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I LUBNIEWICE- NASZA MAŁA OJCZYZNA 
 
Miasto i Gmina Lubniewice położone jest w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim. Jest jedną z najmniejszych, 
lecz najprężniej rozwijających się gmin województwa lubuskiego. Jej atutami są przepiękne pełne ryb jeziora, lasy bogate 
w jagody, grzyby i zwierzynę, specyficzny uzdrowiskowy mikroklimat, dobrze rozwinięta sfera usług turystycznych oraz 
czyste, niczym nie skażone powietrze. Zajmuje łącznie powierzchnię 12.997 ha. W skład Gminy wchodzą trzy sołectwa: 
Glisno, Jarnatów i Rogi. 
Największą część powierzchni Gminy, aż 8656 ha, zajmują lasy tj. ok. 70%. Gminę zamieszkuje 3100 osób, z czego 2020 
przypada na Lubniewice. 
Miasteczko Lubniewice usytuowane jest na wąskim przesmyku między jeziorami Lubiąż od strony zachodniej i Krajnik od 
wschodniej, w sąsiedztwie największego w okolicy jeziora Lubniewsko. 
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PRZYRODA 
 
Jednym z ważniejszych czynników tworzących krajobraz Lubniewic są wody powierzchniowe. Są to jeziora pochodzenia 
polodowcowego, w większości połączone rzeką Lubniewką. Największymi jeziorami są: Lubniewsko, Lubiąż, Krajnik, 
Jarnatowskie, Krzywe, Janowiec, Śmierdzące oraz wiele mniejszych jezior. Nad jeziorami znajdują się liczne ośrodki 
wypoczynkowe, zadbane plaże z kąpieliskami, przystaniami wodnymi i wypożyczalniami sprzętu wodnego. Lubniewickie 
jeziora stwarzają doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych: pływania, kajakarstwa, żeglarstwa, surfingu 
i windsurfingu oraz wędkowania. 
Prawie 70% powierzchni gminy zajmują lasy. Tak dużą lesistość obszar gminy zawdzięcza jałowym, piaszczystym glebom. 
Na terenie gminy jest wiele zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym. Pośród gatunków lasotwórczych dominuje sosna 
zwyczajna porastająca gleby najuboższe, uzupełniona świerkiem, modrzewiem, cisem i gatunkami liściastymi. Żyźniejsze 
gleby porastają dąbrowy i lasy bukowe, a w dolinach rzek lasy łęgowe. 
W runie leśnym rośnie mnóstwo grzybów: borowików, podgrzybków, kozaków i kurek, dlatego też Lubniewice są często 
odwiedzane przez grzybiarzy. Lasy są także bogate w zwierzynę (dziki, kozły, zające i lisy).  
W lubniewickich lasach wyznaczone są liczne szlaki turystyczne oraz trasy rowerowe i konne, zachęcające do wycieczek 
oraz do głębszej penetracji terenu gminy. 
Na terenie gminy Lubniewice, bardzo widoczne są ślady działalności lodowca. Efektem tej działalności jest duża mozaika 
gleb oraz niebywale urozmaicona rzeźba terenu. 
Ukształtowanie terenu po ostatnim zlodowaceniu sprawiło, że obszar gminy posiada niezliczone ilości pagórków, wzgórz, 
dolin, wąwozów.  
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HERB 
 
Obecny herb Lubniewic przedstawia kobietę w koronie, która trzyma w rękach dwa złote jabłka, nawiązuje on do herbu 
Lubniewic za czasów niemieckich, kiedy to miejscowość nosiła nazwę Königswalde (Królewskie Lasy). W tamtych czasach 
na herbie widniała naga kobieta z długimi złotymi włosami, nosząca złotą koronę i trzymająca w rękach dwie wysokie jodły. 
Jodły symbolizowały las, korona króla. Naga kobieta z długimi włosami kojarzona była z syrenami, rusałkami i duchami 
leśnymi. Dawny herb był ściśle związany z nazwą Königswalde („Miejsce położone w lasach królewskich”) 
i nawiązywał do rozległych lasów oraz licznych jezior znajdujących się na terenie naszej gminy. 
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HISTORIA GMINY 
 

Wzmianka o Lubniewicach zawarta jest w dokumencie księcia Przemysława II z 1287 r. a pierwsze wzmianki 
o Lubniewicach - mieście, pochodzą z 1322 r. Według nich miasto należało wówczas do rodziny Waldowów - najstarszego 
z niemieckich rodów szlacheckich i pozostało w ich rękach aż do 1945 r. 
W XVI wieku Lubniewice były osadą z prawem targów i jarmarków, bez murów i umocnień warownych. W 1612 r. zostały 
całkowicie zniszczone przez pożar, a w połowie XVII w. pojawili się tu arianie i wówczas ta nieduża osada stała się na 
kilkadziesiąt lat centrum wspólnoty braci polskich na emigracji. Ich duchowym przywódcą był Samuel Crell, wybitny 
teolog ariański, wnuk znanego w całej Europie Jana Crella, spolszczonego Niemca, pisarza i ideologa braci polskich, autora 
wielu dzieł na temat wolności sumienia i tolerancji religijnej. 
W pobliżu starej osady w 1708 r. założono Nowe Miasto, w którym osiedlili się protestanci z Polski i Śląska. Z powodu 
narastającej fali prześladowań zarówno tu, jak i w całej Brandenburgii, gmina ariańska uległa powolnemu rozproszeniu 
i wkrótce wszyscy wierni opuścili miasto. 
Ludność Lubniewic początkowo trudniła się rzemiosłem, jednak od roku 1751 po odkryciu złóż ałunu, zaczęto pracować 
w kopalni, którą maszerujące na Brandenburgię w 1758 r. wojska rosyjskie obrabowały i zniszczyły. W XVIII rozwinęło się 
sukiennictwo, a wraz z nim hodowla jedwabników i przędzalnia jedwabiu. W pierwszej połowie XIX w. uprawiano 
w Lubniewicach również chmiel. 
W 1808 r. Lubniewice otrzymały pełne prawa miejskie. Uzyskały połączenie kolejowe z Gorzowem Wielkopolskim, 
a w końcu XIX w. osiedliło się tu wielu Polaków, którzy przyczynili się do odrodzenia na tym terenie katolicyzmu. 
Na przestrzeni XVII - XIX w. liczne pożary niszczyły miasto, nawiedziły je również inne klęski np. plaga szarańczy, klęska 
głodu, które wraz z działaniami wojennymi przyczyniły się do odebrania Lubniewicom w 1945 r. praw miejskich. 
Działania władz gminy, jak również praca mieszkańców w kierunku poprawienia wizerunku Lubniewic oraz warunków 
turystycznych i wyeksponowaniu walorów naturalnych terenu spowodowały, że w 1994 r. Lubniewice wygrały konkurs na 
"Najbardziej ekologiczną Gminę Polski" a w 1995 r. odzyskały prawa miejskie stając się jednocześnie jednym 
z najmniejszych miast w Polsce. 
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ZABYTKI 
 
Ponieważ miasteczko ma długoletnią tradycję, znajduje się tu szereg zabytków. Najbardziej godny uwagi jest gotycki 
kościół z XV w. z neogotycką wieżą z 1882 r., wyposażenie kościoła pochodzi z XVII i XVIII w.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy wschodnim brzegu jeziora Lubiąż znajduje się pałac z 1793 r., przebudowany w stylu neoklasycznym w 1846 r. zwany 
"Starym Zamkiem".  
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Obok rozciąga się park krajobrazowy z początku XIX w. Tam też znajduje się monumentalny neorenesansowy zamek 
z 1909r. o urozmaiconej bryle z neogotycką wieżą widokową (Nowy Zamek)  
 

 
 
W pobliżu znajduje się tzw. "brama", oraz stajnie, w części przerobione na hotel i restaurację, gdzie mieści się Ośrodek 
Jeździecki "Mustang".  
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Ciekawostkę stanowi również stylowa chata z końca XVIII w., o konstrukcji szkieletowej oraz znajdująca się w niej 
księgarnia.  

 
 
 
 
W gminie Lubniewice warto również zobaczyć zabytki znajdujące się w Gliśnie, Jarnatowie i Rogach. 
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W Gliśnie godny uwagi jest pałac, który powstał w 1793 roku. Stanowił on siedzibę rodziny von Waldow. Wokół pałacu 
rozciąga się park z przełomu XVIII/XIX wieku, w którym znajdują się sztuczne ruiny oraz mauzoleum Henochów – jednych 
z właścicieli Glisna. 
 

 
 
W centrum Glisna znajduje się kościół pw. Serca Pana Jezusa. Świątynia powstała w 1830 roku. 
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W Jarnatowie jest kościół barokowy z 1770 roku. Został on ufundowany przez Kacpra Adama von Waldow.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieopodal kościoła znajduje się pałac z XVII wieku należący niegdyś również do rodziny von Waldow. Wokół pałacu 
rozciąga się park, do którego uchodzą zabytkowe aleje: dębowa, bukowa, grabowa. 
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W parku przy jarnatowskim cmentarzu znajduje się dobrze zachowany grobowiec rodzinny Waldowów.  
 

 
 
 
W Rogach godnym uwagi jest, leżący nad jeziorem Zofiówka, pałac. Powstał on w latach 1906 – 1913. Pałac należał do 
Adolfa Friedricha Augusta von Waldow i pierwotnie pełnił funkcję letniej rezydencji. 
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OŚWIATA 
 
- Przedszkole w Lubniewicach 
- Przedszkole w Gliśnie 
- Zespół Szkół Samorządowych w Lubniewicach 
 
 
 
 
 
STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY 
 
- Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic 
- Koło Gospodyń Lubniewiczanki 
- Stowarzyszenie Kobiet Jarnatowa 
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno 
- Lub Robić Coś 
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II WIZJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBNIEWICACH 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach jest instytucją, której zadaniem jest prowadzenie edukacji artystycznej 
społeczności z uwzględnieniem potrzeb różnych grup wiekowych i różnych środowisk. Stworzyliśmy most 
międzypokoleniowy, który umożliwia dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, a jednocześnie pozwala na 
pogłębienie więzi między pokoleniami. Jest to szczególnie ważne w naszym środowisku, gdzie ludzie starsi stanowią istotną 
jego część, natomiast często skazani są na wykluczenie społeczne. Dlatego też zaproponowaliśmy specjalną ofertę, której 
adresatem jest ta właśnie grupa. Powołaliśmy Klub Seniora, w którym jego bywalcy  rozwijają swe pasje- kolekcjonerstwo, 
rękodzielnictwo i zdobywają nowe umiejętności- obsługa komputera, wykorzystanie Internetu. W Galeryjce na Górce 
funkcjonuje  stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Młodzi ludzie- wolontariusze udzielają tam rad osobom 
starszym, zwłaszcza w obszarze korzystania z Internetu. Galeryjka jest też miejscem, gdzie lokalna społeczność może 
promować swoje wytwory. Dajemy równocześnie możliwość promowania się w szerszym zakresie- poprzez E-Galerię. 

Gminny Ośrodek Kultury stanowi miejsce integracji środowiska lokalnego, w związku z czym podejmuje współpracę 
z instytucjami i stowarzyszeniami z obszaru gminy. Wraz ze szkołą opracowaliśmy system promujący uczniów aktywnie 
uczestniczących w życiu Gminnego Ośrodka Kultury. Wraz ze stowarzyszeniami organizujemy partnerskie imprezy 
tematyczne, rozszerzając tym samym krąg odbiorców.  

Naszym zadaniem jest też inspirowanie społeczności do udziału w animacji kultury. Jesteśmy otwarci na autorskie 
pomysły mieszkańców- stworzyliśmy forum społecznego animatora kultury. W nasze działania włączamy mieszkańców, 
aby poczuli, że sami kształtują oblicze kultury w gminie. 

Czujemy się odpowiedzialni za tworzenie oferty kulturalnej w różnych obszarach, nasz zasięg działania obejmuje 
przede wszystkim gminę, ale z uwagi na promocję naszej miejscowości również region. Naszym zadaniem jest bowiem 
wypracowanie cyklicznych imprez stanowiących wizytówkę gminy, co czynimy wraz z działem promocji. Ważna jest 
działalność, którą podejmujemy w odniesieniu do odwiedzających nas turystów. Przy GOK-u działa Punkt Informacji 
Turystycznej. W okresie letnim organizujemy warsztaty tematyczne, które pozwalają na aktywne spędzenie czasu w naszej 
miejscowości.  

Dążymy do zwiększenia ilości odbiorców poprzez stworzenie oferty akceptowanej przez środowisko. W tym celu 
stworzyliśmy doradczą, społeczną radę programową, która znając nasze możliwości finansowe i techniczne pomaga w 
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opracowaniu satysfakcjonującej społeczeństwo oferty. Grupami, które otaczamy szczególną opieką, poza osobami 
starszymi, są dzieci i ludzie młodzi. Pierwszych, poprzez edukację artystyczną, przygotowujemy do roli świadomego 
odbiorcy kultury. Drugiej grupie chcemy wskazać, jak ważna dla rozwoju człowieka jest obecność w kulturze. 
Wypracowaliśmy specjalną ofertę dla młodych rodziców i pozostałych mieszkańców gminy w przedziale wiekowym 20-35 
lat.  

Monitorowanie potrzeb prowadzimy poprzez ankiety, własne forum internetowe i bezpośredni kontakt z 
mieszkańcami. Jednym z narzędzi pozwalających na zmodyfikowanie oferty jest pozyskiwanie środków finansowych. 
Równie ważne jest podnoszenie kwalifikacji pracowników, co doprowadzi do „stworzenia” animatora pasjonata, mającego 
dobry kontakt z odbiorcą. 

Istotna jest też nasza działalność w świetlicach wiejskich, które stanowią małe centra kultury na miarę potrzeb 
mieszkańców. Stanowią oazę integracji lokalnej społeczności, która bierze czynny udział w animacji kultury, wypracowując 
własne obszary i wzorce działań, z pomocą animatorów Gminnego Ośrodka Kultury. 

Gminny Ośrodek Kultury  jest nowoczesnym obiektem, przygotowanym do przyjęcia różnych odbiorców, również 
niepełnosprawnych. Pracownie są odpowiednio wyposażone, jasno i czytelnie oznakowane. Odpowiednio przygotowane 
zaplecze pozwala na wypracowanie właściwej oferty. 
Wnętrze i postawa pracowników zachęca do zagoszczenia na dłużej, stwarza przyjazny i inspirujący klimat. 

Ze środowiskiem komunikujemy się poprzez stronę internetową, zewnętrzne i wewnętrzne gabloty informacyjne, 
plakaty, zaproszenia, baner elektroniczny, a w dużej mierze poprzez kontakt z przedstawicielami różnych środowisk.  
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III  MISJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W LUBNIEWICACH 

 
                                                                     W KULTURZE: 
                                                                            - INSPIRUJEMY 
                                                                            - EDUKUJEMY  
                                                                            - INTEGRUJEMY 
 
 
 
 
 
 
 

 



19 

 

IV SWOT I OPIS BADAŃ 
 

SWOT 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
 walory turystyczne gminy 
 estetyka budynku i wnętrza, atrakcyjność 

obiektu 
 atrakcyjne usytuowanie budynku- łatwy 

dostęp(centrum, nieopodal ratusza) 
 wystarczająca ilość kanałów 

informacyjnych(ulotki, plakaty, baner 
elektroniczny, przesyłki bezadresowe) 

 aktualizowana na bieżąco strona internetowa 
 zaangażowana kadra  
 dobre relacje interpersonalne wśród kadry 
 komfort pracy wynikający z odpowiedniego 

wyposażenia obiektu w sferze administracji 
 przyjazna atmosfera tworzona przez 

pracowników 
 otwartość na współpracę ze 

stowarzyszeniami i instytucjami nie tylko  
z obszaru gminy 

 otwartość na nowe idee, również 
pozyskiwanie środków unijnych 

 bariery architektoniczne ograniczające dostęp do 
oferty ludziom starszym i niepełnosprawnym 

 niedostosowane do potrzeb prowadzonej 
działalności zaplecze (brak szatni i garderoby, brak 
wody w pracowni plastycznej) i możliwości 
techniczne (zła akustyka sali widowiskowej) 

 niedostateczna promocja zewnętrzna 
 niewystarczająca ranga dziedziny kultury w 

zarządzaniu gminą 
 ograniczone środki w budżecie gminy na kulturę 
 ambiwalentny stosunek samorządu do kultury i jej 

promowania 
 mała liczebnie kadra instruktorów 
 niska frekwencja młodych ludzi w odbiorze kultury 

wysokiej (koncerty, spektakle, wystawy) 
 małe zaangażowanie szkoły i stowarzyszeń w 

działalność GOK-u 
 małe zaangażowanie rodziców we współpracę z 

GOK-iem 
 mała ilość odbiorców 
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 stworzenie społecznej grupy wsparcia 
 szeroka oferta kulturalna 
 promowanie wysokiej kultury 
 udostępnianie dóbr kultury z różnych 

obszarów 
 znajomość zasobów artystycznych w kraju 
 ciągłe uzupełnianie wiedzy w zakresie 

znajomości zasobów artystycznych kraju 
 zasięg edukacji artystycznej prowadzonej 

przez GOK poza gminę 
 dobra opinia wśród współpracujących z nami 

podmiotów 

 niewystarczający kontakt z innymi instytucjami 
kultury 

SZANSE ZAGROŻENIA 
 możliwość przyciągnięcia odbiorców kultury 

spoza gminy 
 szeroka oferta i duża ilość kanałów 

informacyjnych zwiększy ilość odbiorców 
 pozyskanie sponsorów i inwestorów z 

zewnątrz 
 nawiązanie stałej współpracy ze 

stowarzyszeniami i instytucjami w tworzeniu 
i promowaniu kultury 

 wypromowanie kultury w środowisku 
młodego pokolenia 

 pozyskanie turystów jako odbiorców kultury 
 wykorzystanie środków unijnych do 

 utrudnienia w organizacji niektórych imprez ze 
względu na ograniczenia techniczne i 
architektoniczne 

 zamknięcie GOK-u lub świetlic 
 słaby rozwój GOK-u 
 zawężenie działalności 
 brak odbiorcy młodego 
 trudności w pozyskaniu dzieci jako odbiorców 

kultury 
 małe zasoby finansowe nie pozwolą na pozyskanie 

wyspecjalizowanej kadry instruktorów 
 bierność społeczeństwa w uczestnictwie w kulturze, 
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poszerzenia oferty 
 

 

również w formach integrujących 
 niska społeczna akceptacja 
 zerwanie ciągłości kulturowej, w tym zmiana 

systemu wartości pomiędzy pokoleniami 
 słabe powiązanie edukacji szkolnej z edukacja 

kulturalną 
 zbyt małe zainteresowanie szkoły ofertą 

programową edukacji kulturalnej 
 niestabilność przepisów prawnych zubożenie 

społeczeństwa 
 niestabilność finansowa instytucji kultury 
 słabo postępujący rozwój urbanistyczny w gminie 
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OPIS BADAŃ 
 
WNIOSKI Z ANKIETY 
 
Ankietą objęte były poszczególne grupy wiekowe, aby móc dostosować ofertę do potrzeb konkretnego odbiorcy. 
 
GRUPA WIEKOWA 10-12 LAT (75 OSÓB) 
 
Ankieta wykazała, że ponad 46% dzieci lubi chodzić do GOK, a mimo to bywają tam rzadko (ponad 46%) lub nigdy (ponad 
33%). Formy, w których chcieliby uczestniczyć to: warsztaty, zajęcia artystyczne (ponad 55%), koncerty (ponad 54%). 
Zajęcia, które sami by zaproponowali to przede wszystkim: sportowe (ponad 10%), taneczne (ponad 7%), wokalne (ponad 
5%). Chcieliby chodzić na zajęcia wokalne(ponad 12%), plastyczne (ponad 10%), instrumentalne (ponad 9%), artystyczne 
(ponad 15%). Należy dodać, że wszystkie wymienione zajęcia są organizowane przez GOK. Należy w takim razie jeszcze 
raz poinformować o tym potencjalnych odbiorców oraz przeanalizować poziom proponowanych zajęć. 
 
GRUPA WIEKOWA 13-15 LAT (39 OSÓB) 
 
Z ankiety wynika, że ponad 76%  ankietowanych lubi chodzić do GOK, najwięcej osób zjawia się w nim 1 raz w tygodniu 
(ponad 30%). Formy, w których większość chciałaby uczestniczyć to: warsztaty i zajęcia artystyczne (51%), koncerty 
(42%). Formy zaproponowane GOK były bardzo zróżnicowane, od nauki gry na fortepianie po szycie ubrań i zajęcia 
sportowe. Zajęcia, w których chcieliby uczestniczyć to: fotograficzne (ponad 22%), filmowe (ponad 15%), taneczne (ponad 
15%), pozostałe odpowiedzi miały charakter jednostkowy. Należy dążyć do rozszerzenia oferty o wymienione zajęcia. 
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GRUPA WIEKOWA 17-29 LAT (24 OSOBY) 
 
Ta grupa wiekowa lubi chodzić do GOK (ponad 56%), jednocześnie dominuje odpowiedź, iż tam nie chodzą (43%). Młodzi 
ludzie uważają, że GOK to miejsce rozwoju zainteresowań (ponad 13%), miejsce spotkań różnych ludzi (ponad 13%). 
Wydarzenie kulturalne, w których chcieliby brać udział to koncerty (ponad 17%) i warsztatach fotograficznych (ponad 6%), 
a za najważniejsze zadanie GOK uznali rozwijanie pasji i zainteresowań (ponad 21%), organizację koncertów (ponad 21%), 
rozwój osobowy (16%). Jako najlepszy sposób dotarcia do odbiorcy uznali Internet (ponad 19%) oraz plakaty (ponad 17%). 
Jako wadę wskazali bak dostatecznej informacji (ponad 14%) i godziny otwarcia (ponad 17%). Jest to o tyle dziwne, że 
stosujemy wskazane sposoby informacji w sposób systematyczny, a GOK jest otwarty od godz. 9.00 do 20.00. Zalet GOK 
nie potrafiło wskazać 40% ankietowanych, a 15% stwierdziło, że największa zaletą jest to, że istnieje i próbuje wpajać 
społeczeństwu kulturę. W funkcjonowaniu GOK chcieliby zmienić godziny otwarcia (ponad 11%) oraz powołać Klub 
Młodzieży (ponad 11%). Zdecydowana większość uznała, że imprezy powinny być organizowane raz w miesiącu (ponad 
55%). Nie potrafili się ustosunkować  do sytuacji, w której GOK zostałby zlikwidowany. Jest to grupa, którą musimy 
przyciągnąć poprzez organizację koncertów oraz stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i szczegółowe poznanie ich 
oczekiwań. 
 
GRUPA WIEKOWA 30-39 LAT (9 OSÓB) 
 
W tej grupie większość lubi chodzić do GOK (ponad 66%), jednak częstotliwość przychodzenia jest bardzo zróżnicowana. 
GOK jest dla nich miejscem rozwoju kultury (ponad 22%). Chcieliby brać udział w koncertach (ponad 33%). Za 
najważniejsze zdanie uznali organizację koncertów i festiwali (prawie 22%), rozwijanie pasji, zainteresowań (ponad 17%) i 
edukacja artystyczna (ponad 17%). Za najlepszy sposób dotarcia do odbiorcy uznali  Internet (ponad 21%) i plakaty (ponad 
14%). Za największa wadę uznali brak szczegółowej informacji o programie (ponad 33%), wypowiedzi dotyczące zalet były 
bardzo zróżnicowane lecz jednostkowe.  Tak też było w przypadku propozycji zmian, pojawiło się między innymi 
rozszerzenie oferty o nowe formy czy bardziej czytelna reklama. Według nich GOK powinien proponować wydarzenie 
kulturalne raz w miesiącu. Nie byli zdecydowani, jak zareagowaliby na zamknięcie GOK. Dla tej grupy należy stworzyć 
specjalną ofertę koncertową, ale również spróbować ich zachęcić do rozwijania pasji. 
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GRUPA WIEKOWA 40-49 LAT (11 OSÓB) 
 
Ta grupa wiekowa lubi chodzić do GOK (prawie 64%), ale większość tam nie chodzi (ponad 36%). Ponad 18% uważa, że 
GOK to miejsce, gdzie ciekawie można spędzić czas i tyle samo uważa, że to miejsce rozrywki dla niepracujących i praca 
dla niektórych tylko do południa. Najchętniej skorzystaliby z koncertów  (prawie 27%), zwłaszcza z koncertów muzyki 
poważnej (ponad 10%). Za najważniejsze zadanie GOK uznali organizację koncertów i festiwali (24%) oraz 
zagospodarowanie wolnego czasu (16%). Za najlepszy sposób dotarcia do odbiorcy uznali plakaty (prawie 28%) oraz 
Internet (prawie 17%). Zarówno wady były mocno zróżnicowane i jednostkowe, natomiast za największa zaletę uznano to, 
że GOK jest i działa (50%). W ramach proponowanych zmian, najwięcej osób uznało, że należy organizować więcej zajęć 
dla różnych grup wiekowych- dostosować ofertę do ich potrzeb, aby przyciągnąć ich do nas. Ankietowani uważają, że GOK 
powinien proponować imprezy raz w miesiącu (ponad 45%). 
 
GRUPA WIEKOWA 50-59 LAT (8 OSÓB) 
 
W tej grupie tyle samo osób lubi i nie lubi chodzić do GOK, 50% nie przychodzi tam wcale. Jednostkowe odpowiedzi 
padały przy dokończeniu zdania „GOK to …”. Najchętniej braliby udział w wystawach plenerowych (25%). Za 
najważniejsze nasze zadanie uznali rozwijanie pasji, zainteresowań (ponad 31%). Najlepszym sposobem dotarcia do 
odbiorcy jest Internet (ponad 30%). Prawie 67% uznało, że GOK nie ma wad, a 40%  uważa, że działamy bardzo dobrze. 
Połowa ankietowanych pragnie zwiększenia ilości imprez plenerowych. Gdyby zlikwidowano GOK 60% by protestowało.  
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GRUPA WIEKOWA 60 LAT I WIĘCEJ (6 OSÓB) 
 
Ta grupa zdecydowanie lubi chodzić do GOK (ponad 83%), ale z samych chodzeniem jest różnie (odpowiedzi 
jednostkowe). Nie byli zdecydowani, czym jest dla nich GOK, tak samo jeśli chodzi o wybór imprezy. Za najważniejsze 
zadanie GOK uznali: organizację koncertów i festynów (prawie 19%), promocję gminy poprzez kulturę (prawie 19%), 
organizację festynów integracyjnych (prawie 19%).Najlepszą formą dotarcia do odbiorcy jest plakat (80%). Odpowiedzi 
dotyczące wad i zalet były jednostkowe. Taka sama sytuacja dotyczyła propozycji zmian. Tej grupie powinniśmy 
proponować imprezy raz w miesiącu (50%) 
 
WNIOSKI KOŃCOWE  DO ANKIETY 
 
- NAJBARDZIEJ POŻĄDANĄ FORMĄ SĄ KONCERTY 
- ANKIETOWANI OCZEKUJĄ, IŻ ZAOFERUJEMY IM WARSZTATY ARTYSTYCZNE, ZAJĘCIA  
  FOTOGRAFICZNE, FILMOWE I TANECZNE ORAZ UMOŻLIWIMY ROZWIJANIE PASJI, ZAINTERESOWAŃ 
- UWAŻAJĄ, IŻ OFERTĘ POWINNIŚMY DOSTOSOWAĆ  DO POTRZEB POSZCZEGÓLNYCH GRUP 
  WIEKOWYCH 
- POMIMO ZRÓŻNICOWANYCH KANAŁÓW INFORMACYJNYCH (RÓWNIEŻ TYCH WYBRANYCH PRZEZ 
  ANKIETOWANYCH) ZWRÓCONO UWAGĘ NA MAŁĄ DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI O DZIAŁANIACH GOK 
 
WNIOSKI Z WYWIADÓW 
 
Przeprowadzono 40 wywiadów, ich wyniki w dużej mierze pokrywały się z wynikami ankiet. Zauważyć można, że nasi 
rozmówcy lepiej orientowali się w pracy GOK-u. Postrzegają nas jak miejsce „spotkań z kulturą”, rozwijania pasji i 
zainteresowań, koncertów, wystaw. Uważają, że GOK poza edukacją artystyczną powinien integrować społeczeństwo. 
Sugerowany profil zmian to zwiększenie współpracy z przedszkolem i szkołą oraz wzbogacenie oferty, np. o zajęcia 
fotograficzne. 
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V KIERUNKI ROZWOJU KULTURY W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W LUBNIEWICACH 
 

1. Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do dóbr i usług kultury. 
2. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej. 
3. Promocja miasta poprzez kulturę. 
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VI  CELE STRATEGICZNE, CELE OPERACYJNE, PROJEKTY 
 
 
CELE 
STRATEGICZNE 

PROMOCJA KULTURY W 
MIEŚCIE- PROMOCJA 
MIASTA POPRZEZ 
KULTURĘ 

WZROST UCZESTNICTWA 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
W ANIMACJI I ODBIORZE 
KULTURY, INTEGRACJA 
POPRZEZ KULTURĘ 

MODERNIZACJA I 
ROZBUDOWA 
INFRASTRUKTURY 

CELE 
OPERACYJNE 

1. Wypromowanie  imprez 
o zasięgu regionalnym i 
międzynarodowym. 

2. Zintensyfikowanie 
działań edukacyjnych i 
promujących edukację 
w zakresie kultury. 

3. Promocja działań 
kulturalnych twórców 
lokalnych oraz z miast 
zaprzyjaźnionych i 
partnerskich. 

 
 

1. Zaspokojenie kulturowych 
potrzeb mieszkańców. 

2. Zróżnicowanie kanałów 
informacyjnych. 

3. Zaktywizowanie 
społeczności do czynnego 
udziału w kulturze 

4. Wypromowanie 
uczestnictwa w kulturze i 
mecenatu kultury. 

5. Stworzenie oferty , która 
wzmocni integrację 
społeczności lokalnej 
poprzez kulturę. 

 
 
 
 

1. Dostosowanie obiektu do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych i 
starszych. 

2. Modernizacja obiektu- 
dostosowanie do potrzeb 
prowadzonej działalności. 
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PROJEKTY 1.1 ŚWIĘTO KULTURY- 
impreza o charakterze 
międzynarodowym, na 
którą składają się 
JARMARK WYROBÓW 
ARTYSTYCZNYCH, 
PREZENTACJA 
WYBRANEJ KULTURY, 
PLENER MALARSKI- 
LUBNIEWICKA 
IMPRESJA 

1.2 LUBNIEWICE 
ARTYSTYCZNIE- 
organizacja imprez o 
charakterze ogólnopolskim 
i regionalnym 
(LUBIEWICKA 
MAJÓWKA Z 
PIOSENKĄ 
PONADWRAŻLIWĄ, 
JARMARK 
ŚWIĄTECZNY, ŚWIĘTO 
MORWY, LUB- ART.- 
GRA TERENOWA) 

2.1 MALI I DUZI ARTYŚCI-  
     organizacja imprez  
     promujących edukację 

1.1 MY O KULTURZE- 
stworzenie SPOŁECZNEJ 
RADY PROGRAMOWEJ; 
przeprowadzanie regularnych 
ankiet WYPOWIEDZ SIĘ W 
KULTURZE;  stworzenie 
forum KULTURALNIE O 
KULTURZE, gdzie będzie 
można się wypowiedzieć na 
temat organizowanych imprez 
i zajęć oraz zaproponować 
własne rozwiązania 

2.1CO W KULTURZE  
      PISZCZY-   prowadzenie  
      regularnych akcji  
      informacyjnych poprzez  
     zróżnicowanie kanałów  
     informacyjnych- ulotki,  
     plakaty, informacje na stronie  
     internetowej i portalach  
     społecznościowych, baner  
     elektroniczny, prasa i media  
     lokalne i regionalne 
3.1 ANIMACJE AKTYWACJE-  
     wypromowanie  
     SPOŁECZNEGO  
     ANIMATORA KULTURY  

1.1  KULTURA DLA 
WSZYSTKICH-zainstalowanie 
zewnętrznej windy 
umożliwiającej dotarcie do 
pomieszczeń warsztatowych 
na piętrze oraz do Galeryjki na 
Górce. 

2.1OBIEKT WYSOKIEJ  
     KULTURY- dobudowanie  
     pomieszczeń magazynowych  
     i garderoby dla wykonawców,  
     organizacja pomieszczenia  
     szatni; 
     poprawa akustyki sali  
     widowiskowej; 
     doprowadzenie wody do  
     pomieszczeń pracowni  
     plastycznej; 
     stworzenie wewnętrznego  
     ciągu komunikacyjnego  
     między głównym budynkiem  
     GOK a Galeryjką na Górce. 
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   i aktywność w zakresie  
   kultury (POWIATOWY  
   KONKURS  
   RECYTATORSKI;  
   PRZEGLĄD  
   TEATRZYKÓW  
   DZIECIĘCYCH;  
   KONKURSY  
   PLASTYCZNE: ŚWIAT  
   NA TKANINIE;  
  WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO  
  W GRAFFITI; BIEL I  
  CZERŃ NIE SĄ NUDNE;  
  W ŚWIECIE BARW,  
  FANTAZJI I  
  FANTASTYKI; STOP  
  PRZEMOCY W RODZINIE- 
  KOMIKS, KONKURS  
  FOTOGRAFICZNY-  
  PRZYRODA ZIEMI  
  LUBUSKIEJ) 
2.2 DZIAŁAJ TWÓRCZO  
  (warsztaty  artystyczne dla  
  dzieci i młodzieży z regionu,  
  warsztaty dla animatorów  
  kultury i nauczycieli  
  z regionu, warsztaty  

     działającego  poprzez  
     wykorzystanie potencjału  
     lokalnego (wolontariat na  
     rzecz kultury); tworzenie  
     warsztatów i zajęć, które  
     pozwolą na aktywne  
     uczestnictwo w kulturze- 
     PODZIEL SIĘ SWOIMI  
     TALENTAMI- BĄDŹ  
     OTWARTY NA TALENTY  
     INNYCH, rodzinna animacja  
     i edukacja kulturalna-   
    SOBOTNIE ANIMACJE- JA  
     I RODZINA, EDUKACJA 
    TEATRALNA, PORANKI  
    MUZYCZNE; organizowanie  
    konkursów odwołujących się  
    do aktywności kulturalnej-  
    konkursy fotograficzne  
    i literackie 
4.1 KULTUROMANIAK-  
    ustanowienie nagrody dla  
    aktywnego odbiorcy kultury-  
    organizacja konkursu  
    AKTYWNY W KULTURZE,  
    uchwalenie corocznego  
    wyróżnienia dla mecenasów  
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  ceramiczne, organizacja 
  artystycznych form spędzania 
  czasu wolnego jako  
  uzupełnienie oferty  
  turystycznej) 
3.1 PO SĄSIEDZKU… 
  ARTYSTYCZNIE  
  (organizacja wystaw twórców 
  lokalnych, z miast  
  zaprzyjaźnionych  
  i partnerskich; włączenie  
  twórców i animatorów  
  kultury z gmin  
  zaprzyjaźnionych i  
  partnerskich w działania  
  warsztatowe- WYMIANA  
  ANIMATORÓW  
  KULTURY; stworzenie  
  WIRTUALNEJ GALERII 
  promującej i sprzedającej  
  wytwory artystyczne  
  twórców miejscowych, 
  z zaprzyjaźnionych i  
  partnerskich gmin oraz  
  uczestników pleneru) 

    kultury- PRZYJACIEL  
    KULTURY, świadczenie usług 
    reklamowych i artystycznych  
    na rzecz sponsorów,   
    wprowadzenie KARNETU  
    KULTUROMANIAKA  
    obniżającego koszt  
    uczestnictwa w imprezach  
    płatnych 
5.1 RAZEM W KULTURZE-  
    organizowanie cyklicznych  
    imprez pozwalających na  
    integrację społeczności  
    lokalnej- BABSKI WIECZÓR,  
    DZIEŃ POLSKI, GMINNY 
    DZIEŃ DZIECKA;  
    organizowanie klubów  
    i warsztatów, które pozwalają  
    na integrację konkretnych grup  
    społecznych- KLUB  
    SENIORA, KLUB  
    AKTYWNA BABA, KLUB  
   FOTOGRAFICZNY, KLUB 
   MŁODEGO ODBIORCY  
   KULTURY, wspieranie działań 
   grup nieformalnych w obrębie  
   kultury- tworzenie oferty  



31 

 

   kulturalnej na potrzeby  
   konkretnej grupy, współpraca  
   z instytucjami i  
   stowarzyszeniami na rzecz  
   integracji społeczności lokalnej- 
   projekty partnerskie 
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Cele strategi- 

czne 

Cele szczegółowe Projekty Partnerzy Finansowa
nie 

Rok realizacji 
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Cel 1.1 
Organizacja 
imprez o zasięgu 
regionalnym i 
międzynarodowy
m. 
 

Projekt I.1.1 

ŚWIĘTO KULTURY- impreza o charakterze 
międzynarodowym 

Stowarzyszenie 
niemieckie 

 Koszt ok. 
40000.00 zł 

Środki 
unijne- 
Program 
Operacyjny 
Współprac
y 
Transgranic
znej Polska 
(Wojewódz
two 
Lubuskie)- 
Brandenbur
gia 
200702013 

X X X X X 

Projekt I.1.2 

LUBNIEWICE ARTYSTYCZNIE 

Artyści 
współpracujący 
z nami, Dział 
Promocji 
Urzędu 
Miejskiego 

Koszt ok. 
15000.00 zł 

Środki 
własne 

X X X X X  
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Cel I.2  Wspieranie 
działań 
edukacyjnych w 
zakresie kultury 

Projekt I.2.1 

MALI I DUZI ARTYŚCI 

 Koszt ok. 
10000.00 zł 

Środki 
własne 

X X X X X  

Projekt I.2.2 

DZIAŁAJ TWÓRCZO   

 Koszt ok. 
15000.00 zł 
(bez 
inwestycji) 

Środki 
własne 

 X X X X 

Cel I.3  Promocja 
działań 
kulturalnych 
twórców 
lokalnych oraz z 
miast 
zaprzyjaźnionych i 
partnerskich. 

Projekt I.3.1  
 PO SĄSIEDZKU…ARTYSTYCZNIE 

Stowarzyszenie 
niemieckie 

Koszt 
organizacji 
jednej 
wystawy 
ok. 500 zł 

Stworzenie 
Wirtualnej 
Galerii ok. 
4000.00 zł 

Środki 
własne oraz 
środki 
unijne- 
Program 
Operacyjny 

 X X X x 
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Współprac
y 
Transgranic
znej Polska 
(Wojewódz
two 
Lubuskie)- 
Brandenbur
gia 
200702013 
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Cel II.1  
Zaspokojenie 
kulturowych 
potrzeb 
mieszkańców 

Projekt II.1.1 

MY O KULTURZE 
 

 Koszt ok. 
1000.00 zł 

Środki 
własne  

X X X X x 

Cel II.2  
Zróżnicowanie 
kanałów 
informacyjnych 

Projekt II.2.1 

CO W KULTURZE PISZCZY 

  Koszt ok. 
2000.00 zł 

Środki 
własne 

X X X X x 

Cel II.3  Animacja 
społeczności w 
kulturze. 

Projekt II.3.1 

ANIMACJE AKTYWACJE 

Instytucje, lokalni 
artyści, osoby 
prywatne, 

Koszt ok. 
1000.00 zł 

X X X X x 
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 stowarzyszenia Środki 
własne oraz 
zewnętrzne 
(sponsorzy) 

 Cel II.4 
Promowanie 
uczestnictwa w 
kulturze i 
mecenatu kultury. 
 

Projekt II 4.1 

KULTUROMANIAK 

  Koszt ok. 
3000.00 zł 

Środki 
własne 

X X X X X  

Cel II.5 
Stworzenie oferty , 
która pozwoli na 
integrację 
społeczności 
lokalnej poprzez 
kulturę 

Projekt II.5.1 

RAZEM W KULTURZE 
 

Instytucje, lokalni 
artyści, osoby 
prywatne, 
stowarzyszenia , 
Urząd Miejski, 
grupy 
nieformalne 

Koszt ok.: 
organizacja 
imprez- 
22000.00 
zł,  
działalność 
klubów- 
30000.00 
zł, 
wspieranie 
inicjatyw- 
5000.00 zł 

Środki 
własne oraz 
zewnętrzne 
(środki 
unijne, 
sponsorzy)

X X X X X  
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Środki 
własne i 
zewnętrzne
- unijne, 
np. EFS 

C
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Cel III 1 
Dostosowanie 
obiektu do potrzeb 
osób 
niepełnosprawnyc
h i starszych. 
 

Projekt III. 1.1 

KULTURA DLA WSZYSTKICH 
 

Urząd Miejski Środki 
unijne- 
programy 
MKiDZN 

 X X X  

Cel III.2 
Modernizacja 
obiektu- 
dostosowanie do 
potrzeb 
prowadzonej 
działalności 

Projekt III. 2.1 

OBIEKT WYSOKIEJ KULTURY 
 

Urząd Miejski Środki 
własne, 
dotacje 
celowe 
UM, środki 
unijne- 
programy 
MKiDZN 

 X X X X  
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 VII ZARZĄDZANIE, WDRAŻANIE I MONITORING STRATEGII 
 
Strategia Rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach jest podstawowym planem działania wyznaczającym 
kierunki przedsięwzięć kulturalnych  oraz wskazującym sposoby ich osiągania. Jednakże sam dokument nie jest receptą na 
sukces i aby mógł przynieść zamierzone efekty konieczne jest jego sumienne wdrażanie oraz sprawowanie kontroli nad 
jego realizacją. W tym celu przeprowadzany będzie monitoring wdrażania strategii, który prowadzony będzie w cyklu 
rocznym. Jego podstawą będzie proces systematycznego zbierania i analizowania informacji dotyczących realizacji celów i 
działań wymienionych w dokumencie. Stworzenie właściwego systemu monitoringu będzie kluczowym elementem 
warunkującym sukces wdrożenia strategii, jednocześnie stwarzając szanse dostrzeżenia potencjalnych możliwości 
i ograniczeń, tkwiących w różnych elementach i czynnikach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. 
Koordynatorem wdrażania celów zapisanych w strategii  będzie zespół wyłoniony z Grupy Planowania Strategicznego oraz 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, który odpowiedzialny będzie za przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań 
zapisanych w Strategii. Sprawozdania w cyklu rocznym będą przedkładane Burmistrzowi i Radzie 
Miejskiej w Lubniewicach. 
Planuje się dokonywać corocznego przeglądu zapisów postanowień przedmiotowego dokumentu w celu wprowadzenia 
zmian, korekt, bądź uzupełnień, stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
Równocześnie do strategii powinno się wprowadzać nowe projekty, wynikające z pojawiających się możliwości 
(np. pozyskanie dodatkowych środków finansowych), bądź zgłaszanych potrzeb. 
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VIII  JAK TWORZYLIŚMY TO OPRACOWANIE 
 

Elementem wiodącym okazało się uczestnictwo w programie DOK KULTURY+, Priorytet I, w ramach którego 
braliśmy udział w szkoleniach. Na nich poznaliśmy nie tylko strukturę strategii, ale przede wszystkim sposób i mechanizmy 
jej tworzenia. Ważnym uzupełnieniem były konferencje organizowane przez Narodowe Centrum Kultury, pomogły one na 
poznanie nowych możliwości w kulturze, wymianę doświadczeń i opinii. 

Powołaliśmy Grupę Planowania Strategicznego, w skład której weszli przedstawiciele różnych lokalnych środowisk i 
stowarzyszeń. Grupa tych osób pomogła nam w ankietowaniu potrzeb kulturalnych środowiska oraz, wraz z pracownikami 
GOK, tworzyła Strategię. 

Pracownicy GOK przeprowadzali wywiady swobodne, dokonali analizy ankiet oraz opracowali wnioski z ankiet i 
wywiadów. Zajęli się też redagowaniem dokumentu. 

W opracowaniu wykorzystano informacje ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, uwzględniono 
też zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Lubniewice. 
 

 


