SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI M-GOK
ZA ROK 2005

Edukacja artystyczna to główny kierunek działalności Miejsko –
Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie, wytyczony od chwili powstania
placówki. Zarówno baza, jak i zatrudnienie pracowników przebiegało w sposób
pozwalający na jak najszersze spojrzenie na edukację artystyczną dzieci,
młodzieży i dorosłych. Edukacja poprzez sztukę z zapoznanie młodych ludzi z
różnymi dziedzinami twórczości pozwala w wartościowy sposób
zagospodarować czas i energię młodych ludzi.
W roku 2005 M-GOK zorganizował:
- 10 imprez artystycznych w wykonaniu własnych zespołów, w tym 3 poza
palcówką, w których uczestniczyło 1030 osób,
- 12 występów amatorskich zespołów artystycznych z innych placówek, w
tym 8 w plenerze, w których wzięło udział 800 osób,
- 14 imprez artystycznych w wykonaniu zespołów zawodowych, w tym 5 w
plenerze, w których wzięło udział 2200 osób,
- 20 konkursów i turniejów, w tym 3 w plenerze, w których wzięło udział 500
osób,
- 2 wycieczki do teatrów dla 80 osób,
- 11 imprez typu: ogniska, rozgrywki piłki siatkowej, badmintona w plenerze
dla 500 osób.
Ponadto M-GOK prowadził wynajem sal na zebrania, prezentacje, pokazy,
odczyty, konferencje – 74 dla 4.900 osób.
Pracownie działające w M-GOK
• plastyczna – instruktor Eleonora Czuba. Na zajęcia uczęszczało 55
przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Ożarowie oraz dzieci w
wieku 6 – 9 lat – 12 osób, w grupie 10 – 14 lat – 10 osób. Instruktor
prowadził również zajęcia indywidualne z mieszkańcem DPS-u a także z
jedną osobą niepełnosprawną. W ramach zajęć plastycznych dzieci
uczestniczyły w dwóch konkursach: Międzynarodowym Konkursie
twórczości plastycznej dzieci i młodzieży pt. „Zawsze zielono, zawsze
niebiesko” oraz Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci
i Młodzieży Szkolnej pt. „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność i
Przyszłość”. 3 dzieci przeszło pomyślnie II etap konkursu na szczeblu
wojewódzkim zdobywając 1 miejsce oraz 2 wyróżnienia. W M-GOK
odbywają się również wernisaże. W ubiegłym roku zorganizowano
bowiem 13 wystaw, które obejrzało około 400 miłośników sztuki. W
pracowni plastycznej przygotowuje się również dekoracje do wszystkich
imprez okolicznościowych odbywających się w placówce, jak i na terenie
gminy.
• pracownia witrażu i batiku (E. Czuba) – w zajęciach uczestniczyło 6 osób.
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zajęcia tańca ludowego dla dzieci i zespoły śpiewacze – instruktor Teresa
Opałka. Na zajęcia taneczne uczęszcza 13 dzieci w wieku szkolnym. W
grupie seniorów, skupionych w zespole „Ożarowiacy” aktywnie
uczestniczy 28 osób, natomiast Grupę Śpiewaczą „Nowianecki” tworzy 4
osoby. Zarówno „Ożarowiacy” jak i „Nowianecki” biorą udział w
przeglądach i konkursach (16 imprez) organizowanych na naszym terenie
jak również z sukcesami reprezentują naszą gminę na forum
ogólnopolskim. „Nowianecki” w 2005 roku zdobyły I miejsca w:
Eliminacjach do Buskich Spotkań z Folklorem, Buskich Spotkaniach z
Folklorem, Konkursie Pieśni Sobótkowych w Annopolu w kategorii
pieśni i wieńców sobótkowych. Znakomicie reprezentowały Gminę
Ożarów również na prestiżowej imprezie jaką jest Ogólnopolski Festiwal
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. „Ożarowiacy” zaś
zdobyli II miejsce w konkursie pieśni sobótkowych w Annopolu.
kapela ludowa – opiekunem jest instruktor Jerzy Sternicki – aktywnie
uczestniczy w pracach zespołu „Ożarowiacy”, a w jej skład wchodziło 4
muzyków. Towarzyszyli oni zespołowi na każdej z imprez, gdzie
prezentowała się grupa śpiewacza (16 imprez) jak również koncertowali
sami.
orkiestra dęta – instruktor Jerzy Sternicki – złożona z 12 muzyków. W
roku 2005 muzycy koncertowali z okazji świąt i rocznic państwowych
organizowanych przez naszą placówkę, a także na wielu uroczystościach
lokalnych przygotowywanych przez organizacje społeczne.
zajęcia cheerleaderek – instruktor Beata Kobiałka – zajęcia prowadzone
są w dwóch grupach – młodszej – 8 dziewczynek w wieku do 10 lat oraz
starszej – 10 dziewcząt w wieku gimnazjalnym. Obydwie grupy biorą
udział we wszystkich imprezach tanecznych organizowanych w placówce
jak również w plenerach. Stały się już swoistą taneczna wizytówką
Ożarowskiego Domu Kultury. W roku ubiegłym tańczyły na ponad 20
imprezach. Po raz pierwszy zatańczyły również poza granicami kraju – w
zaprzyjaźnionej z Ożarowem Spiskiej Beli na Słowacji.
instruktor B. Kobiałka prowadzi również zajęcia z zakresu tańców
integracyjnych dla Publicznego Przedszkola w Ożarowie. Zajęcia
odbywają się w M-GOK a uczestniczy w nich ponad 50 przedszkolaków.
Ich umiejętności prezentowane są na Przeglądzie Działalności M-GOK
jak również podczas Dni Ożarowa. Ponadto nauczyciele chętnie
wykorzystują zdobyte przez dzieci umiejętności, aby uświetnić imprezy
wewnątrz przedszkolne.
drugi już rok, instruktor B. Kobiałka prowadzi zajęcia tańca
towarzyskiego dla dorosłych, na których z roku na rok, przybywa
chętnych do nauki tańców klasycznych. W roku 2005 było 20
uczestników tych zajęć.
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teatrzyk kukiełkowy „Pucuś” – instruktor Barbara Banajska - w zajęciach
tej formy uczestniczyło w roku 2005, 15 dzieci z najmłodszych klas.
Spektakle adresowane dla przedszkolaków i dzieci z klas I –III obejrzało
350 widzów z Publicznego Przedszkola w Ożarowie oraz dzieci ze szkół
w Łukawie i Pisarach.
grupa teatralna „Scena” – instruktor Sylwester Łysiak – skupia 15 osób.
Młodzież uczestniczy w Międzynarodowych Warsztatach Teatralnych. W
tym roku nie doszło jednak do wyjazdu młodzieży ponieważ strona
francuska wycofała się z powodu braku funduszy.
klub akustyka – instruktor Sławomir Lutyński – w pracach którego
uczestniczy 4 chłopców ze szkół ponad gimnazjalnych. Młodzi ludzie
uczą się obsługi sprzętu nagłaśniającego, zasad akustyki oraz podstaw
elektryki i elektroniki. w ubiegłym roku sekcja ta zapewniła dźwięk na
wszystkich imprezach organizowanych przez M-GOK oraz szkoły na
terenie gminy Ożarów. Tradycją stało się, że grupa nagłaśnia
Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces”, zarówno półfinał w
Ożarowie, finał oraz wielką galę w Tranobrzegu, włącznie z realizacją
dźwięku dla TVP 2. Grupa często nagłaśnia renomowanych artystów poza
naszym miastem a także województwem.
teatr uliczny – instruktor S. Lutyński – liczy 14 osób, głownie z klas
gimnazjalnych. Teatr uświetnia swoimi występami imprezy organizowane
przez M-GOK, ale równie często jest zapraszany do innych miast np. w
roku 2005 występował w Ostrowcu Św., Staszowie, Kolbuszowej,
Sandomierzu, Krościenku nad Dunajcem.
indywidualna nauka śpiewu – instruktor S. Lutyński – tą formą
działalności objętych zostało w roku 2005, 12 dzieci. Liczba ta wzrosła
być może za sprawą Anny Nowakowskiej i Moniki Wójcikowskiej, które
w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Wygraj Sukces” odniosły
znaczące sukcesy. Ania – zakwalifikowała się do finału, a Monika
otrzymała wyróżnienie. Obydwie dziewczyny chętnie uczestniczą w
imprezach organizowanych przez naszą placówkę, a w ubiegłym roku
zaśpiewały również na Słowacji. Instruktor prowadzi również
indywidualną naukę śpiewu i gry z mieszkańcem DPS –u, Ryszardem
Krukiem, który występuje na większości imprez w placówce.
klub komputerowy – instruktor Ireneusz Kowaliński – złożony z 4 osób,
którzy pod okiem instruktora prowadzą i aktualizują witrynę internetową
M-GOK.
klub oświetleniowca – instruktor I. Kowaliński – składa się z 3 osób.
Młodzi ludzie uczą się obsługi sprzętu oświetleniowego i dbają o to, aby
każda impreza organizowana przez naszą placówkę miała odpowiednią
oprawę techniczną.
Działalność kinowa i filmowa – instruktor Paweł Pałka - realizowana jest
poprzez projekcję filmów w kinie oraz Dyskusyjny Klub Filmowy. W

czasie seansów kinowych, które odbywały się raz w tygodniu kino
odwiedziło ok. 1800 osób. Kilka seansów z powodu braku widzów
zostało odwołanych. Szczególnie małym zainteresowaniem cieszyły się
filmy tworzone z myślą o najmłodszych odbiorcach. Ponadto dwa razy w
tygodniu organizowane były spotkania miłośników filmu (10 osób) w
klubie filmowym, gdzie uczestnicy obejrzeli ponad 90 tytułów.
• chór – instruktor Jerzy Sternicki – złożony z 16 osób, koncertował na
wielu oficjalnych uroczystościach lokalnych. W roku 2005 odniósł
znaczący sukces zajmując III miejsce w Przeglądzie Chórów
zorganizowanym w Ostrowcu Św. Rok ubiegły to także rok, w którym do
stałych uczestników tej formy dołączyło kilka nowych osób, co rokuje
nadzieję, że forma ta będzie się również rozwijała w roku 2006.
• nauka gry na instrumentach – J. Sternicki – dzieci pod okiem instruktora
uczy się czytania i pisania nut, gry na akordeonie, keybordzie, gitarze i
pianinie. Zdobyte umiejętności prezentują na WOŚP, Przeglądzie
Działalności M-GOK, Dniach Ożarowa a także na uroczystościach
organizowanych w szkołach do których uczęszczają.
Działalność Domu Kultury to także organizacja licznych imprez, m.in.
jednego z największych w Polsce półfinału Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki
„Wygraj Sukces”, Festiwalu Muzyki Odnalezionej, Dni Ożarowa, WOŚP,
plenerów rzeźbiarskiego i malarskiego. Uroczystości współorganizowane z
Urzędem Miasta i Gminy, Klubem Abstynenta, Klubem Seniora, organizacjami
społecznymi.
Jednym z najważniejszych zadań jakie realizuje Dom Kultury jest
wydawanie Pisma Społeczno – Kulturalnego „Ożarów”, w pracę nad którym
zaangażowani są wszyscy instruktorzy. Do nich bowiem należy zbieranie
materiałów, przepisywanie i kolportaż gazety. Redaktorem prowadzącym
niezmiennie jest znany regionalista – Józef Myjak. Czasopismo cieszy się
ogromnym uznaniem czego dowodem są zamówienia na prenumeratę płynące z
całego kraju. Wysyłane jest m.in. do Warszawy, Łodzi, Elbląga, Piotrkowa
Tryb., Krakowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Lublina i Stalowej
Woli.

Informacja o dochodach i wydatkach
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie
za rok 2005
DOCHODY
1.Dotacje
2.Odsetki
3.Wpływ za gazetę, taniec, wynajęcie sali, rozmowy telefoniczne
4.Stan środków na początek roku

WYDATKI

677627,05
655000,00
16,18
21546,53
1064,34

676180,50

1.Wynagrodzenia osobowe
2.Umowy zlecenia
w tym: kapela i orkiestra
3.Podróże służbowe
4.Materiały
w tym: paliwo i części do samochodu, materiały do pracowni
działających działających placówce, do Dyskusyjnego Klubu
Filmowego,
materiały biurowe, fotograficzne, potrzebne do
pleneru, do remontu, urządzenia komputerowe, nagrody, książki,
środki czystości, artykuły spożywcze i pozostałe
5.Energia, woda, gaz
6.Usługi :
w tym: usługi transportowe, pocztowe, fotograficzne, rozmowy
telefoniczne, zakup prasy, zakup i organizacja imprez ( Dni
Ożarowa, plenery, pikniki, spektakle, koncerty), naprawa
samochodu, koszty podróży orkiestry i kapeli, konsultacje
muzyczne, szkolenia, obsługa bankowa i inne
7.Remonty bieżące
8.Oplaty i składki
ubezpieczenie mienia i pracowników, abonament za telewizję
kablową, internet
9.Składka ZUS 17,88%
10. Fundusz Pracy i FGŚP
11. Świadczenia urlopowe

271334,69
53779,00
20777,00
147,00
87476,27

Stan środków na koniec roku

1446,55

Ożarów dn. 23.02.2006

13802,86
170927,00

8302,48
7327,36

47854,73
7017,60
8211,51

