SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
DOMU KULTURY W OZIMKU
okres sprawozdawczy – od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje
okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i dotyczy kierunków działalności
zapisanych w Statucie przyjętym uchwałą Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 20 listopada 2015 r.
Główny zakres działalności Domu Kultury w Ozimku stanowi prowadzenie
sekcji i kół zainteresowań oraz realizacja imprez własnych, wśród których znajdują
się: wystawy, spektakle, konkursy, wernisaże, warsztaty artystyczne, przeglądy
i festiwale o zasięgu gminnym, wojewódzkim oraz międzynarodowym. W Domu
Kultury prowadzone są systematyczne, otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci,
młodzieży i dorosłych z terenu naszej gminy oraz gmin sąsiadujących. Proponowane
zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, teatru, fotografii, śpiewu, plastyki,
nauki języków obcych i muzyki, jak również popularyzacji tradycji narodowych
i regionalnych, a także kultywowania folkloru Śląska Opolskiego. Działalność Domu
Kultury obejmuje uczestników czynnych, tj. uczestniczących w sekcjach działających
w naszej placówce oraz biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej.
Członkowie poszczególnych grup artystycznych biorą też udział w wyjazdach oraz
przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym (występy i prezentacje
okolicznościowe, uczestnictwo w konkursach, festiwalach i przeglądach). Dom
Kultury w Ozimku jest również zaangażowany w przedsięwzięcia kulturalne tworzone
we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, przedszkola, Urząd Gminy i Miasta
Ozimek, sołectwa, stowarzyszenia lokalne, inne ośrodki kultury).
W okresie sprawozdawczym – czyli od 01.01.2018 – 31.12.2018 r. – Dom
Kultury w Ozimku realizował zadania ramowego programu imprez kulturalnych na rok
2018. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie Dziennika Imprez
Domu Kultury w Ozimku oraz danych będących w posiadaniu instruktorów sekcji.
REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH
1. ORGANIZOWANIE SPEKTAKLI, KONCERTÓW, FESTIWALI, WYSTAW
I SPOTKAŃ
SPEKTAKLE w ramach imprez własnych
a) 10.03.2018 I część orientalnego spektaklu pt. „Odrodzone”;
b) 18.03.2018 premierowy spektakl Teatru Kto? pt. „Kill Them All. Bardzo
terrible criminal”;
c) 21.04.2018 premierowy spektakl Teatru Fieter pt. „Łamigłówka”;
d) 21.04.2018 spektakl Teatru Kto? pt. „Łamigłówka 2.0”;
e) 21.04.2018 spektakl Teatru Fieter pt. „Łamigłówka”;
f) 22.04.2018 premiera spektaklu Kto? pt. „Łamigłówka 3.0”;
g) 10.06.2018 premiera orientalnego spektaklu pt. „Odrodzone”;
h) 01.12.2018 premiera spektaklu teatru Fieter pt. „Podróż”.
Łącznie w spektaklach wzięło udział 580 widzów.
SPEKTAKLE wyjazdowe
a) 6-28.01.2018 Horyniec Zdrój, prezentacja spektaklu pt. „Depresja selera”
podczas Biesiady Teatralnej;
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b) 16.05.2018 Częstochowa, prezentacja spektaklu pt. „Łamigłówka 2.0” podczas
Alternatywy Między Ścianami;
c) 23.06.2018 Przemyśl, prezentacja spektaklu pt. „Łamigłówka 2.0” podczas
Przemyskiej Wiosny Fredrowskiej
d) 25.07.2018 Częstochowa, prezentacja spektaklu pt. „Depresja selera”
podczas „Aleje, tu się dziej: Alternatywa między ścianami”.
SPEKTAKLE inne
a) 26.05.2018 w ramach Nocnika Teatralnego - VII Ozimskiej Nocy Teatralnej
- „Gwoli jakiejś tajemnicy”, spektakl teatru „Tetraeder”;
- „Mamy problem”, spektakl Magdaleny Bochan-Jachimek;
- „Audycja”, spektakl teatru Ecce Homo;
- „Cudzołożnice”, spektakl Fundacji Banina;
- „Gnienie”, spektakl teatru T.C.R.;
b) 15.02.2018 „Zbieraj z klasą” – spektakl edukacyjno-muzyczno-ekologiczne
c) 23.11.2018 „Wiatr wolności” – spektakl dla szkół.
KONCERTY w ramach imprez własnych
a) 06.01.2018 „Koncert karnawałowy – muzyka filmowa, musicale, piosenki
polskie oraz światowe” w wykonaniu Piotra Lempy ;
b) 14.01.2018 koncerty Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz „Chóru na Obcasach” w
ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
c) 10.03.2018 koncert „Chóru na Obcasach” oraz wokalistek Studia Piosenki
„Nonet” podczas „Babskiego Fajrantu”;
d) 03.03.2018 koncert charytatywny pt. ”Nigdy nie jesteś sam” w wykonaniu
Maciej Święty Jankowski i przyjaciele, „Paragraf 64”, „Nutshell”, „Albo i Nie”;
e) 11.05.2018 koncert w wykonaniu zespołów mażoretkowych oraz Studia
Piosenki „Nonet” podczas „Kulturalnego piątku” w ramach Dni otwartych
Funduszy Europejskich;
f) 25.05.2018 „Tańczymy, śpiewamy dla taty i mamy” – koncert w wykonaniu
sekcji Domu Kultury dla rodziców;
g) 9-10.06.2018 koncerty podczas imprezy plenerowej w ramach obchodów 65lecia Domu Kultury, 55-lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Dni
Ozimka;
h) 22.09.2018 koncert zespołów ludowych („Babie Lato”, „Dzióbki”, „Heidi”,
„Grodziec”, „Jutrzenka”, „Opolskie Dziołchy”) podczas wernisażu III Wystawy
Twórczości Ludowej Opolszczyzny;
i) 29.09.2018 koncert Studia Piosenki „Nonet” podczas zabawy dla seniorów;
j) 07.10.2018 „Wolna i Niepodległa” – koncert dedykowany seniorom, w
wykonaniu Bartosza Domagały, Justyny Różewicz-Suszczyńskiej, Jakuba
Zwarycza, Marcina Suszczyńskiego;
k) 10.10.2018 koncert „Chóru na Obcasach” podczas otwarcia wystawy pt.
„Śląskie kobiety polskie twierdze”;
l) 13.10.2018 „Dobrodzień Classic Festival” – koncert z okazji Dnia Nauczyciela;
m) 14.10.2018 27 Festiwal Perkusyjny Drum Fest – koncert zespołu „All Sounds
Allowed”;
n) 14.12.2018 „Idą Święta” – koncert świąteczny w wykonaniu Studia Piosenki
„Nonet”.
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Łącznie w koncertach udział wzięło 2540 osób.

KONCERTY wyjazdowe
a) 07.01.2018 kościół katolicki Ozimek, koncert kolęd w wykonaniu „Chóru na
Obcasach”;
b) 14.01.2018 Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu, występ
zespołu „Kaszmir” z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
c) 28.01.2018 kościół w Grodźcu, koncert kolęd w wykonaniu „Chóru na
Obcasach” oraz zespołów folklorystycznych „Grodziec” i „Jutrzenka”;
d) 03.02.2018 Tarnów Opolski, występ zespołu „Delement” podczas imprezy
charytatywnej;
e) 11.03.2018 Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu występ zespołu „Kaszmir”
podczas „Kolorów Kobiecości”;
f) 12.05.2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, koncert „Chóru na Obcasach"
podczas uroczystości nadania imienia Szkole;
g) 13.05.2018 Opole, występ w wykonaniu zespołów „Diament” oraz „Delement”
w ramach „Pikniku z funduszami Europejskimi”;
h) 18.05.2018 Szczedrzyk Szkoła Podstawowa, koncert „Chóru na Obcasach”
podczas uroczystości pożegnania nauczycielki Urszuli Serafin-Nogi;
i) 19.05.2018 Opole Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” – koncert wokalistek
Studia Piosenki „Nonet”;
j) 26.05.2018 Antoniów Szkoła Podstawowa, koncert „Chóru na Obcasach”
podczas festynu rodzinnego;
k) 15.06.2018 Ozimek Publiczne Przedszkole nr 4, występ zespołu „Feniks” oraz
solistek Studia Piosenki „Nonet” podczas festynu
l) 16.06.2018 Dom Dziecka w Turawie, występ zespołu „Diament” oraz solistek
Studia Piosenki „Nonet” podczas Powiatowego Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego;
m) 21.06.2018 Szkoła Podstawowa nr w Ozimku, koncert „Chóru na Obcasach”
na zakończenie roku szkolnego;
n) 23.06.2018 Grabów, występ zespołu „Delement” podczas festynu;
o) 24.06.2018 Tarnów Opolski, występ zespołu „Delement” podczas zakończenia
sezonu artystycznego;
p) 08.07.2018 Krasiejów; występ wokalistek Studia Piosenki „Nonet” oraz
Ozimskiej Orkiestry Dętej podczas festynu letniego
q) 22.07.2018 Dobrodzień, występ zespołów orientalnych „Kaszmir” i „Zafira”
podczas Dni Dobrodzienia
r) 01.09.2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, występ zespołu „Super
Mums” podczas Wielkiego Pikniku Charytatywnego pt. „Pomoc dla Ewy i Joli”
s) 09.09.2018 „Święto Mostu i Żeliwa”, występ Studia Piosenki „Nonet”;
t) 09.09.2018 Turawa, program artystyczny w wykonaniu zespołów „Diament”,
„Delement”, „Super Mums” podczas dożynek gminnych;
u) 09.09.2018 Brzeg, występ zespołu „Diament” podczas meczu piłki nożnej
Polska-Szkocja U-19;
v) 10.09.2018 „Święto Mostu i Żeliwa”, występ „Chóru na Obcasach”;
w) 23.09.2018 Opole, występ w wykonaniu zespołów „Omega” oraz „Delement”
podczas festynu Osiedla PRZYSZŁOŚĆ;
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x) 04.10.2018 Turawa, występ zespołów ludowych („Babie Lato”, „Dzióbki”,
„Heidi”, „Grodziec”, „Jutrzenka”, „Opolskie Dziołchy”) podczas spotkania
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w
ramach programu „Odnowa Wsi”;
y) 17.11.2018 60-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża, program artystyczny w
wykonaniu wokalistek Studia Piosenki „Nonet” oraz zespołu „Enter”;
z) 13.12.2018 Staniszcze Wielkie, program artystyczny w wykonaniu Studia
Piosenki „Nonet” podczas spotkania opłatkowego firmy Elsteel;
aa) 16.12.2018 Szczedrzyk, koncert w wykonaniu Studia Piosenki „Nonet”
podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego;
bb) 16.12.2018 Szkoła Podstawowa nr 3; program artystyczny w wykonaniu
„Chóru na Obcasach” podczas kiermaszu;
cc) 19.12.2018 Turawa Dom Dziecka, koncert wokalistek Studia Piosenki „Nonet”.
Łączna ilość koncertów wyjazdowych – 29.
FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY własne
a) 12.01.2018 XXIII Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych;
b) 21.03.2018 Spotkanie Korowodów Marzankowych;
c) 14–15.04.2018 XXIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych
„Tańcowadła”;
d) 28.04.2018 XIII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-RE-MI;
e) 26/27.05.2018 NOCNIK TEATRALNY. VII Ozimska Noc Teatralna;
f) 10.06.2018 „Podróż moich marzeń” finał konkursu plastycznego (inicjatywa
realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimek na rok 2018);
g) 14.12.2018 Konkurs na szopkę betlejemską i ozdobę choinkową.
W zorganizowanych 7 festiwalach i przeglądach wystąpiło 150 zespołów oraz
wzięło udział 1490 osób.
UDZIAŁ W FESTIWALACH zewnętrznych
a) 10.03.2018 „Podhostýnský Pohár” w Bystrice pod Hostynem – udział zespołu
„Delement”;
b) 20.04.2018 Giełda Piosenki w Opolu – udział solistek Studia Piosenki „Nonet”;
c) 22.04.2018 Festiwal Mażoretek „Parada” w Czerwionce-Leszczyny – udział
zespołów „Delement” oraz „Diament”;
d) 18-20.05.2018 Mistrzostwa Polski Mażoretek w Kędzierzynie Koźlu – udział
zespołów mażoretkowych;
e) 03.06.2018 Festiwal „Fantan” w Opolu, udział zespołu „Omega”;
f) 12-18.06.2018 Mistrzostwa Europy Mażoretek w Crikvenicy – udział zespołu
„Delement”;
g) 17.06.2018 Festiwal „Czasem zakręceni” w Chrząstowicach, udział zepsołu
„Omega”;
h) 17.06.2018 26 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Piosenkobranie w Opolu –
udział wokalistek Studia Piosenki „Nonet”;
i) 21.08.2018 Mistrzostwa Świata Mażoretek w Pradze – udział zespołu
„Delement”
j) 23-24.08.2018 Mistrzostwa Świata Mażoretek w Pradze – udział zespołu
„Diament”;
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k) 25.08.2018 Mistrzostwa Świata Mażoretek w Pradze – udział zespołu „Super
Mums”;
l) 09.09.2018 Festiwal Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy” w
Mosznej – udział wokalistki Studia Piosenki Nonet (Agata Kołodziejczyk);
m) 25.11.2018 XXVII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości
Niemieckiej w Walcach – udział zespołów „Heidi” z Ozimka, „Dzióbki” z
Biestrzynnika oraz „Opolskie Dziołchy” z Antoniowa.
Łącznie zespoły Domu Kultury wzięły udział w 13 festiwalach.

WYSTAWY
a) Styczeń 2018 – wystawa pokonkursowa „Szopki betlejemskie” i „Świąteczne
ozdoby choinkowe”, hol;
b) Luty 2018 – wystawa prac sekcji plastycznej Domu Kultury pt. „Maska
karnawałowa”;
c) Marzec 2018 – wystawa „porcelany malowanej” przez grupy plastyczne Domu
Kultury pt. „Wiosną zdobione”;
d) 10.03.2018 – wernisaż wystawy sekcji „Fotokomórka” pt. „Jasminum”;
e) Kwiecień 2018 – wernisaż wystawy grup plastycznych Domu Kultury pt.
„Anatomia sztuki”;
f) Kwiecień 2018 – wystawa sekcji plastycznej oraz języka angielskiego pt.
„Dzień Ziemi – Planeta Ziemia”;
g) Maj 2018 – wystawa prac plastycznych grup sekcji Domu Kultury pt. „Maj
w plenerze”;
h) Czerwiec 2018 – wystawa grafik Wojciecha Siudei połączona z otwarciem
„Podróżującej Galerii im. Wojtka Siudei” (inicjatywa realizowana w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimek na rok 2018);
i) Czerwiec 2018 – mini wystawa prac grup plastycznych Domu Kultury pt.
„Powitanie wakacji”;
j) Czerwiec 2018 – wystawa prac grup plastycznych Domu Kultury pt. „Sztuka
Anatomii”;
k) 22.09 – 28.09.2018 – wernisaż III Wystawy Twórczości Ludowej Opolszczyzny
organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Opolu;
l) 11.10.2018 – „Jesienny mini wernisaż” grup plastycznych „Gwiazdozbiór”,
„Tęczowe łobuzy”, „No name”;
m) 31.10.2018 – „Strachy z szafy” wystawa prac wszystkich grup plastycznych;
n) 16.11.2018
- wernisaż wystawy prac powstałych podczas wyjazdów
plenerowych w ramach projektu „Sztuka wody”;
o) 16.11.2018 – udział uczestników sekcji plastycznej w wystawie pokonkursowej
„Mały Karpik” w Niemodlinie;
p) 23.11.2018 – udział instruktorki sekcji plastycznej Agnieszki Jarockiej w
pokonkursowej wystawie ogólnopolskiego konkursu „Konfrontacje 2018” w
Lesznie;
q) 25.11.2018 – udział członków sekcji plastycznej w pokonkursowej wystawie
„Pod kolorowym parasolem”;
r) 05.12.2018 – udział członków sekcji plastycznej w poplenerowej wystawie pt.
„Zaklęte w drzewie, zaklęte w kamieniu”;
s) 14.12 – 31.12.2018 – pokonkursowa wystawa szopek betlejemskich i ozdób
choinkowych;
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t) 17.12.2018 – otwarcie wystawy grafik wykonanych przez sekcję grafiki
warsztatowej.
Łącznie zorganizowano 15 wystaw, które obejrzało 1020 osób
2. KONKURSY PLASTYCZNE I PLENERY
a) 27.02.2018 udział w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym – Opole 2018 pt.
„Szlakiem kościołów drewnianych w Diecezji Opolskiej”;
b) 14.03.2018 udział w XXII Ogólnopolskim Konkursie im. Ireny Kwinto „Życie
bajką jest”;
c) 11.05.2018 udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „A gdybym był
instrumentem…”;
d) 14-18.05.2018 zajęcia plenerowe w ramach Majówki w skansenie;
e) 18.05.2018 udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Coś mojego”;
f) 07.08.2018 spotkanie plenerowe w ramach projektu „Grafika pamięci”;
g) 07-08.11.2018 Niemodlin – Góra Świętej Anny – udział w jesiennym plenerze
malarskim pt. „Zaklęte w drzewie, zaklęte w kamieniu”;
h) 16.11.2018 Niemodlin – udział w konkursie „Mały Karpik”;
i) 23.11.2018 Leszno – udział w ogólnopolskich „Konfrontacjach 2018”;
j) 25.11.2018 udział w ogólnopolskim konkursie „Pod kolorowym parasolem
jesieni”.
Łącznie członkowie grupy plastycznej
wzięli udział w 9 konkursach
i plenerach.
3. ORGANIZOWANIE IMPREZ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH
a) 13.01.2018 – wyjazd do Poznania na wystawę „Frida Kahlo i Diego Rivera.
Polski kontekst”;
b) 22–26.01.2018 – „Zima w Mieście” – zajęcia rekreacyjno-rozrywkowe dla
dzieci;
c) 10.03.2018 – Babski Comber – zabawa dla kobiet z lekcją samby
z profesjonalną tancerką oraz mini sesją zdjęciową;
d) 10.03.2018 – „Babski Fajrant” – pokaz „kobiety – kobietom” oraz strefa
health&beauty;
e) 9-10.06.2018 – 65-lecie Domu Kultury, 55-lecie Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej, Dni Ozimka
W ramach organizowanego przedsięwzięcia wystąpiły:
ZESPOŁY I SEKCJE DOMU KULTURY: zespoły ludowe: „Heidi”, „Babie Lato”,
„Opolskie Dziołchy”, „Grodziec”, „Jutrzenka”, Ozimska Orkiestra Dęta, „Super
Mums”, „Kaszmir”, „Delement”, „Diament”, Studio Piosenki „Nonet”, „Omega”,
„Feniks”, „Kropelki”, „Szkółka mażoretek”, „Zafira”, „Flava”, „Enter”, „Mini-Mini”.
UTALENTOWANI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY:
 Międzynarodowa obsada spektaklu „Z jednej gliny”,
 zespół „Dialog”,
 Julia Dota,
 Lena Bardyk,
 „Trio Mała Panew”,
 Amelia Kita,
 Katarzyna Juruć,
 Vanessa Gonsior,
 zespół dziecięcy Stowarzyszenia „Akces”,
 Klub Miłośników Tańca Towarzyskiego „Alvaro”;
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f) 02-06.07.2018 – „Lato w mieście” cykl zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla
dzieci i młodzieży;
g) 16.07.2018 – podsumowanie sezonu - zespół Delement;
h) 29.10-02.11 – „Halloween w sekcjach”;
i) 31.12.2018 – Kultowy Sylwester – motyw przewodni „W Krainie Lodu”.
Łącznie udział wzięły 2275 osób.
4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ
Plakaty, fiszki plakatów, bilety, zaproszenia, plakietki, identyfikatory, dyplomy,
foldery do wystaw, informatory, inne 1000 sztuk
5. PROWADZENIE
OGNISK
TEMATYCZNYCH,
REKREACYJNYCH, ARTYSTYCZNYCH I INNYCH

EDUKACYJNYCH,

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury w ramach 18 sekcji działało 52 grupy,
w tym 11 sekcji i grup nowopowstałych, w których łącznie brało udział 675 osób:
LP

1

2

3

NAZWA
SEKCJI

TANIEC
MAŻORETKOWY

TANIEC
ORIENTALNY

TANIEC
NOWOCZESNY

4

BALET*

5

TEATRALNA

6

MUZYCZNA

INSTRUKTOR

NAZWA GRUPY

Katarzyna
Cieśla
Karolina
Stopińska
Karolina
Stopińska
Daria Bajm
Natalia Grochol
Natalia Grochol
Natalia Grochol
Tatiana
Kowalczyk/
Oliwia Rainczuk

„Super Mums”

ILOŚĆ
OSÓB
15

”Delement”

19

„Omega”

13

„Diament”
„Feniks”
„Kropelki”
„Szkółka mażoretek”
„Kaszmir”

25
14
14
12
12

„Zafira”

9

Hanna
Stronczek
Hanna
Stronczek
Hanna
Stronczek
Anna Guzy
Anna Guzy
Anna Guzy
Robert
Konowalik
Robert
Konowalik
Andrzej
Wilczyński

„Mini Mini”

25

„Enter”

14

Naborowa- szkółka*

15

Grupa I
Grupa II
Grupa III
„Fieter”
„KTO”
„Trochę Lipa”

11
15
12
12

Ozimska Orkiestra Dęta

45

14

7

7

WOKALNA

8

FOTOGRAFICZNA

9
10

11

JOGA DLA SENIORÓW

ZUMBA
CHÓR NA
OBCASACH
JĘZYK ANGIELSKI

12

13

14

FOLKLORYSTYCZNA

PLASTYCZNA

Andrzej
Wilczyński

Szkółka im.
Antosika*

Zygmunta 8

Anna Sitarz

Studio Piosenki „Nonet”

16

Dominika
Misiura
Halina Oster
Karolina
Stopińska
Paweł Wielgus
Paweł Wielgus
Paweł Wielgus

„Fotokomórka”

8

Joga
Zumba
Zumba senior*
Sekcja żeńska
Sekcja męska
Sekcja dziecięcomłodzieżowa*
Magdalena Ślęk „I Love English” 4-5 latki
Magdalena Ślęk „I Love English” 5-6 latki
Magdalena Ślęk „I Love English” 5-6 latki
Magdalena Ślęk „I Love English” 1 klasa
Magdalena Ślęk „I Love English” 2 klasa
Magdalena Ślęk „I Love English” 3-4 klasa
Elżbieta Konop, „Babie Lato”
akompaniament
Józef Palt
Józefa
„Grodziec”
Cichowska,
akompaniament
Józef Palt
Danuta Szewc, „Jutrzenka”
akompaniament
Jan Rybak
Krystyna
„Dzióbki”
Klimas,
akompaniament
Marian
Szymczyk
Krystyna
„Opolskie Dziołchy”
Buczek,
akompaniament
Józef Palt
Krystyna Koźlik, „Heidi”
akompaniament
Józef Palt
„Mikro I”
Agnieszka
„Mikro II”
Jarocka
„Czarodzieje”
„Kameleon”
„Tęczowe Łobuzy”
„Gwiazdozbiór”
„No Name”

20
20
10
22
7
16
7
5
10
5
8
7
13

13

14

14

13

15

11
11
13
13
14
13
14
8

15
16
17
18

GRAFIKA
WARSZTATOWA*
HIP-HOP
JĘZYK NIEMIECKI*
MODELARSKA*

Agnieszka
Jarocka
Angelika Gnacy
Arnold Bonk
Mariusz Hassa

Dorośli

6

„Flava”
Dorośli
Dzieci I
Dzieci II

11
10
6
6

* NOWOPOWSTAŁE SEKCJE I GRUPY

6. NOWO POWSTAŁE PRACOWNIE
- GRAFIKI WARSZTATOWEJ
- AKUSTYKA
- MODELARSKA
7. PROWADZENIE IMPRESARIATU ARTYSTYCZNEGO
- 23.02.2018 Narodowy Teatr Edukacji Wrocław – spektakle dla szkół;
- 08.05.2018 Teatr In-Art – spektakle dla szkół;
- 24.05.2018 Narodowy Teatr Edukacji Wrocław – spektakle dla szkół;
- 07.11.2018 Teatr Syrenka – spektakle dla szkół.
Łącznie udział wzięło 830 osób.
8. ŚWIADCZENIE USŁUG FONOGRAFICZNYCH
Podczas 164 godzin stworzono nagrania do choreografii, podkłady muzyczne oraz
nagrania wykorzystane w trakcie imprez własnych.
Podczas 6 godzin zrealizowano nagrania dla zleceniodawców spoza Domu Kultury.
Studiem nagraniowym zajmuje się akustyk Michał Katolik.
9. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KINOWEJ
Dom Kultury w Ozimku w ramach współpracy z Opolskim Kinem Objazdowym
zaprasza mieszkańców do skorzystania z oferty przygotowywanej przez Kino.
Seanse odbywają się raz w miesiącu i składają się z filmu dla dzieci oraz filmu dla
dorosłych. Łącznie w okresie sprawozdawczym wyświetlono 21 filmów dla
mieszkańców gminy. Zorganizowano 1 seans na prośbę Szkoły Podstawowej nr 2
oraz 4 seanse dla uczestników sekcji Domu Kultury z okazji Dnia Dziecka oraz Kina
Mikołajowego.
10. ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW
DOMU KULTURY
W okresie od stycznia do czerwca 2018 2 pracowników Domu Kultury wzięło udział
w 4 płatnych szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Ponadto
instruktorzy skorzystali z oferty szkoleniowej programu EDUKO mającego na celu
edukację kulturalną Opolszczyzny. W 1 bezpłatnym szkoleniu wziął udział 1
pracownik.
11. ORGANIZOWANIE KURSÓW I WARSZTATÓW
a) 24-28.01.2018 Pokrzywna – obóz taneczny dla grupy „Delement”;
b) 24.01.2018 Ozimek Dom Kultury – warsztaty tańca współczesnego dla
zespołu „Enter”;
c) 30.01.2018 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
d) 03.02.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty samby z profesjonalną tancerką
dla uczestniczek Babskiego Combra;
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28.02.2018 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
23.03.2018 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
08.04.2018 Schodnia, warsztaty taneczne dla zespołu „Super Mums”;
20.04.2018 warsztaty fotograficzne dla sekcji „Fotokomórka”;
24.04.2018 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
13.05.2018 Ozimek Dom Kultury, warsztaty taneczne dla zespołu „Super
Mums”;
k) 14.05.2018 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
l) 09.06.2018 Janovice, Czechy – udział sekcji plastycznej w warsztatach
plastycznych w zamku w Janovicach;
m) 28-29.07.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty taneczne dla grup „Mini Mini”
oraz „Enter” z Wiktorią Zawadzką;
n) 20.08.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty taneczne zespołu „Delement”
przygotowujące do wyjazdu na Mistrzostwa Świata Mażoretek;
o) 10.09.2018 Ozimek – warsztaty rysunkowe w ramach „Grafiki pamięci”;
p) 11.09.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty tańców integracyjnych dla
seniorów pt. „Polska tańcem malowana”;
q) 25.09.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty tańców integracyjnych dla
seniorów pt. „Polska tańcem malowana”;
r) 30.09.2018 Opole, udział członków sekcji fotograficznej w warsztatach
Camera Obscura;
s) 04.10.2018 Ozimek,Dom Kultury – warsztaty śpiewacze pt. „Uwolnij głos”;
t) 09.10.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty tańców integracyjnych dla
seniorów pt. „Polska tańcem malowana”;
u) 12-14.10.2018 Głuchołazy, wyjazdowe warsztaty „Chóru na Obcasach”;
v) 16.10.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty tańców integracyjnych dla
seniorów pt. „Polska tańcem malowana”;
w) 22.10.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty taneczne grupy Delement;
x) 29.10.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty teatralne dla młodzieży pt.
„Wyrazić siebie”;
y) 02-04.11.2018 Jarnołtówek, wyjazdowe warsztaty Ozimskiej Orkiestry Dętej;
z) 10.11.2018 Ozimek, Dom Kultury – rodzinne warsztaty plastyczno-animacyjne
pt. „To co najważniejsze”;
aa) 25.11.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty modelarskie dla dzieci;
bb) 15.12.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty modelarskie dla dzieci.
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Łącznie w warsztatach uczestniczyło 1606 osób.
12. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI
a) Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
- organizacja uroczystości z okazji Święta 3 Maja;
- 09.06.2018 udostępnienie sali na organizację Uroczystej sesji Rady Miejskiej
oraz oprawa muzyczna (Ozimska Orkiestra Dęta) i taneczna (zespół
„Diament”) podczas przemarszu władz gminy, radnych i zaproszonych gości
sprzed Urzędu Gminy i Miasta Ozimek do Domu Kultury w Ozimku;
- patronaty honorowe Burmistrza na przedsięwzięcia realizowane w Domu
Kultury w Ozimku: Festiwal Piosenki DO-RE-MI, Spotkanie Korowodów
Marzankowych, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”,
NOCNIK TEATRALNY Ozimska Noc Teatralna;
- 29.09.2018 zabawa taneczna dla seniorów z gminy Ozimek;
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b)

c)

d)

e)

- 07.10.2018 koncert dla seniorów pt. „Wolna i Niepodległa”;
- 12.10.2018 spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych;
- 13.10.2018 koncert dla nauczycieli w ramach „Dobrodzień Classic Festival”;
- 21.10.2018 udostępnienie holu Domu Kultury na lokal wybaorczy;
- 11.11.2018 Święto Niepodległości – złożenie kwiatów (udział Ozimskiej
Orkiestry Dętej oraz wokalistki Studia Piosenki Nonet).
Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
- 22-26.01 „Zima w Mieście” – organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji
i Pomocy Społecznej w czasie ferii zimowych jednego turnusu otwartych
zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci;
- 02-06.07.2018 „Lato w Mieście” – organizacja wspólnie z Ośrodkiem
Integracji i Pomocy Społecznej w czasie ferii zimowych jednego turnusu
otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” oddział w Ozimku
- 15.03. i 11.06.2018 zebranie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Przyszłość”, osiedle Ozimek
- 14.12.2018 konkurs na szopkę belejemską oraz ozdobę choinkową wraz z
koncertem galowym.
Szkoły i przedszkola gminy Ozimek
- 14.01.2018 współorganizacja gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy;
- 09.02., 23.04., 25-27.04.2018 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy
akustyka podczas prób i uroczystości szkolnych Zespołu Szkół w Ozimku;
- 20.04.2018 wizyta muzyków Ozimskiej Orkiestry Dętej w Przedszkolu w
Szczedrzyku w ramach „Szkółki im. Zygmunta Antosika”;
- 17.05.2018 wizyta muzyków Ozimskiej Orkiestry Dętej w Przedszkolu
w Schodni w ramach „Szkółki im. Zygmunta Antosika”;
- 14.06.2018 warsztaty teatralne dla uczniów klasy III SP nr 3;
- 19.06.2018 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomoc akustyka
w prezentacji przedstawienia dla uczniów SP nr 3;
- 21.06.2018 wizyta muzyków Ozimskiej Orkiestry Dętej w oddziale
przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku w ramach „Szkółki im.
Zygmunta Antosika”;
- 11.10.2018 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomoc akustyka i
oświetleniowca podczas apelu szkolnego;
- 12.10.2018 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka;
- 05-09.11.2018 udostępnienie sali widowiskowej na próby do spektaklu
Zespołu Szkół;
- 09.11.2018 udostępnienie sali widowiskowej na spektakl z okazji Dnia
Niepodległości w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół;
- 13.11.2018 udostępnienie sali widowiskowej na pokaz filmowy;
- 05.12.2018 pomoc w przygotowaniach oraz udział w poplenerowym
wernisażu „Zaklęte w drzewie, zaklęte w kamieniu”;
- program artystyczny prezentowany przez sekcje Domu Kultury podczas
festynów i uroczystości.
Opolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego, Starostwo Powiatowe w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu
- patronaty honorowe na przedsięwzięcia realizowane w Domu Kultury
w Ozimku: Festiwal Piosenki DO-RE-MI, Spotkanie Korowodów
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f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)

r)
s)

t)

Marzankowych, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”,
NOCNIK TEATRALNY Ozimska Noc Teatralna;
- 04.10.2018 program artystyczny w wykonaniu zespołów ludowych podczas
spotkania w ramach programu „Odnowa Wsi” organizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Związek Emerytów i Rencistów
- udostępnianie lokalu na siedzibę;
- 12.05.2018 udostępnienie sali tanecznej na zabawę.
Sołtysi i Rady Sołeckie
- tworzenie gminnego kalendarza imprez;
- występy artystyczne podczas lokalnych wydarzeń.
Ochotnicze Straże Pożarne
- miejsko-gminny finał konkursu wiedzy pożarniczej.
Jednostki OSP wspierały Dom Kultury w realizacji imprez: Święto 3 Maja,
„Tańcowadła”, „Dni Ozimka”.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
- 09.02., 13.04., 08.06.2018, zbiórka krwi (plac przed Domem Kultury);
- 17.11.2018 60-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża – udostępnienie sali
widowiskowej oraz program artystyczny.
Firmy zajmujące się badaniami mammograficznymi
- 20.02., 15.05., 19.10., 19.11.2018 badania mammograficzne
(plac przed Domem Kultury).
Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia
- spektakle dla szkół gminy Ozimek.
Teatr In-Art.
- spektakle dla szkół gminy Ozimek.
Teatr Syrenka
- spektakle dla szkół gminy Ozimek.
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło Opole
- spotkania w ramach Szkoły „SuperBabci” i „SuperDziadka”.
Mała Akademia Jazzu
- współorganizacja cyklicznych warsztatów umuzykalniających dla dzieci
i młodzieży ( 30.01, 28.02, 23.03, 24.04, 14.05.2018, 28.09.2018, 15.10.2018,
21.11.2018, 20.12.2018).
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
- 16.03.2018 spotkanie sprawozdawcze-wyborcze.
Komisariat Policji
- 10.06.2018 udostępnienie dla mieszkańców, podczas Dni Ozimka,
radiowozu, dmuchańca „Policusia” oraz zasponsorowanie nagród w
konkurach.
Towarzystwo Przyjaciół Tańca Towarzyskiego „Alvaro”
- 02.06.2018 udostępnienie sali na zabawę taneczną.
Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów AKCES
- 22.09.2018 występ podczas III wystawy twórczości ludowej opolszczyzny,
- 12.10.2018 udostępnienie sali widowiskowej do organizacji Wojewódzkiego
Festiwalu Patriotycznego „Tobie Polsko”,
- 02.12.2018 udostępnienei sali widowiskowej do organizacji II Wojewódzkiego
Festiwalu „Jesteśmy tacy sami”.
TSKN
- porozumienie dotyczące wspierania działalności zespołów folklorystycznych,
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- 15.12.2018 udostępnienie sali na spotkanie adwentowe DFK Ozimek.
u) Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi
- kręcenie scen do filmu oraz udostępnienie materiałów, eksponatów
i kostiumów do filmu „Hutnicza Perła Krainy Dinozaurów”;
- 14.03.2018 udostępnienie holu na wykład;
- 08-09.09.2018 program artystyczny podczas „Święta Mostu i Żeliwa”;
- 21.09.2018 udostępnienie holu na wykład.
v) Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”
- udostępnienie sali widowiskowej na spotkanie promocyjne beneficjentów
projektu „Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów”
w) Rybacka Lokalna Grupa Działania
- udostępnienie sali na spotkanie szkoleniowe.
x) Opolskie Kino Objazdowe
- comiesięczne seanse bajek oraz filmów.
y) Stowarzyszenie Active Team
- 08.12.2018 udostępnienie sprzętu nagłaśniającego do organizacji Biegu
Mikołajkowego
z) Muzeum Wsi Opolskiej
- kręcenie scen do filmu „Hutnicza Perła Krainy Dinozaurów” we wnętrzach i w
planerze.
aa) Polski Związek Wędkarski
- kręcenie scen do filmu „Hutnicza Perła Krainy Dinozaurów” we wnętrzach.
bb) Kościół Ewangelicki
- kręcenie scen do filmu „Hutnicza Perła Krainy Dinozaurów” we wnętrzach.
cc) Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Ozimku
- udział w filmie „Hutnicza Perła Krainy Dinozaurów”;
- przekazywanie informaci o bieżących wydarzeniach podczas mszy świętych.
dd) Labolatorium zmiany
- 23.09., 29.09., 30.09., 06-07.10., 27-28.10.2018 udostępnienie sali na
warsztaty rozwojowe dla nauczycieli i liderów.
ee) Fundacja Ecoostoja
- 05-06. szkolenie dla pszczelarzy.
ff) Serpent Music
- 15.02.2018 „Zbieraj z klasą” – spektakle edukacyjno-muzyczno-ekologiczne
z udziałem Mariusza Totoszki.
gg) Szkoła Plastyczna w Opolu
- 02-07.11.2018 pomoc w organizacji wystawy prac Wojciecha Siudei.
hh) Urząd Gminy w Turawie
- program artystyczny podczas dożynek gminnych.
ii) Dom Dziecka w Turawie
- koncert wokalistek Studia Piosenki Nonet.
jj) Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Opolu
- 22.09.2018 III wystawa twórczości ludowej opolszczyzny.
kk) Instytut Muzyki i Tańca w Opolu
- 03.10., 10.10., 17.10.2018 udział zespołu folklorystycznego „Grodziec” w
projekcie „Muzyczne białe plamy” (rejestracja repertuaru pieśni pogrzebowych,
maryjnych , przyśpiewek weselnych).
ll) Gabinet Psychoterapii opartej na procesie, Prawnicze Biuro
Nieruchomości Aldom
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- 13.02.2018 współorganizacja ogólnopolskiej akcji „Jedna za miliard, miliard
za jedną – stop przemocy wobec kobiet” – lokalnie i solidarnie przeciwko
przemocy wobec kobiet”.
13. KONTAKTY Z MEDIAMI
Współpracujemy i publikujemy informacje dotyczące popularyzacji i promocji
działalności Domu Kultury oraz zespołów, sekcji i grup działających w naszej
instytucji w:
a) „Nowa Trybuna Opolska”;
b) „Tygodnik Ziemi Opolskiej”;
c) „Wiadomości Ozimskie”;
d) „Radio Opole”;
e) „Radio Doxa”;
f) „Kurier Opolski”.
- 25.05.2018 występ zespołu „Super Mums” w TVP 3 Opole w programie „Opolskie o
poranku”;
- 16.06.2018 występ zespołu „Kaszmir” oraz „Dzióbki” na antenie telewizji TVP 3
Opole w programie pt. „O!polskie na żywo”;
- 30.10.2018 wywiad oraz występ Julii Telęgi na antenie telewizji TVP 3 Opole w
programie pt. „O!polskie na żywo”.
Ponadto przedsięwzięcia kulturalne są na bieżąco promowane na stronach
internetowych Domu Kultury, Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, jak również na
portalach społecznościowych.
14. OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁÓW, GRUP I INSTRUKTORÓW DOMU KULTURY
W OZIMKU NA FESTIWALACH WŁASNYCH I WYJAZDOWYCH
DATA

NAZWA IMPREZY

27.02.2018

Diecezjalny Konkurs
Artystyczny – Opole
2018 pt. „Szlakiem
kościołów drewnianych
w Diecezji Opolskiej”

10.03.2018

Podhostýnský
2018

LAUREAT
Zuzanna Stańczyk
Maja Matysek

pohár Delement

Zofia Kokot
Julia Tybulczyk
14.03.2018

MIEJSCE
wyróżnienie

XXII
Ogólnopolski
Konkurs
im.
Ireny
Kwinto „Życie bajką jest” Marcelina Nieświec
Delement

II
II
III
III
III
Wyróżnienie

zakwalifikowana
do wystawy
II

14

III
14-15. 04.2018

22.04.2017

28.04.2018

XXIII Ogólnopolski
Przegląd Zespołów
Tanecznych
„Tańcowadła” 2018

Omega

III

Super Mums

II

Diament
Feniks

Festiwal Zespołów
Mażoretkowych
„Parada” w CzerwionkaLeszczyny

Diament

III
III
I
II
III
III
III
III
III
III
I

Delement

XIII Festiwal Piosenki Nonet
DoReMi

I
Delement

I
III

18-20 . 05.2018

XVIV Mistrzostwa Polski
Mażoretek Kędzierzyn
Diament
Koźle
Super Mums

III
III
III
IV
I
II

12-18.06.2018

Mistrzostwa Europy
w Crikvenicy

03.06.2018
17.06.2018

Festiwal „Fantan”
Omega
Festiwal
„Czasem Omega
zakręceni”
Delement
Mistrzostwa Świata
Mażoretek w Pradze
Diament
Super Mums
Konkurs „Mały Karpik” Weronika Grzybek
Niemodlin 2018
Zuzanna Stańczyk
Oliwia Konop
„Konfrontacje 2018”
Agnieszka Jarocka
„Pod
kolorowym Marcelina Nieświec
parasolem jesieni”
Festiwal Chórów
Opolskie Dziołchy –
i Zespołów
Oppelner Madels
Śpiewaczych
Heidi
Mniejszości Niemieckiej
w Walcach

21.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
16.11.2018

23.11.2018
25.11.2018
25.11.2018

Delement

I
II
III
I
III
IV
VI
V
I
II
Wyróżnienie
Wyróżnienie
złote pasmo
brązowe pasmo
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15. REALIZACJA PROJEKTÓW GRANTOWYCH
1. Dom Kultury w Ozimku pozyskał grant, w wysokości 14983,00 zł, w ramach
działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność, realizacja projektu grantowego pn. „Z Kulturą i Tradycją w Krainie
Dinozaurów”, w ramach którego zrealizowane zostanie zadanie pt. „Zoom na
Ozimek”.
Działania podjęte podczas realizacji projektu:
- zakup kamery wraz z osprzętem,
- nabór do filmu promocyjnego wśród mieszkańców Gminy Ozimek,
- powstanie scenariusza filmu,
- nagranie podkładu muzycznego di filmu przez Chór na Obcasach,
- kręcenie scen z udziałem uczestników sekcji plastycznej, teatralnej, Chóru na
Obcasach, Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz montaż filmu,
- tłumaczenie do trailera filmu,
- projekt szaty graficznej płyty oraz okładki,
- wydanie filmu na płytach DVD,
- filmowy wieczór Ozcarowy czyli rozdaniw OZimskich Ozcarów.
2. Dom Kultury w Ozimku we współpracy z Agnieszką Jarocką pozyskał grant
w wysokości 20000,00 zł, w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, realizacja projektu grantowego
pn. „Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów”, w ramach którego zrealizowane
zostanie zadanie pt. „Grafika pamięci”.
Działania podjęte podczas realizacji projektu:
- zakup sprzętu,
- zebranie materiału fotograficznego dotyczącego zabytków gmin LGD,
- wybór obiektów przez twórców oraz pierwsze szkice,
- opracowanie wzorów w linoleum i pleksi przy pomocy dłut i suchej igły
- wykonanie odbitek
- wystawa grafik oraz jej dystrybucja do okolicznych gmin (Dobrodzień, Zębowice,
Kolonowskie, Ozimek, Chrząstowice, Zawadzkie, Turawa).
3. Dom Kultury w Ozimku projekt współrealizowany z Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczną w Ozimku zrealizował projekt pt. „W podróży” sfinansowany z Budżetu
Obywatelskiego Miasta Ozimek na rok 2018. W ramach projektu zrealizowane
zostały działania:
- spotkania z ciekawymi ludźmi – 07.08.2018 Gosia Błońska, 23.09.2018 Jadwiga
Kander, 29.09.2018 Wojciech Mandela
- 29.09.2018 wzloty balonem
- 25.11.2018 weekendowe warsztaty kolejarskie
- 24-25.11.2018 wystawa modeli kolejek
- 01.12.2018 premierowy spektakl pt. „Podróż”.
4. Dom Kultury w Ozimku na realizację projektu „Sztuka wody” pozyskał grant, w
wysokości 21699,00 zł, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” objętego Prioryetetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i
spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji
własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z
wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o
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rozwoju lokalnym, w ramach celu propagowanie dobrostanu społęcznego i
dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym
dziedzictwa kulturowego”.
Działania podjęte podczas realizacji projektu:
- zakup sprzętu,
-organizacja 6 plenerów malarskich, w których udział wzięli uczniowie wszystkich
szkół podstawowych Gminy Ozimek a także grupa uczestników sekcji plastycznej DK
oraz dorośli,
- poplenerowy wernisaż wystawy w Domu Kultury w Ozimku oraz ekspozycja w
siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.
5. „Twórcza Niepodległość – świętujemy razem!” – projekt współrealizowany
z Miejska i Gminna Biblioteka Publiczną w Ozimku ze środków Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021. Biblioteka była głównym
koordynatorem projektu, w ramach którego zrealizowano: warsztaty rozwoju
personalnego, warsztaty tańców integracyjnych, warsztaty śpiewu tradycyjnego,
warsztaty teatralne, rodzinne warsztaty plastyczno-animacyjne, spotkania autorskie z
pisarzami, wystawę historyczną, wykład historyczny oraz przedstawienie związane
ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę oraz koncert piosenek
odrodzonej Polski. Łącznie pozyskano kwotę 17 300,- zł dotacji.
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