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SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ M-GOK W OŻAROWIE 

ZA 2006R. 
(plan sprawozdania) 

 
 

1.Stałe imprezy kulturalne organizowane lub współorganizowane przez  
   M-GOK w Ożarowie. 
 
2. Redagowanie pisma społeczno-kulturalnego „Ożarów”. 
 
3. Działalność edukacyjna M-GOK w Ożarowie. 
 
a)edukacja plastyczna. 
b) edukacja muzyczna. 
c) edukacja teatralna. 
d) edukacja taneczna. 
e) edukacja techniczna. 
 

4. Osiągnięcia M-GOK w 2006r. 
 
5. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach zajęć w M-GOK. 
 
6. Inne formy działalności. 
 
7. Nasze plany na rok 2007. 
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SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ M-GOK W OŻAROWIE 

ZA 2006R. 
 
1.Stałe imprezy kulturalne organizowane lub współorganizowane przez  
   M-GOK w Ożarowie. 
 
 VIII Przegląd Działalności Artystycznej M-GOK w Ożarowie, XIV Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noworoczne Spotkanie Burmistrza z 
Przedsiębiorcami (gość - Andrzej Grabowski), Ferie z M-GOK w Ożarowie, 
Wakacje z M-GOK (oprócz stałych imprez odbywających się w M-GOK opieką 
rozrywkowo- wypoczynkową zostały objęte także dzieci przebywające na 
półkoloniach w gminie Ożarów), Plener fotograficzny „Jesień”, Mały Konkurs 
Recytatorski - eliminacje środowiskowe, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - 
eliminacje rejonowe, XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” - 
półfinał, Festiwal Muzyki Odnalezionej (Lorisa Darenska i Helena 
Władysławska), Święto Kwitnącej Wiśni, Dni Ożarowa 2006, Spotkanie z 
Folklorem połączone z wymianą doświadczeń pomiędzy poszczególnymi 
grupami artystycznymi („Ożarowiacy”, „Nowianecki”, „Zawichościanki”, 
„Linowianki”, kapela „Ożarowiacy”, kapela „Powiśloki”), IX Plener Rzeźby dla 
studentów ASP Kraków, XIV Ogólnopolski Plener Malarski, Impreza 
Promująca Tereny Nadwiślańskie w Agroturystyce - zakończenie plenerów, 
Dożynki (oprawa artystyczna i plastyczna). 
 
 
2. Redagowanie pisma społeczno-kulturalnego „Ożarów”. 
 

 Stałą formą działalności jest redagowanie pisma społeczno-kulturalnego 
„Ożarów”. W pracę nad nim zaangażowani są wszyscy pracownicy – 
instruktorzy M-GOK. Do nich należy przede wszystkim obróbka i 
przygotowywanie materiałów do druku oraz kolportaż. Redaktorem 
prowadzącym gazety, odpowiedzialnym za dobór odpowiednich materiałów jest 
Józef Myjak.  
 
3. Działalność edukacyjna M-GOK w Ożarowie. 
 
a)edukacja plastyczna: 
 
        Na poszczególne zajęcia grupowe lub indywidualne uczęszcza ponad 170 
osób (są to zarówno dzieci, młodzież, ale także osoby dorosłe). W roku 2006 
mogliśmy zaproponować chętnym pracę w wielu sekcjach plastycznych. Mowa 
tutaj o pracowni grafiki, rzeźby, wikliny, decoupagu, technik pozłotniczych, 
batiku, malarstwa, rysunku. Oprócz codziennych zajęć popołudniowych pod  
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okiem instruktora rozwija się plastycznie 100-osobowa grupa przedszkolaków 
(5-6-lat). Za edukację plastyczną odpowiedzialne są Patrycja Sus-Lutyńska i 
Marta Zawadzka. 
 W naszym dziale edukacji plastycznej warto wspomnieć także o 
nowopowstałej grupie działającej pod nazwą „Spinka”. Skupia ona zarówno 
twórców profesjonalnych jak i amatorów. Powstała po to, by integrować 
środowisko twórcze naszego regionu. Uczestnicy odbywających się raz na dwa 
tygodnie spotkań wymieniają wspólne doświadczenia, poznają nowe techniki 
plastyczne, doskonalą warsztat, biorą udział we wspólnych plenerach, 
wyjazdach. Grupę wspiera krytyk sztuki Tomasz Staszewski, a prowadzi Marta 
Zawadzka. 
 Od 2006r. w Domu Kultury działać zaczęła pracownia modelarska. 
Prowadzi ją Grzegorz Dulny. Pod jego okiem grupa młodych chłopców nabywa 
podstawowe umiejętności majsterkowania i modelarstwa. 
 Zainteresowani mogą rozwijać swoje pasje niekoniecznie pod okiem 
instruktora. Dowodem na to jest niedawnopowstała grupa Koronczarek. 
 W M-GOK w ciągu minionego roku zorganizowanych zostało 8 
wernisaży, wzięło w nich udział około 1100 osób. 
 Pracownia plastyczna odpowiedzialna jest także za oprawę plastyczną 
wielu imprez, także plenerowych. 
 
 
b) edukacja muzyczna: 

 
 

 Od lat w Domu Kultury działa Orkiestra Dęta. Prowadzi ją Jerzy 
Sternicki. Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2006, muzycy koncertowali  
z okazji świąt i rocznic państwowych organizowanych przez naszą placówkę, a 
także uczestniczyli w wielu uroczystościach lokalnych i ponadlokalnych  
przygotowywanych przez organizacje społeczne. 
 Wiele imprez uświetnia także chór „B-TONICA”, prowadzony przez 
wyżej wymienionego instruktora. 
 M-GOK proponuje także indywidualny tok nauczania gry na wielu 
instrumentach oraz wokalu. Odpowiedzialni za takie zajęcia są Sławomir 
Lutyński i Jerzy Sternicki. Pod ich okiem dzieci poznają tajniki śpiewu, gry na 
keyboardzie, fortepianie, gitarze, akordeonie. Dzięki temu mają szansę 
uczestniczyć w wielu konkursach, festiwalach i przeglądach (patrz podpunkt 4-
osiągnięcia M-GOK). 
 Ciekawą i w pewien sposób unikatową formą muzyczną istniejącą przy 
naszym Domu Kultury są 2 kapele: „Ożarowiacy” i „Powiśloki”. Obie związane 
są mocno z folklorem. Wspierając 2 zespoły śpiewacze i taneczny  zespół 
ludowy uczestniczą w licznych imprezach artystyczno-kulturalnych 
organizowanych na terenie naszej gminy, powiatu  i nie tylko. 
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 Wspomniany wyżej śpiewaczy zespół „Ożarowiacy” to grupa seniorów 
prowadzona przez Teresę Opałkę. W 2006r. Podobnie jak w latach poprzednich 
może pochwalić się ona udziałem w wielu festiwalach poświęconych muzyce 
ludowej (patrz podpunkt 4-osiągnięcia M-GOK). Na podobnych zasadach, pod 
okiem tego samego instruktora działają „Nowianecki”. Trzyosobowy zespół 
śpiewaczy złożony z mieszkanek wsi Nowe. Podobnie jak grupa poprzednia 
uświetniają wiele imprez lokalnych i nie tylko. 
  
  
c) edukacja teatralna: 

 
 

 W naszej placówce wyróżnić możemy trzy sekcje teatralne. Pierwszą z 
nich jest Szczudlarski Teatr Uliczny „Bliżej Nieba”. Grupę gimnazjalistów i 
licealistów prowadzi Sławomir Lutyński. W 2006r. zajmowali się oni pracą nad 
nowym spektaklem „Dzień Sądu Ostatniego”. Jak wskazuje sam tytuł, tematyka 
przedstawienia związana jest z biblijną Apokalipsą wg Św. Jana. Z tym 
widowiskiem grupa młodzieży gościła w wielu miejscach, także za granicą: w 
Kielcach, Pińczowie, Ostrowcu Św., Klonowie, Nowem, Staszowie, Chojnicach, 
a także w zaprzyjaźnionym z Ożarowem słowackim miasteczku - Spisska Bela. 
 Najmłodsza grupa dzieci oswaja się ze sceną poprzez uczestnictwo w 
zajęciach teatrzyku kukiełkowego „Pucuś” – prowadzonych przez Barbarę 
Banajską. Tegorocznym spektaklem pt. „Niepotrzebna awantura” mogli 
pochwalić się przed szeroką publicznością. Łącznie pracę dzieci podziwiało 
około 300 widzów z Publicznego Przedszkola w Ożarowie oraz Szkoły 
Podstawowej w Janowicach i Lasocinie.  
 Ostatnia grupa teatralna prowadzona przez Sylwestra Łysiaka to „Scena”. 
W cotygodniowych zajęciach uczestniczy przede wszystkim młodzież w wieku 
licealnym. Poprzez swoje przedstawienia aktorzy mówią publiczności o 
problemach świata współczesnego, Oswajają się ze sceną, ucząc się przy tym 
podstawowych zasad działania teatralnego. Tytuł ich ostatniego widowiska to: 
„Pif, Paf – jesteś trup”. 

 
 
 

d) edukacja taneczna: 
 
 

  To kolejna, prężnie działająca forma zajęć naszej placówki. Należy do 
niej ludowy zespół „Mali Ożarowiacy” prowadzony przez Teresę Opałkę. 
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej uczą się pierwszych 
kroków polki, oberka itp. Najczęściej występują u boku seniorów, tańcząc w 
rytm śpiewu „Ożarowiaków” i dźwięków kapeli ludowej. 
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 Zupełnym przeciwieństwem jest taniec współczesny, prowadzony przez 
Aleksandrę Harańczyk. Dzieciaki w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum, 
podzielone na 3 grupy bawią szeroką publiczność podczas wielu imprez, także 
plenerowych. 
 Instruktor tańca współczesnego opiekuje się także dużą grupą 
przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Ożarowie prowadząc rytmikę. 
  

 

e) edukacja techniczna: 
 

 Ożarowski Ośrodek Kultury obsługuje technicznie wiele imprez 
własnych, i nie tylko. Często służymy pomocą akustyczną i oświetleniową na 
terenie całej gminy, ale także powiatu. W tym pomagają nam dwa koła 
zainteresowań: Klub Akustyka i Oświetleniowca. Pod okiem dwóch 
instruktorów: Sławomira Lutyńskiego i Grzegorza Dulnego kilkuosobowe grupy 
młodych chłopców poznają tajniki podstawowej wiedzy dotyczącej realizacji 
dźwięku i światła. Poprzez wiele wyjazdów mają oni okazję poznać ciekawych 
ludzi, często wybitne postaci świata artystycznego. Ponadto uczą się dzięki temu 
pracy w grupie, zaradności i odpowiedzialności – cech przydatnych w życiu 
dorosłym.  

 

 

4. Osiągnięcia M-GOK w 2006r. 
 
 Nasz Dom Kultury stawia głównie na edukację zarówno dzieci, 
młodzieży jak i dorosłych. Jednak nie przeszkadza nam to w zdobywaniu przez 
nasze grupy artystyczne wielu sukcesów. Cieszy nas fakt udziału naszych 
podopiecznych w konkursach, festiwalach, przeglądach, np.: 
- III miejsce na XXX Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z 
Folklorem, 

- II miejsce na Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów Ludowych w 
Końskich, 

-    wejście do finału Ogólnopolskiej Piosenki „Wygraj Sukces”, 
-  zajęcie I miejsca w swojej kategorii wiekowej, w Konkursie Piosenki   

          „Talent” w Końskich, 
-  reprezentacja powiatu opatowskiego na Wojewódzkich Dożynkach w  

          Starachowicach 
- reprezentacja województwa świętokrzyskiego na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich, 
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5. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach zajęć w M-GOK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P. 
POSZCZEGÓLNE FORMY 

EDUKACJI 

LICZBA 
UCZESTNIKÓW 

ZAJĘĆ 
1. Edukacja plastyczna  

(batik, techniki pozłotnicze, decoupage, 
wiklina, grafika, malarstwo, rysunek, 
rzeźba, modelarstwo, koronczarki, 

przedszkolaki, grupa „Spinka” – zajęcia 
grupowe i indywidualne)  

220 osób 
(dzieci/młodzież/dorośli) 

2. Edukacja muzyczna 
(kapele: „Powisloki”, „Ożarowiacy”, 
Orkiestra Dęta, chór „B-TONICA”, 
zespoły śpiewacze: „Ożarowiacy”, 
„Nowianecki”, nauka śpiewu i gry na 
instrumentach – zajęcia indywidualne i 

grupowe)  

87 osób 
(dzieci/młodzież/dorośli) 

3. Edukacja teatralna 
(Teatr Uliczny Szczudlarzy „Bliżej 
Nieba”, grupa „Scena”, teatrzyk 
kukiełkowy „Pucuś” – zajęcia 

grupowe) 

44 osoby 
(dzieci/młodzież) 

4. Edukacja taneczna 
(taniec współczesny – 3 grupy, 

przedszkolaki, taniec ludowy - „Mali 
Ożarowiacy”- edukacja grupowa) 

202 osoby 
(dzieci/młodzież) 

5. Edukacja techniczna 
 (Klub Akustyka, Klub Oświetleniowca 

– zajęcia grupowe) 

12 osób 
(młodzież) 
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6. Inne formy działalności. 
 

 Oprócz edukacji M-GOK jest także miejscem spotkań działaczy 
stowarzyszeń, mieszkańców miasta. Kalendarz z 2006r. świadczy o tym, że 
odbyło się u nas 114 spotkań. Były to kursy, szkolenia, zebrania, wieczory 
autorskie, rocznice, zabawy, akademie okolicznościowe, wernisaże, próby. Z 
naszych obliczeń wynika, że wzięło w nich udział około 5 800 osób. 
 Jesteśmy także organizatorami ponad 70 wyjazdów, wycieczek, ognisk 
itp. Ich uczestnikami było około 300 osób. Mowa tutaj np. o wyjeździe do 
Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl pt. „Łóżko pełne cudzoziemców”, 
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na wystawę Wojciecha Weissa oraz 
Rembrandta, kieleckiego Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”. 
 Zainteresowani kinem mogli także liczyć na ciekawe projekcje filmowe. 
Pomimo znikomego zainteresowania, powodującego odwołanie wielu seansów, 
w minionym roku mogliśmy obejrzeć kilka filmów w sali kinowej oraz kilka 
projekcji DVD.  
 
7. Nasze plany na rok 2007. 
 
 Priorytetem na przyszły rok jest dla nas przeprowadzenie remontu 
zaplecza sali widowiskowo-kinowej, stwarzającego zagrożenie dla uczestników 
imprez, prób, bywalców Domu Kultury. 
 Planujemy także uruchomienie profesjonalnego studia nagrań, które 
prowadzić będzie Sławomir Lutyński – akustyk M-GOK wraz z członkami 
Klubu Akustyka, dla których studio otworzy nowe możliwości edukacyjno-
hobbystyczne. Pozwoli ono na uczestnictwo naszych podopiecznych w wielu 
konkursach muzycznych – obecnie w dużej ilości docierających do nas 
propozycji konkursowych, organizatorzy wymagają dołączenia do karty 
zgłoszeniowej nagrania uczestników konkursów. Mamy nadzieje, że umożliwi 
ono warunki rozwoju młodym zdolnym muzycznie dzieciom z terenu naszej 
gminy, a także już istniejącym zespołom lokalnym oraz ponadlokalnym, 
zarówno tym amatorskim, jak i profesjonalnym. 
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Ożarów, dnia 27.02.2007 
 
 

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKAKULTURY W OŻAROWIE 
ZA II PÓŁROCZE 2006 

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco: 
 
PRZYCHODY 
 

 
 

Plan      656000,00 
Wykonanie     696712,15 
co stanowi    106,2% 
 
W tym: 
Dotacje otrzymane z UMiG w Ożarowie                                                                       
Odsetki od środków na rachunku bankowym                                                               
Pozostałe wpływy (gazeta, ksero, taniec, plastyka, rozm. 
telef., inne) 
 

 
696712,15 
656000,00 

460,98 
40251,17 

 

 
 

 
 

WYDATKI 
 

 
 

Plan 657446,,55 
Wykonanie 698000,28 
co stanowi 106,2% 
 
Wynagrodzenia i pochodne: 
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 
- wynagrodzenia osobowe 
- nagrody roczne  
- ubezpieczenia społeczne  
- FP i FGŚP 
- umowy zlecenia i o dzieło 
 

 
367804,89 
7564,39 

231474,91 
19810,00 
43021,34 
6256,25 
59678,00 

 
Wydatki rzeczowe: 
- materiały i energia 
- usługi 
- opłaty i składki 
- podróże służbowe 
- świadczenia urlopowe 
 

 
330195,39 
129678,74 
185501,95 
6789,26 
293,80 
7931,64 

 
 


