
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

Im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie 

z 2018 roku 

 

Gorące serce miasta 

Ktoś kiedyś powiedział, że to gorące serce miasta. Miejsce, które ma 

otwarte drzwi dla każdego. I nie ważne jest czy masz lat trzy, czy 

siedemdziesiąt trzy zawsze możesz przyjść i skorzystać z tych duchowych 

dobrodziejstw. Bo tak je trzeba nazwać. A te ,,duchowe dobrodziejstwa” 

czerpać można dzięki pracy poszczególnych ludzi, zaangażowanych całym 

sercem w to by nieść radość innym.  

Prawdziwy dom to taki, gdzie znajdziesz ciepło, radość, gdzie możesz 

realizować swoje pasje i marzenia. Takim właśnie jest Dom Kultury – miejsce 

otwarte dla każdego, gdzie poczujesz się doceniony, a jeżeli chcesz poczuć się 

artystą to nic prostszego. Przyjdź tylko. 

Chcesz malować, rysować, chcesz tworzyć  piękne artystyczne przedmioty, 

możesz – znakomicie wyposażone i prowadzone pracownie plastyczne czekają na 

ciebie, przyjdź tylko. A nie tylko zrealizujesz swoje marzenia, ale i pocieszysz 

oko pięknymi obrazami, wystawianymi podczas comiesięcznych wernisaży lub 

wystaw poplenerowych. 

  

I. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI PLASTYCZNEJ- INSTRUKTOR ELEONORA 

CZUBA 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE STYCZEŃ – CZERWIEC 

W okresie styczeń-czerwiec w cotygodniowych systematycznych zajęciach plastycznych brało 

udział 61 osób 

W tym: 24 dzieci (z Przedszkola Publicznego w Ożarowie) 

            37 osób (dzieci, młodzież, dorośli) 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ  

W okresie październik - grudzień w cotygodniowych, systematycznych zajęciach plastycznych 

wzięło udział 54 osoby. 

W tym: 24 dzieci (z Przedszkola Publicznego w Ożarowie) 

            30 osób (dzieci, młodzież, dorośli ) 

KONKURSY PLASTYCZNE i inne: 

- Dzień Dziecka 



- Święto Kwitnącej Wiśni 

- otwarte zajęcia dla wszystkich w czasie ferii zimowych, wakacji 

- udział w jury konkursów plastycznych  

WYSTAWY: 

LUTY - Józef Machała "Malarstwo" 

MARZEC - dzieci z ZS im. E. Szylki "My też mamy talent III" 

KWIECIEŃ - Ewa Skowrońska "Malarstwo" 

CZERWIEC - prace wykonane podczas zajęć plastycznych w MGOK pt. "Cudze    chwalicie..." 

LIPIEC - wystawa Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Ożarów 2018 w Nowem 

PAŹDZIERNIK - Zenon Bidziński "Rysunki starego Ożarowa" 

GRUDZIEŃ - Andrzej Białecki "Malarstwo" 

Do każdej z wystaw zostały zaprojektowane i wydrukowane zaproszenia, katalogi, aranżacja 

sali i ekspozycja, przygotowanie wernisażu 

DEKORACJE: 

STYCZEŃ – Spotkanie Burmistrza z przedsiębiorstwami  

LUTY - Walentynki (s. kameralna) 

MARZEC - Spotkanie z Karpielem Bułecką (s. kameralna) 

                 - Dzień Kobiet (s. widowiskowa) 

KWIECIEŃ - Święto wiśni (Nowe) 

                   - Koncert charytatywny dla Zuzi Krzak (s. widowiskowa) 

                   - OKR 

MAJ - Złote Gody (UM) 

SIERPIEŃ - Dożynki (Lasocin) 

WRZESIEŃ - Narodowe czytanie Przedwiośnia (Biblioteka) 

                    - Promocja książki Ł. Rzepki (s. kameralna) 

II. ZAJĘCIA W PRACOWNI WITRAŻU- ilość uczestników 3 

III. PRACOWNIA PLASTYCZNA-  INSTRUKTOR PATRYCJA SUS-LUTYŃSKA 

 

 

I. PROWADZONE GRUPY – LICZBA UCZESTNIKÓW 

GRUPA OGÓLNOPLASTYCZNA (młodsza) – 17 osób, kl. IB ZSO 



GRUPA OGÓLNOPLASTYCZNA (młodsza) – 25 osób, kl. IA ZSO 

GRUPA OGÓLNOPLASTYCZNA (starsza) – 19 osób, kl. IIIA ZSO 

GRUPA OGÓLNOPLASTYCZNA (starsza) – 22 osoby, kl. IIIB ZSO 

GRUPA ARTYSTYCZNA SPINKA – 22 osoby 

 

 

CZERWIEC 2018  

 *  „Cudze chwalicie, swego nie znacie …”, coroczna wystawa prac uczestników pracowni 

plastycznej MGOK im. A. Patkowskiego w Ożarowie 

LISTOPAD 2018  

  *przygotowanie prac plastycznych związanych z symbolami narodowymi Polski z   

grupami dziecięcymi oraz stworzenie z nich wystawy tematycznej z okazji 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości, prace wzięły udział w konkursie 

okolicznościowym organizowanym przez stowarzyszenie „ISKRA”. 

 

 

 Pomyślisz, nie, jednak nie mogę wyobrazić sobie siebie w tej roli. Nic 

takiego. Zajrzyj obok do pracowni (folkloru) regionalnej. Zawsze gwarno, 

wesoło, a muzyka płynąca z serc ludzi, którzy ot tak,  po prostu przyszli i zostali, 

i wciąż powracają, ciesząc się śpiewaniem, rozweseli twoje serce. Zapomnisz o 

smutkach i do domu powrócisz radośniejszy.  

 
IV. FOLKLOR- INSTRUKTOR TERESA OPAŁKA 

Zespoły tworzy 24-osobowa grupa ludzi odnajdująca się w dwu kapelach: Kapeli 

„Ożarowskie Andrusy” oraz kapeli „Morki”, a także w trzech zespołach śpiewaczych: 

„Ożarowiacy”, „Nowainecki”, „Lasocianie”. Grupy te żywo uczestniczą w życiu kulturalnym 

gminy, koncertują podczas: Święto Kwitnącej Wiśni, Dni Ożarowa, Dożynek oraz podczas 

innych festynów organizowanych na terenie gminy. Wzięły również udział w Festiwalu 

Folkrolu w Lipsku. Próby zespołów odbywają się we wtorki, środy oraz w wybrane dni w 

zależności od potrzeb. 

 

 Idąc wzdłuż korytarzem, po prawej stronie, napotykamy na podwójne 

drzwi. Podwójne, bo to dobrze wyposażone i prowadzone studio nagrań, gdzie 

swoje marzenia realizują młodzi wokaliści. I nie jest to tylko zabawa w śpiewanie, 

ale profesjonalny artystyczny rozwój owocujący sukcesami.  

 
V.ZAJĘCIA WOKALNE- INSTRUKTOR SŁAWOMIR LUTYŃSKI 

Na zajęcia wokalne w 2018r. uczęszczało 25 osób. Śpiewająca młodzież prezentowała 

swoje dotychczasowe umiejętności na różnych imprezach kulturalnych i rozrywkowych 

organizowanych przez MGOK w Ożarowie, Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie i nie tylko. 

Młodzież brała udział również w konkursach wokalnych – o zasięgu głównie ogólnopolskim, 

z niemałym powodzeniem: 



Oskar Juryś w 2018 zdobył: 

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Aktorskiej: „Spotkania z Piosenką 

Aktorską” w Krakowie, 

I miejsce w Ogólnopolski Przeglądzie Piosenki Aktorskiej w Tarnowie, 

I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu dzieci i Młodzieży w Małogoszczu, 

I miejsce w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, 

II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Aktorskiej, Musicalowej i Filmowej w 

Rzeszowie, 

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Aktorskiej „Reflektor” w 

Koszalinie. 

Oskar w 2018 roku był również finalistą Talentu Świętokrzyskiego. 

Alicja Śmielak była finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Wygraj Sukces, 

Dotarła do etapu „Bitwy” telewizyjnego show „The Voice of Poland”, 

Zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Hoffer Superhit Festival” w 

Działdowie, gdzie w jury zasiadali: Marek Piekarczyk, Kasia Kowalska oraz Krzysztof 

Antkowiak. Po zakończeniu wydarzenia Marek Piekarczyk zaproponował Ali wspólny występ 

na koncercie, do którego doszło w Sandomierzu. 

Ala zdobyła też wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Debiuty” w 

Lublinie, gdzie poddana została ocenie bardzo wymagającej znanej polskiej artystki Grażyny 

Łobaszewskiej. 

Zuzanna Bąk była półfinalistką Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Wygraj Sukces, a 

wyróżnienia zdobyli również: Zuzanna Pastuszka, Gabriela Bielawa, Gracjan Jakóbczyk. 

Wiktoria Wójcik pochwalić się może własną twórczością, która zaowocowała wydanym 

teledyskiem oraz propozycją współpracy ze strony czołowego producenta polskiej sceny 

muzyki estradowej, który współpracuje z wieloma znanymi polskimi gwiazdami. 

Oliwia Łukawska zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Rosyjskiej 

w Łodzi oraz zaproszona została do występu w Filharmonii Świętokrzyskiej podczas imprezy 

„Wiktoria Świętokrzyska”. 

Grupa wokalna „Seven Heaven” skupia 7 dziewcząt. Poza emisją głosu i techniką 

wokalną, dziewczęta starają się opanować niełatwą technikę śpiewu wielogłosowego ale nie 

tylko. Dotychczasowe umiejętności miały okazję zaprezentować nie tylko na wielu imprezach 

organizowanych w naszym miasteczku i wielu  miejscowościach naszej gminy, ale również 

poza granicami naszego kraju, czyli w Mołdawii, gdzie spędziły 12 dni ostatnich wakacji w 

ramach międzynarodowego projektu europejskiego „Erazmus”. Miały okazję również 

sprawdzić umiejętność porozumiewania się w języku obcym (głównie angielskim) integracji 

oraz pracy w grupach wraz z młodzieżą z Włoch, Ukrainy, Rumunii oraz Mołdawii. Poznawały 

również różnice kulturowe pomiędzy tymi krajami, stając się jednocześnie ambasadorami 

naszego kraju. 



Jeśli nie posiadasz talentu wokalnego, ale twój słuch jest ponad przeciętny lub masz 

zacięcie techniczne możesz się zapisać do klubu Akustyka, którego zajęcia prowadzi również 

Sławomir Lutyński. 

W MGOK od lat działa  Klub Akustyka, który tworzą głównie chłopcy, ale jest również 

jedna dziewczyna. Grupa młodych akustyków ma za zadanie zapewnić, podczas imprez 

kulturalnych i rozrywkowych, odpowiedni komfort dźwiękowy zarówno dla artystów 

występujących na scenie, jak i dla zgromadzonej publiczności. Aby sprostać temu zadaniu, 

grupa uczy się zasad realizacji dźwięku, obsługi aparatury nagłośnieniowej, zasad rządzących 

ogólnie pojętą „sceną” od strony technicznej w warunkach koncertowych oraz podstaw 

elektryki, elektroniki i konserwacji aparatury nagłośnieniowej. Nie do przecenienia jest 

również umiejętność sprawnej pracy w grupie. Pomimo, że nie występują na scenie, są tam 

jednak ciągle obecni i bardzo trudno byłoby sobie bez nich poradzić, a w wielu sytuacjach 

byłoby to wręcz niemożliwe – szczególnie wtedy, gdy zachodzi potrzeba nagłośnienia np. 

dwóch imprez w jednym czasie, a takie sytuacje również się zdarzają. Klub Akustyka liczy 9 

osób.  

 Może nie byłeś nigdy w Domu Kultury, nie przejmuj się tym , zawsze 

znajdą się obok ciebie Ci, którzy powiedzą np. – zapraszamy cię do kina. 

Znakomicie działające Kino za Rogiem zapewni ci radosne spędzenie czasu, 

samemu, w grupie czy z rodziną. Wybór należy do ciebie. Przyjdź zapomnisz na 

chwilę o codzienności. 

 
VI. DZIAŁALNOŚĆ KINA ZA ROGIEM  

OSOBY PROWADZĄCE KINO: DOMINIKA STASIAK-KRÓL, GRZEGORZ DULNY 

Seansów filmowych razem: 156 w tym 115 filmów dla dzieci i młodzieży i 41 filmów dla 

dorosłych 

53 seanse na zamówienie 

Ilość widzów: 1369 

Wpływy za sprzedane bilety: 6495 zł 

Kino za Rogiem było również organizatorem Festiwalu Filmowego Grand Off- Najlepsze 

Krótkometrażowe Filmy Świata (maj 2018) 

 

 Rozumiem. Może powiesz to nie dla mnie. Masz prawo. Ale gdy zejdziesz 

schodami w stronę Sali widowiskowej znajdziesz się w ,,czarownym” miejscu. 

Urzeknie cię nie tylko jego piękno, ale i atmosfera tam panująca. To królestwo 

grupy artystycznej ,,Spinka”. Nie myśl że pod tą nazwą kryją się profesjonalni 

artyści. Gdy tak myślisz to jesteś w błędzie. Wręcz przeciwnie. Choć 

niesamowite, powstające pod czujnym okiem PATRYCJII SUS-LUTYŃSKIEJ 

rękodzieło, może na to wskazywać.  

 



VII. WYSTAWY GRUPY ARTYSTYCZNEJ "SPINKA" ORAZ PLASTYKI 

DZIECIĘCEJ 

STYCZEŃ 2018 

 Boże Narodzenie w plastyce obrzędowej” – wystawa Grupy Artystycznej „Spinka” – galeria„٭

hol   

LUTY 2018  

  Ażurowy Świat Kobiety" - rękodzieło Grupy Artystycznej SPINKA"٭

- ekspozycja na wieczór walentynkowy z koncertem towarzyszącym "Miłość  

w operetce, tangach i musicalu" w wykonaniu Agencji Artystycznej IMPRESSJA 

MARZEC 2018  

 Kiermasz wiosenny - I Śniadanie Wielkanocne na Placu Wolności" - stoisko Grupy"٭

Artystycznej "SPINKA" 

 Wielkanoc" - wystawa Grupy Artystycznej "Spinka" - galeria hol"٭

KWIECIEŃ 2018  

٭  przygotowanie stoiska z rękodziełem Grupy Artystycznej „Spinka” podczas koncertu 

charytatywnego dla Zuzanny Krzak 

 

 WYJAZDY, WYCIECZKI 

- wyjazd grupy artystycznej „SPINKA”  do Studia Buffo w Warszawie na musical "Polita" 

(50 os.)/styczeń 

 

 I w tym momencie robi się gwarno i tłoczno, bo wkraczamy na teren tych 

najbardziej głośnych, spontanicznych i żywiołowych. Myślę tu o dziecięcych 

grupach tanecznych 

 

VIII.ZAJĘCIA TANECZNE- INSTRUKTOR PAULINA NOWAK 
Grupa przedszkolna - Zajęcia z rytmiki – 
Liczba uczestników-  

Czas trwania zajęć : 1h 

Zajęcia umuzykalniające, wprowadzające ruch tanecznych. Rytmizujące ćwiczenia wokalne, oraz 

krótkie układy choreograficzne. 

Grupa Wrozki 
Wiek uczestników :od 4 do 7 lat 

Liczba uczestników : 13 ( od stycznia do czerwca), 15 (od września do grudnia) 

Czas trwania zajęć : 1h 

Zajęcia rytmizujące dzieci wprowadzające w świat tańca klasycznego, tańca artystycznego. 

Z grupą zostały opracowane układy pt “ W marynarskim świecie”, “Wrózki” , od września w 

przygotowaniu jest układ pt “Taniec Kwiatów” 

Grupa CANDY 
Wiek uczestników: od 8 do 10 lat 

Liczba uczestników 7 ( od stycznia do czerwca), 9 (od września do grudnia) 

Czas trwania zajęć : 1h ( od stycznia do czerwca), 1:30h (od września do grudnia) 

Zajęcia z tańca klasycznego, oraz tańca jazzowego, z elementami tanca artystycznego. 

Z grupą zostały opracowane układy pt “ Jezioro Łabędzie”, “ Taneczna Minnie Mouse”, obecnie 

opracowywany jest układ “ Różowa Pantera” 

Grupa Flash 
Wiek uczestników : od 10 lat do 15 lat 

Liczba uczestników : 12 ( od stycznia do czerwca), 12 (od września do grudnia) 



Czas trwania zajęć : 1h ( od stycznia do czerwca), 1:30h (od września do grudnia) 

Grupa tańca Współczesnego z elementami akrobatyki. Z grupą zostały opracowane układy pt. 

„Maski” oraz “Elektrik Girl”, obecnie zostaje upracowywany układ “Rewolucja” 

IMPREZY 

● WOSP 2018 

● Dzień dziecka w Maruszowie 

● Dni Ozarowa 

● Grupa Candy i Wróżki na Pikniku Rodzinnym w Wojciechowicach - 19.08.18 

 

 oraz o powstałej we współpracy ze szkołą, grupie artystycznej ,,Iskra”. 

 

IX. Grupa artystyczna ”Iskra” działa od 9 lat. Wywodzi się z prozdrowotnego ruchu 4H. Przez 

ten okres wystąpiła pokoleniowa wymiana dzieci i młodzieży w zespole, ale kierunek 

kształcenia wychowanków został ten sam. Zabawa poprzez ciężką pracę, ćwiczenia i próby w 

pewnych okresach odbywają się codziennie. Grupa wspierana jest poprzez działalność 

stowarzyszenia „Iskra” oraz akcje jak bal charytatywny organizowany przez Małgorzatę Olaś, 

Piotra Gieracha, a wcześniej przez Agnieszkę Ciepielak. Pieniądze  z tej akcji w całości 

przeznaczone są na stroje oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci. 

W 2018 roku „Iskra” prezentowała 3 programy artystyczne. „Rozrywkowa edukacja 

mężczyzny”, z którym wystąpiła także poza granicami naszej gminy m.in. w Bielinach i 

Garbowie Starym. „Pieniądze to nie wszystko”- doskonała zabawa na scenie, która jest dobrze 

znana mieszkańca Ożarowa i okolic. Program ten został także zaprezentowany w Morawicy, 

Garbowie Starym, Miedzianej Górze, Dwikozach i Piotrowie, a także na naszych festynach w 

Czachowie, Maruszowie, Ożarowie, Jakubowicach i Wyszmontowie. Patriotyczny program 

„Gdzież ta Rzeczypospolita”, który wzruszył widownie podczas obchodów Święta 

Niepodległości 2018r. Wiele razy został zaprezentowany młodzieży szkolnej. Powstał on w 

ramach realizacji projektu „Żeby ją cenić trzeba ją zrozumieć” napisanego z powodzeniem 

przez stowarzyszenie „Iskra”. W ramach projektu realizowane były także: śpiewanki uliczne, 

tematyczne spotkania z historykiem i regionalistą, odwiedzenie miejsc pamięci związanych z I 

Wojną Światową. Dzieci i młodzież z „Iskry” mogliśmy też zobaczyć podczas Małych Dni 

Ożarowa współorganizowanych z ZSO im. E. Szylki na Ożarowskim rynku. 2018 roku dzieci 

podjęły też prace nad jubileuszowym programem z okazji 10-lecia istnienia „Iskra”. 

Występy „Iskry” podziwiać, także mogli mieszkańcy zaprzyjaźnionego z Ożarowem 

Krościenka n. Dunajcem, liczni turyści przebywający w Pieninach, a także mieszkańcy 

partnerskiej Spisskiej Beli. Grupa „Iskra” liczy 22 członków, a OPIEKUNAMI 

ARTYSTYCZNYMI SĄ: EWA GUMUŁA I MARIAN SUS. 

 

Te bądź co bądź naturalne cechy, połączone z talentem, znakomicie wykorzystują 

ich opiekunowie, co owocuje dziesiątkami występów. O gdyby to przeliczyć to 

uzbierało by się, oj uzbierało.  

 O tym, że nie ma bardziej otwartego, radosnego i twórczego miejsca 

przekonali się członkowie powstałej z inicjatywy burmistrza, przy współpracy 

innych placówek członkowie Ożarowskiej Akademii Seniora. Pękająca w szwach 

lista chętnych do teatru, na zabawy i inne artystyczne zajęcia, jest wymownym 

tego dowodem. 



X. Do chwili otwarcia Domu Seniora to Dom Kultury zajmował się organizacją wyjazdów do 

profesjonalnych placówek kultury m.in. na spektakle do Radomskiego Teatru (3 wyjazdy) oraz 

na koncert do kieleckiego amfiteatru „Kadzielnia”. Współorganizowaliśmy, także choinkowe i 

karnawałowe zabawy dla seniorów przy dźwiękach kapeli „Ożarowskie Andrusy”. Przez cały 

2018 rok w MGOK odbywały się dla seniorów zajęcia artystyczne prowadzone przez plastyków 

związanych z naszym terenem, a mianowicie Dorotę i Piotra Paluchów. Uczestnicy tych zajęć 

nadają nową urodę zużytym i zniszczonym dawnym meblom i przedmiotom codzinnego 

użytku. Grupa liczy 6 osób. 

      

 No cóż co by nie mówić fakty same przemawiają za siebie. Skąd innąd 

zastanawiąjące jest to, że bez niezdrowego pośpiechu i rywalizacji, każdy wie co 

i kiedy ma wykonać i czynić to z uśmiechem na twarzy. Aby dobrze realizować 

naszą misję jaką jest przede wszystkim edukacja potrzebne jest serce, serce 

człowieka do człowieka. Czy dziś zastanawia się ktoś nad tym, ilu jest ludzi 

mających serce człowieka do człowieka. Wierzę, że dużo. Jedno jest pewne. To 

żeby być człowiekiem z otwartym sercem dla każdego, na pewno nikt nam nie 

zabroni. I jak nas życie uczy, to ,,od góry” wszystko się zaczyna, by schodząc 

coraz bardziej ,,w dół” przynosić ,,owoce” chociażby w postaci sukcesów. Choć 

wierzcie mi, że nie o nie w tym wszystkim chodzi.  

 Pozostaje mi podziękować za tą wspólną podróż po Domu Kultury. A 

dziękując przypomnieć pragnę, że egzemplarz Samorządowego Pisma Społeczno 

Kulturalnego ,,Ożarów”, który trzymasz w ręku i wszystkie inne, które zapewne 

czytałeś są również wydawane w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury im. 

Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie. „Ożarów” wydawany jest nieprzerwanie 

od 1999 roku. W 2018 roku przygotowaliśmy wraz z państwem oraz innymi 

instytucjami 4 numery w/w pozycji wydawniczej w cyklu kwartalnym. 

Redaktorem prowadzącym jest Józef Myjak, a nasza placówka odpowiedzialna 

jest za zebranie materiałów, przepisywanie tekstów, współpracę z drukarnią, a 

także korektę polonistyczną.  

 W 2018 roku wydana została z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości książka „Niepodległość nie wzięła się znikąd” autorstwa 

Marka Lisa i Józefa Myjaka. Również podczas realizacji tego zadania i nasz dom 

kultury ma niemały współudział. 

 W roku 2018 MGOK w Ożarowie był także miejscem wielu spotkań, 

szkoleń, warsztatów, prób, pokazów, kursów zorganizowanych dla mieszkańców 

przez inne instytucje, którym służyliśmy pomocą w przygotowaniu sal oraz 

zabezpieczeniu zaplecza technicznego. Tak współpracowaliśmy z: Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego w Opatowie, zrzeszoną grupą wędkarzy, Publicznym 

Przedszkolem w Ożarowie, Spółdzielnią „Nadwiślanka” w Ożarowie, 

Spółdzielnią Mleczarską w Bidzinach, Radą Osiedla Wzgórza w Ożarowie, 

Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki  



w Ożarowie, Zespołem Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Urzędem Miejskim  

w Ożarowie, grupą działkowców z Ożarowa, Biblioteką Miasta i Gminy Ożarów, 

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Integracji Dzieci, Młodzieży ich 

Rodzin i Społeczności Lokalnej „Iskra” w Ożarowie, Stowarzyszeniem 

Miłośników Powiśla Świętokrzyskiego „Doły Biedrzychowskie”, 

Stowarzyszeniem Kulturalnym „FORUM”, Spółdzielnią Mieszkaniową 

„Wzgórze”, lokalnym ugrupowaniem PIS, PSL, SLD Stowarzyszeniem 

Przedsiębiorców „INICJATYWA”, Teatrem Zwierciadło z Łodzi oraz Teatrem 

KRAK-ART z Krakowa. 

Organizowaliśmy, współorganizowaliśmy lub pomagaliśmy technicznie w 

takich imprezach jak: wakacje i ferie dla dzieci i młodzieży, Dzień Dziecka, 

Festiwal Muzyki Odnalezionej w Lasocinie, pomoc w organizacji koncertów 

festiwalowych na terenie naszej gminy w ramach Festiwalu im. Krystyny Jamroz 

w Busku Zdroju, koncertu z okazji Dnia Zakochanych, I Śniadania 

Wielkanocnego, Młodzieżowego Czempionatu Koni Rasy Zimnokrwistych, 

Złotych Godów, Święta Kwitnącej Wiśni, Dni Ożarowa, Dożynek Gminnych, 

Noworocznego Spotkania Burmistrza z Przedsiębiorstwami, Święto 

Niepodległości, Dnia Kobiet, a także festynów w Czachowie, Janikowie, 

Ożarowie, Maruszowie, Wyszmontowie, Wólce Chrapanowskiej i Jakubowicach. 

Kończąc warto wspomnieć o działaniu, które od lat obok edukacji 

artystycznej stało się naszym priorytetowym zadaniem. Ożarowskie Plenery 

Artystyczne. Miejsce spotkań nie tylko artystów z Polski, ale także z Ukrainy, 

Białorusi, a także studentów z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 

Rzeszowskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa. Malarstwo i rzeźba. 

Promocja kamienia janikowskiego, jako materiału rzeźbiarskiego. Ponad 50 

plenerów artystycznych uczyniło z naszej gminy miejskie przyjazne artystom oraz 

pozwoliło postrzegać ziemię Ożarowską, jako wspaniałego mecenasa kultury. 

 

 


