

PLAN
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
W OŻAROWIE 
ZA ROK 2007


Działalność edukacyjna M-GOK:
sekcja muzyczna
	sekcja plastyczna
	sekcja teatralna
	sekcja taneczna
	sekcja techniczna

Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach zajęć w M-GOK.
Redagowanie pisma społeczno-kulturalnego „Ożarów”.
Osiągnięcia M-GOK w 2007r.
Inne formy działalności.
Stałe imprezy organizowane lub współorganizowane przez M-GOK w Ożarowie. 
Nasze plany na 2008r.
          8. Informacja o dochodach i wydatkach Miejsko – Gminnego  
            Ośrodka Kultury w Ożarowie za rok 2007.






Działalnośc edukacyjna M-GOK w Ożarowie:

sekcja muzyczna:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury od wielu już lat proponuje indywidualny tok nauczania gry na instrumentach. Są to między innymi: gitara akustyczna, keyboard, fortepian, akordeon. Opiekunem dzieci chętnych, uczestniczących w takich zajęciach jest Jerzy Sternicki.
Na bardzo podobnych zasadach do nauki gry na instrumentach, w naszej placówce działa także nauka śpiewu. Indywidualny tok nauczania pozwala na to, by instruktor poświęcił większą ilość czasu jednemu dziecku. Dzięki temu uczestnicy tych zajęć mogą pochwalić się obecnością na wielu konkursach, festiwalach, przeglądach, otrzymaniem wielu wyróżnień oraz nagród. Osobą odpowiedzialną za edukację wokalną jest Sławomir Lutyński.
Orkiestrę Dętą, prowadzi Jerzy Sternicki. Jest to grupa działająca w Domu Kultury od lat. To właśnie oni uświetniają wiele uroczystości, tj. imprezy rozrywkowe, rocznice państwowe, uroczystości lokalne i ponadlokalne.
Kolejną grupą, za którą odpowiedzialny jest Jerzy Sternicki jest chór 
„B-TONICA”. Kilkunastoosobowa grupa dorosłych spotyka się w czwartkowe wieczory w M-GOK. Oprócz pracy, wspólne śpiewanie przy dźwiękach akordeonu, daje im wiele radości, pozwala na odrobinę relaksu i oderwania od codzienności
Do unikatowych form muzycznych należą działające przy Domu Kultury kapele: „Ożarowiacy” i „Powiśloki”. Zarówno pierwsza, jak i druga nieodłącznie związane z działalnością ludową, folklorem. Obie mocno pomagają i wspierają w pracy kolejne grupy artystyczne. Chodzi tutaj o „Ożarowiaków” i „Nowianecki” – zespoły śpiewacze. W grupach wyżej wymienionych pracują osoby dorosłe, ale w sekcji ludowej jest także miejsce dla dzieci. „Mali Ożarowiacy” poznają pod okiem Teresy Opałki (opiekuna wszystkich grup folklorystycznych) pierwsze kroki oberka, polki, czy kujawiaka. W roku 2007r. mogliśmy podziwiać ich na wielu imprezach artystyczno-kulturalnych, zarówno lokalnych – organizowanych przez naszą gminę, jak i tych w granicach powiatu, a także poza nimi. 
     Należy wspomnieć także o tym, że grupa członków sekcji folklorystycznej w  
     2007r. pracowała nad widowiskiem obrzędowym „W zimowy wieczór przy  
     kądzieli w chałupie u Bartosów”. Obrazuje ono autentyczne zachowania, 
     obyczaje, tradycje, sposoby zachowania i postępowania w sytuacjach 
     codziennych z życia naszych dziadków i pradziadków, co stanowi wspaniałą  
     lekcję historii dla dzieci, ale także dorosłych. 
     Jego premiera odbyła się w czerwcu. Aktorzy gościli z widowiskiem 
     w wielu miejscach m.in. w Borii, Piekoszowie.


sekcja plastyczna:

Tradycją stało się już to, że na zajęcia plastyczne, odbywające się pod okiem instruktorów - Eleonory Czuby i Patrycji Sus-Lutyńskiej, co roku uczęszczają grupy (obecnie 4) przedszkolaczków z Publicznego Przedszkola w Ożarowie. Sześcio i pięciolatki łącznie tworzą grupę ponad stu dzieci. Tak i w roku 2007 przedszkolaczki poznawały nowe techniki plastyczne, rozwijały sprawności manualne oraz pracując bawiły się plastyką w naszych pracowniach.
	W M-GOK funkcjonują trzy grupy ogólnoplastyczne zróżnicowane wiekowo. Dzieci do nich należące maja szansę poznać choć po trochu wszystkie techniki plastyczne, jakimi zajmujemy się w sekcji plastycznej. Osobami odpowiedzialnymi za takie zajęcia są Marta Zawadzka, Patrycja Sus-Lutyńska i Eleonora Czuba.
	Jeśli ktoś chce zgłębić tajniki wiedzy dotyczące pracy w jakiejś konkretnej pracowni, jak co roku, zapraszamy go do pracowni: grafiki, rzeźby, decupagu i technik pozłotniczych,  batiku, malarstwa,  rysunku, witrażu, wikliny, modelarstwa. Zajęcia te oprócz ostatnich w kolejności, których opiekunem jest Grzegorz Dulny, prowadzą wyżej wymienieni instruktorzy.
	Wspomnieć należy  także o prowadzonej przez Martę Zawadzką grupie „Spinka”. Należą do niej osoby dorosłe, zajmujące się działalnością plastyczną zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko. Głównym celem powstania tej grupy jest integracja twórców naszego regionu. Spotykają się oni na cotygodniowych zajęciach, wspólnie wyjeżdżają do muzeów, zwiedzają, uczestniczą w wernisażach, spotkaniach twórczych.
	Oprócz zajęć grupowych prowadziliśmy także w roku 2007 zajęcia indywidualne. 
	Prawie wszystkie zajęcia odbywają się pod okiem instruktorów. Prawie, bo wyjątkiem są koronczarki. Kilkuosobowa grupa żeńska pracuje u nas co tydzień w czwartki. Panie pracują, wymieniają swoje doświadczenia, razem przygotowują wystawę w gablocie M-GOK, którą się opiekują.
	Pracownia plastyczna M-GOK odpowiedzialna jest nie tylko za prace z dziećmi, czy dorosłymi. Jej obowiązkiem jest także oprawa plastyczna wielu imprez (dekoracje), przygotowanie ekspozycji prac na comiesięczne wernisaże, czy też ekspozycji dzieł poplenerowych, projektowanie i druk plakatów, zaproszeń oraz dyplomów.




sekcja teatralna:

Najmłodszych uczestników korzystających z zajęć w naszej placówce skupia teatrzyk kukiełkowy „Pucuś”. Jak co roku mogli oni zaprezentować swoją pracę dzieciom z Przedszkola Publicznego w Ożarowie. Tytuł przedstawienia nad jakim pracowały dzieci w 2007r. to „Czerwony kapturek”. Opiekunem grupy jest Barbara Banajska.
Gimnazjaliści mogą popróbować swoich sił z teatrem uczestnicząc w cotygodniowych zajęciach Szczudlarskiego Teatru Ulicznego „Bliżej Nieba”. Zimą widać ich rzadziej, latem natomiast długonogich szczudlarzy rozdających cukierki i zabawiających uczestników podziwiać możemy na plenerowych imprezach wielu miast. Jak co roku, otrzymują wiele zaproszeń. W roku bieżącym gościli jako atrakcja: w Kielcach (Światowy Zjazd Skautingu – Kielce 2007), Ostrowcu Świętokrzyskim (Święto Ziemi), Staszowie (Święto Chleba). Oprócz tego tworzą także spektakle. Ten powstały w roku 2007 nosi tytuł „Fatum”, oparty jest na historii pewnej świętokrzyskiej legendy. Opiekunem grupy jest Sławomir Lutyński.
Wreszcie uczestników najstarszych (licealistów) zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach grupy „Scena”. Cotygodniowe warsztaty z Sylwestrem Łysiakiem, pozwalają na rozwój pasji i zainteresowań młodzieży w kierunku teatralnym. W roku ostatnim kontynuowali oni prace z przedstawieniem „Pif, Paf – jesteś trup”. Pracowali nad kolejną częścią tego spektaklu, którym częściowo zajmowali się już w roku 2006. Premiera tego widowiska odbyła się w czerwcu 2007r.

edukacja taneczna:

W naszej placówce w każdą środę odbywają się zajęcia rytmiki. Uczestniczą w nich cztery grupy przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Ożarowie. Dzieci poznają podstawowe kroki różnych tańców. Jest to nauka połączona z zabawą. 
Oferujemy także zajęcia tańca współczesnego. W ich skład wchodzą 3 grupy wiekowe, obejmujące podstawówkę i gimnazjum. Dziewczyny często wyjeżdżają na imprezy plenerowe, na które zostają zaproszone. Bawią publiczność także na imprezach organizowanych przez nas. Są to m.in. Wielka Orkiestra, Dni Ożarowa itp.
Kolejny rodzaj tańca na jaki zapraszamy do naszego ośrodka, to taniec ludowy. Grupa dzieci prowadzona przez Teresę Opałkę, to wcześniej już wspomniani (sekcja muzyczna) Mali Ożarowiacy. Często są włączani do występów bloku folklorystycznego dorosłych. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. 


edukacja techniczna:

Dużym ułatwieniem w pracy jest dla nas „Klub akustyka”, który od paru lat prowadzi Sławomir Lutyński. Oprócz pomocy jaka służą nam chłopcy w wieku gimnazjalnym i licealnym, maja oni szansę poznać tajniki podstawowej wiedzy dotyczącej realizacji dźwięku. Poprzez uczęszczanie na cotygodniowe zajęcia oraz wyjazdy związane z nagłośnieniem, nabierają coraz większego doświadczenia w pracy ze sprzętem. Wyjazdy związane z nagłaśnianiem koncertów itp. służą także temu, by poznać wiele sławnych osób, gwiazd należących do branży muzycznej.   



    2. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach zajęć w 
          M-GOK:

L.p.
Poszczególne formy zajęć
Liczba uczestników zajęć
1.
Sekcja muzyczna:
nauka śpiewu – zajęcia indywidualne, nauka gry na instrumentach – zajęcia indywidualne, orkiestra dęta, chór B-TONICA, Ożarowiacy – kapela, Powiśloki – kapela, Ożarowiacy – zespół śpiewaczy, Nowianecki – zespół śpiewaczy, Mali Ożarowiacy.
zajęcia grupowe + indywidualne
73 = osoby
(dzieci, młodzież, dorośli)
2.
Sekcja plastyczna:
przedszkolaki (4 grupy), zajęcia ogólnoplastyczne (3 grupy), grafika, rzeźba,  techniki pozłotnicze i decupage,  batik, malarstwo, rysunek, witraż, wiklina, modelarstwo, Spinka, ogólnoplastyczne zajęcia indywidualne, Koronczarki.
zajęcia grupowe + indywidualne
202 = osoby
(dzieci, młodzież, dorośli)
3.
Sekcja teatralna:
teatrzyk kukiełkowy Pucuś, Szczudlarski Teatr Uliczny Bliżej Nieba, grupa teatralna Scena.
zajęcia grupowe 
 30 = osób
(dzieci, młodzież)
4.
Sekcja taneczna:
przedszkolaki (4 grupy), zajęcia tańca nowoczesnego (3 grupy), zajęcia tańca ludowego – Mali Ożarowiacy.
zajęcia grupowe 
170 = osób
(dzieci, młodzież)
5.
Sekcja techniczna:
Klub Akustyka.
zajęcia grupowe 
5 = osób
(młodzież)
     	

	Z tabeli wynika wiec, że łącznie wszyscy uczestnicy naszych zajęć (dzieci, młodzież, dorośli) łącznie stanowią liczbę 480 osób.


   3. Redagowanie pisma społeczno-kulturalnego „Ożarów”.
   
  	 Nieprzerwanie od ośmiu lat wydajemy pismo społeczno-kulturalne „Ożarów”. W roku 2007 udało nam się przygotować i wydrukować  jego pięć egzemplarzy. Za przepisywanie artykułów, robienie zdjęć, przygotowanie materiałów do drukarni, promocje i kolportaż odpowiedzialni są instruktorzy M-GOK. Od początku istnienia naszego pisma redaktorem prowadzącym „Ożarów” jest regionalista – Józef Myjak.

  4. Osiągnięcia M-GOK w 2007r.

	Grupy dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych uczestniczących w różnych formach zajęć w M-GOK, są także przygotowywane przez naszych instruktorów do udziału w konkursach, koncertach, festiwalach, przeglądach itp. W 2007r. roku możemy pochwalić się udziałem w:

	Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem/ etap I Nowy Korczyn, etap II Busko Zdrój (III miejsce Ożarowiacy, II miejsce Powiśloki),
	Święcie Ludowym w Sadowiu (reprezentacja – cała grupa folklorystyczna),
	Nadwiślańskich Spotkaniach Sobótkowych w Annopolu (III miejsce - cała grupa folklorystyczna ),

Koncercie na dziedzińcu zamku w Sandomierzu (reprezentacja - cała grupa folklorystyczna),
VIII Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Seniora w Kraśniku (reprezentacja - cała grupa folklorystyczna),
	Dożynkach Powiatowych w Piórkowie (reprezentacja - cała grupa folklorystyczna ),
Koncercie z okazji 10-lecia zespołu „Zawichost” (reprezentacja- cała grupa folklorystyczna),
	Świętokrzyskim konkursie kolęd i pastorałek w Jędrzejowie (reprezentacja - cała grupa folklorystyczna),
	Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Obrzędowych w Piekoszowie 
(I miejsce – widowisko obrzędowe „W zimowy wieczór z kądzielą w chałupie u Bartosów”),
Półfinale Wygraj Sukces Ożarów 2007 (wyróżnienie – śpiew indywidualny),
Wojewódzkim Konkursie Piosenki w Stąporkowie (III miejsce – śpiew indywidualny),
Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Talent” w Końskich (reprezentacja – śpiew indywidualny),
	Ogólnopolskim Konkursie Piosenki w Domu Kultury „Zameczek” w Kielcach (reprezentacja – śpiew indywidualny),
	Ogólnopolskim Konkursie Piosenki w Małogoszczu (reprezentacja – śpiew indywidualny).
	występie premierowym przedstawienia „Fatum” w Kielcach.


    5. Inne formy działalności:

     	Choć naszym priorytetem jest edukacja dzieci i młodzieży staramy się także organizować wycieczki oraz wyjazdy rekreacyjne dla chętnych. W roku 2007r. byliśmy w Teatrze Muzycznym w Lublinie („Carmen” – opera), Regionalnym Muzeum w Rozwadowie (wystawa chińskiej porcelany), Krzemionkach Opatowskich, Muzeum w Częstocicach, w Zakopanem (wyjazd grupy folklorystycznej - dorośli). W w/w wyjazdach wzięło udział ok. 300 osób.
	Organizujemy, a także służymy wynajmem sal na spotkania, koncerty, wybory, sesje, szkolenia, zebrania, pokazy, kursy, jubileusze, wieczory autorskie, rocznice, zabawy akademie okolicznościowe, próby zespołowe. W roku 2007 odbyło się u nas około 150 różnego rodzaju spotkań.
	Stałą formą piątkowych lub sobotnich spotkań wieczornych, które odbywają się średnio raz w miesiącu są wernisaże. W 2007r. możemy pochwalić się organizacją 12 wystaw (fotografia – 3 wernisaże, grafika – 1 wernisaż, rzeźba – 2 wernisaże, rękodzieło ludowe – 2 wernisaże, malarstwo – 4 wernisaże). 
	Choć od pewnego czasu ze względu na brak chętnych nie odbywają się cykliczne kinowe spotkania filmowe, raz na pewien czas staramy się organizować seanse filmowe przede wszystkim dla szkół czy zakładów pracy. W roku 2007 w naszej placówce można było obejrzeć film „Katyń” , „Karol – człowiek, który został Papieżem”, „Dżungla”. 


6. Stałe oraz pojedyncze bardziej znaczące imprezy organizowane lub współorganizowane przez M-GOK.

W roku 2007 udało nam się zorganizować lub współorganizować wiele imprez, także tych  istniejących u nas od lat. A były to: 
- Przegląd Dorobku M-GOK,
- XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
- Noworoczne Spotkanie Burmistrza z Przedsiębiorcami, 
- organizacja konkursów, zabaw, otwartych zajęć, seansów filmowych (DVD), dyskotek, balów feryjnych i wakacyjnych,
- Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje środowiskowe,
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe,
- XII Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” – półfinał,
- Święto Kwitnącej Wiśni (Nowe),
- Festyn Rodzinny „Bądź z nami”, który zorganizowany został  w lipcu, w ramach zmiany terminu corocznych Dni Ożarowa (czerwiec). Powodem takiego przesunięcia było załamanie pogodowe (ulewa), która zakłóciła całą organizację. Zawaliła się scena, na której mieli występować artyści, ale także zniszczyła się lub uległa zepsuciu cześć sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, będąca własnością zarówno agencji artystycznej, jak i 
M-GOK. Ponadto zalany został plac, na którym zaplanowana była organizacja festynu,
- X Jubileuszowy Plener Rzeźby zorganizowany dla studentów ASP Kraków (Nowe 2007),
- XV Jubileuszowy Plener Malarski (Ożarów 2007),
-  Impreza Promująca Tereny Nadwiślańskie w Agroturystyce (Nowe 2007) – zakończenie plenerów,
- Plener Fotograficzny (Nowe),
- Festyn „Radosne życie na wsi” – Maruszów,
- Festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki – Maruszów (oba festyny w Maruszowie zostały współorganizowane przez naszą placówkę w ramach pieniędzy otrzymanych z projektu „Działaj lokalnie” ogłoszonego przez Sandomierski Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, które pozyskała radna wsi Maruszów Elżbieta Reimus oraz Rada Sołecka tejże wsi,
- koncert „Najpiękniejsze kolędy i pastorałki”,
- koncert góralski „Wesołe kolędowanie”,
- Dożynki Gminne w Lasocinie,
- Plener Malarski dla Starosty opatowskiego,
- Festiwal Muzyki Odnalezionej (Lasocin).
 



7. Nasze plany na 2008r.

	Podobnie jak w roku ubiegłym, (ponieważ ze względów finansowych nie udało nam się tego zrobic), chcielibyśmy doprowadzić do uruchomienia profesjonalnego studia nagrań. Planujemy także remont zaplecza sali widowiskowo-kinowej oraz drobne remonty renowacyjne tj. malowanie itp. w pomieszczeniach naszej placówki, które tego wymagają. 
































8) Informacja o dochodach i wydatkach Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za rok 2007


DOCHODY

771384,62
1.Dotacje
    Dotacja celowa
     746000,00
3000,00
2.Odsetki
              389,10
3.Wpływ za gazetę, taniec, wynajęcie sali, rozmowy telefoniczne
21837,10
4.Stan środków na początek roku
158,42



WYDATKI

770734,72
1.Wynagrodzenia osobowe
274793,13
2.Umowy zlecenia
    w tym: kapela i orkiestra                                                                                     
56548,00
26053,00
3.Podróże służbowe
716,03
4.Materiały
    w tym: paliwo i części do samochodu, materiały do pracowni                                                         działających działających w  placówce, zakup prasy, materiały biurowe, fotograficzne, potrzebne do pleneru, do remontu, urządzenia komputerowe, nagrody, książki, środki czystości, artykuły spożywcze, herbata i pozostałe
110657,92
5.Energia, woda, gaz
13234,35
6.Usługi :
    w tym: usługi transportowe, pocztowe, fotograficzne, rozmowy telefoniczne, zakup i organizacja imprez ( Dni Ożarowa, plenery, pikniki, spektakle, koncerty), naprawa samochodu, koszty podróży orkiestry i kapeli, konsultacje muzyczne, szkolenia, obsługa bankowa i inne
245076,89
7.Remonty bieżące
0,00
8.Oplaty i składki	
    ubezpieczenie mienia i pracowników, abonament  za telewizję kablową, internet
6430,42
9.Składka ZUS  17,71%
47546,57
10. Fundusz Pracy i FGŚP
6952,02
11. Świadczenia urlopowe
8779,39

Stan środków na koniec roku

649,90

Ożarów dn. 14.02.2008


