę Kaszubską. 

 Od roku 2020 w zasobach Gminnego Ośrodka Kultury znalazła się nowa 

świetlica w miejscowości Dobra.  Położenie świetlicy w cichej, niewielkiej wsi nad 

jeziorem, które jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów daje wiele 
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możliwości. Planuję utworzyć w świetlicy, oprócz centrum spotkań dla mieszkańców 

sołectwa Dobra, bazę turystyczno-szkoleniową. Zamierzam w latach 2022-2025, 

wspólnie z sołectwem Dobra i Gminą, zagospodarować teren przy świetlicy. Koncepcja 

przewiduje utworzenie miejsc parkingowych, bazy biwakowej z sanitariatami, a także 

utworzenie strzeżonego kąpieliska w okresie letnim. Położenie świetlicy daje 

możliwości utworzenia zaplecza sportowego (wycieczki rowerowe, trasy nordic 

walking, biegi przełajowe).  

 W połączeniu z powyższą koncepcją planuję opracowanie i wydanie mapy                        

z atrakcjami turystycznymi naszej gminy. Dodatkowo do mapy możliwa będzie                         

do ściągnięcia aplikacja na telefon, która umożliwi skanowanie kodów umieszczonych                 

w oznakowanych miejscach atrakcji turystycznych. Po zeskanowaniu kodu wyświetli 

się na telefonie informacja o danej atrakcji z zadaniem do wykonania i kierującym                       

do kolejnej atrakcji. Będzie to forma gry terenowej. 

 Kolejnym zadaniem, którego realizację rozpoczniemy już w 2021 roku będzie 

zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury. Pierwsze nasadzenia miały 

miejsce w 2020 roku. Powstanie kwiatowy kącik służący jako miejsce relaksu                                  

i odpoczynku dla naszych mieszkańców. 

 

SPORT 

 

 W 2021 roku planuję rozpoczęcie remontu sali gimnastycznej. Będziemy się 

starali pozyskać środki zewnętrzne ale rozpoczniemy niezbędne prace, niezależnie                  

od ich zdobycia, na miarę możliwości finansowych. Planujemy przede wszystkim 

odgrzybianie i malowanie ścian oraz sukcesywne odnawianie podłóg w salach 

lekcyjnych budynku. 

 Zamierzam w dalszym ciągu rozszerzać ofertę sportową o kolejne zajęcia 

sportowe z wykorzystaniem sali gimnastycznej i boiska będących w naszych zasobach. 

Istotną kwestą jest zadbanie i wspieranie stowarzyszeń sportowych naszej gminy. 

Chciałabym aby członkowie stowarzyszeń sportowych mieli swoje miejsce wspólnych 

spotkań w salach budynku. Ponadto pragnę aby stowarzyszenie czynnie włączały się                

w organizację Gminnego Dnia Dziecka, co zapewniłoby integrację i wpracowanie 

wspólnej wizji edukacji sportowej mieszkańców. 

 Pod koniec 2020 roku założona została grupa na fanpege’u GOK-u pod nazwą 

„Złap formę do lata”. Planuję dalsze rozwijanie grupy, wykorzystanie potencjału 

pracowników GOK-u  (tworzenie postów o zdrowej żywności, filmów o odżywianiu)               

a także wywiady z dietetykiem i porady dietetyczne. Współpracę w tym zakresie                        

ze Studiem Fitness Well z Dębnicy Kaszubskiej już podjęliśmy.  
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OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

 

 Obecnie współpracujemy ze Środowiskowym Domem Samopomocy                                   

w Motarzynie. Podopieczni przywożeni są do nas na zajęcia w pracowni ceramicznej                 

i gipsowej. Planuję wzbogacić ofertę skierowaną do tej grupy społecznej i zakupić 

warsztat tkacki. Tego rodzaju zajęcia są doskonałą formą rehabilitacji. Celem jest 

zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej podopiecznych. 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

 Nie boję się zmian i jestem otwarta na nowe pomysły i możliwości. Uważam,                

że nasza gmina a tym samym GOK ma bardzo duży potencjał i stoi przed szansą 

ciągłego, sukcesywnego rozwoju w kierunku jak najlepszego zaspokojenia oczekiwań 

naszych mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


