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Matki, Powitanie Lata, Pożegnanie
Lata, Dzień Seniora, Spotkanie Opłatkowe). GOPS organizuje co roku
konkurs wyjazdów rowerowych dla
seniorów. W konkursie w 2007 roku
wzięły udział 33 osoby, w 2008 roku
60 osób, a w 2009 - 67 osób.
Rokrocznie GOPS przygotowuje
paczki świąteczne (ogółem ponad 110
sztuk) dla dzieci specjalnej troski i
młodzieży do 30 roku życia mającej
znaczny stopień niepełnosprawności

oraz podopiecznych ŚDS we Włoszakowicach. Na Wielkanoc i Gwiazdkę
każdego roku dla mieszkańców, którzy ukończyli 85. rok życia, przygotowywane są paczki świąteczne. Takich
osób w 2007 roku było 80, w 2008 87, w 2009 - 85.
Kierownik GOPS jest przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Ze środków przeznaczonych na profilaktykę
przeciwalkoholową finansowane są

m.in. szkolenia, wypoczynek dla dzieci,
koszty pogadanek i spektakli z zakresu
zwalczania alkoholizmu i narkomanii,
warsztaty dla nauczycieli terapeutów,
przewozy na leczenie, na zajęcia na
basenie, badania i opinie psychologiczne, organizowanie świetlic oraz zajęć
terapeutycznych i wyrównawczych,
dofinansowanie imprez o wydźwięku
antyalkoholowym (festyny), organizowanie zajęć kulturalno-rozrywkowych,
doposażenie placów zabaw.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Gminny Ośrodka Kultury we Włoszakowicach utworzony został 1
stycznia 1976 roku na mocy Zarządzenia Nr 3/75 Naczelnika Gminy z
dnia 30.12.1975 w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury we
Włoszakowicach przyjętego Uchwałą Nr IV/26/90 Rady Gminy z dnia
21.09.1990 w sprawie ogłoszenia wykazów aktów prawa miejscowego.
GOK działa jako samorządowa instytucja kultury, dla której organizatorem
jest Gmina Włoszakowice.
W Gminnym Ośrodku Kultury w
okresie od 2007 do 2010 roku pracowały następujące osoby: Irena Michalewicz – do dnia 27.05.2007 r. dyrektor GOK (odeszła na emeryturę z
dniem 28 maja po 29 latach pracy na
stanowisku dyrektora GOK-u), Paweł
Borowiec (jako zastępca dyrektora, a
od 1.08.2007 jako dyrektor mianowany), starszy referent Maria Helińska,
starszy specjalista Marek Wodawski,
księgowa Monika Lucerek, młodszy
referent Jan Janura, pracownica obsłu-

gi - dozorca sali widowiskowej Leonia
Radke, pracownica obsługi - dozorca
sali – sprzątaczka Bożena Lucerek,
referent Stefania Karwatka, stażystka
Magdalena Urbaniak, księgowa na zastępstwo Ilona Szczepaniak.
Podstawowym celem
GOK jest
wszechstronna działalność kulturalna
polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury na terenie
Gminy Włoszakowice.
Zadania własne GOK realizuje w kilku działach: dział redakcji miesięcznika „Nasze Jutro”, dział Samorządowego Ogniska Muzycznego, dział
obsługi i utrzymania sal widowiskowych, obsługa biura Towarzystwa
Muzycznego im. Karola Kurpińskiego, dział imprez kulturalnych, dział
amatorskiego ruchu artystycznego,
dział muzealny (muzeum K. Kurpińskiego, izby regionalne).
Miesięcznik „Nasze Jutro” powstał
w kwietniu 1990 roku i od tego czasu ukazuje się systematycznie informując społeczeństwo o bieżących,

ważnych dla mieszkańców gminy
sprawach, jak również wydarzeniach
historycznych.
Gazeta “Nasze Jutro” ukazuje się w
objętości 40 stron i nakładzie 1100 1200 egzemplarzy. Od 2003 roku całkowity skład wykonywany jest w redakcji. Gotowy numer przesyłany jest
do drukarni (obecnie jest to drukarnia
„HAF” w Lesznie). Z redakcją współpracuje grupa społecznych korespondentów. W związku z odejściem na
emeryturę Ireny Michalewicz, długoletniej redaktor naczelnej, nastąpiła
zmiana na tym stanowisku. Funkcję
redaktora naczelnego objął obecny
dyrektor GOK.
Ognisko Muzyczne utworzone zostało 60 lat temu. Od kwietnia 1998
roku Samorządowe Ognisko Muzyczne działa w strukturach GOK. Nauczyciele Ogniska zatrudnieni są na
podstawie umowy-zlecenia. Ich wynagrodzenie opłacane jest przez rodziców, natomiast koszty utrzymania
Ogniska pokrywa Gmina. Zajęcia

Samorządowe Ognisko Muzyczne we Włoszakowicach ma 60-letnią tradycję. Na zdj. zakończenie roku szkolnego

