Sprawozdanie z działalności statutowej Kożuchowskiego Ośrodka
Kultury i Sportu „ZAMEK” za okres 01.01.2015 – 30.09.2015
Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych
11.01. - 23. Finał WOŚP
14.01. - Międzynarodowy projekt „Anioł Bożego Narodzenia”
25.01. - Konkurs wokalny „Nasze kolędowanie”
12.02. - Wernisaż wystawy malarstwa i fotografii oraz wieczór autorski
Tomasza Jankowskiego „W cieniu pięciu braci”
16. - 27.02. „Ferie z zamkiem” w Kożuchowie i sołectwach gminy Kożuchów
(Słocina, Lasocin, Broniszów, Mirocin Górny)
08.03. - Dzień Kobiet – impreza dla kobiet z Kożuchowa i okolic.
09.03. - Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli miasta i gminy Kożuchów
10.03. - Spotkanie dotyczące reaktywacji „Lubuskiego Słoneczka”
20.03. - Dni otwarte w zamku – promocja sekcji zamkowych
26.03. - Warsztaty wielkanocne w Lasocinie
27.03. - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Wielkanocne jaja”, rozdanie
nagród i dyplomów laureatom.
18.04. - Koncert wiosenny – zespoły z Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowej
Soli
24.04. - Kabaret „Czwarta fala”
30.04. - Wernisaż wystawy malarstwa Heleny Stankiewicz
03.05. - Obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
13.05. - III Zawody Sportowe Szkół Podstawowych w Grach Zespołowych
14.05. - Pro Arte 2015 – eliminacje powiatowe - teatr
15.05. - Rozstrzygnięcie VI Konkursu Poetyckiego „Najpiękniejszy wiersz
miłosny”
29. - 31.05. - XXXIX Dni Ziemi Kożuchowskiej, Turniej Rycerski
13.06. - Dzień Dziecka w Drwalewicach
16.06. - I Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski
21.06. - Festyn Rodzinny w Radwanowie – gry i zabawy dla dzieci
24.06. - Noc Świętojańska w Zamku
26. 06. - Spotkanie z Kulturą Kresową w Kożuchowie – Kapela Grodzieńska z
Grodna, „Lwowska fala” ze Lwowa
27.06. - Festyn Dziecięcy w Lasocinie – gry i zabawy dla dzieci
28. - 30.07. - Plener Malarski w Łagowie
04. 07. - Festyn w Studzieńcu – gry i zabawy dla dzieci
05.07. - Festyn w Broniszowie – gry i zabawy dla dzieci

09.07. - „Happy Church” - występ koreańskiej grupy artystycznej
11.07. - Festyn w Mirocinie Średnim – gry i zabawy dla dzieci
17.07. - Koncert „Piękni i młodzi”, support – Mariusz Wawrzyńczyk
18.07. - Festyn w Sokołowie – gry i zabawy dla dzieci
18.07. - I Otwarte Mistrzostwa Steel Darta o Puchar Burmistrza Kożuchowa
26.07. - Festyn w Solnikach – gry i zabawy dla dzieci
27. 07. - 02.08. - Letnia Akademia Muzyczna
15.08. - Święto Wojska Polskiego
22.08. - Dożynki z seniorami
23.08. - Dożynki Gminne w Solnikach
14. - 21. - 28.08. - Henrykowski Festiwal Muzyczny w Kożuchowie
29.08. - Spotkanie żołnierzy 13 pułku z Kożuchowa
01.07. - 31.08. - „Akcja wakacyjna”
05.09. - Spotkanie z Kulturą Kresową w Kożuchowie – koncert „Echo kresów”
11.09. - Spotkanie z sołtysami Gminy Kożuchów
18.05. - Jubileusz OSP
19.05. - Dożynki w Stypułowie – gry i zabawy dla dzieci
20.09. - III Parafialny Festyn Rodzinny – konkurs plastyczny dla dzieci „Portret
rodzinny”
25.09. - Uroczystość zakończenia remontu zamku
26.09. - Jubileusz Długoletniego Pożycia Par Małżeńskich.
Przedstawione zadania nie obejmują imprez wynikających z kalendarza
roku szkolnego, które odbywają się w KOKiS Zamek a także spotkań i
uroczystości organizowanych przy wsparciu pracowników Zamku dla
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń czy grup religijnych.
W ramach działalności statutowej w chwili obecnej w KOKiS Zamek
działają sekcje zainteresowań: kolory na szkle, malarstwo dla dorosłych, zajęcia
manualne, studio wokalne Redis, nauka gry na pianinie, nauka gry akordowej na
gitarze, dziennikarstwo, dziecięca grupa muzyczna, aerobic, teatr tańca, mała
baletnica i Lubuskie słoneczko. Dodatkowo na podstawie podpisanej Umowy
partnerskiej z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych Lubuski Oddział
Regionalny w Kożuchowie odbywają się zajęcia dla seniorów: chór, nordic
walking, zajęcia plastyczne i kurs komputerowy.
Działalność KOKiS obejmuje również Orlik na którym oprócz zajęć z
dziećmi, młodzieżą i dorosłymi prowadzone są zajęcia w ramach projektu
finansowanego przez Fundację Nasz Orlik. Na tym obiekcie w br.
przeprowadzono również liczne zawody i turnieje, które organizowane były
przy współpracy ze szkołami. Na bieżąco prowadzone są prace związane z
funkcjonowaniem boiska piłkarskiego przy ul. Zielonogórskiej oraz wspierane
są prace na boiskach w Radwanowie, Czciradzu i Studzieńcu. Kożuchowskie

glinianki zostały w br. wyłącznie zabezpieczone i oznakowane informacjami o
zagrożeniu związanym z ich użytkowaniem. Niestety w budżecie KOKiS Zamek
na rok 2015 nie znalazły się środki na ich zagospodarowanie.
W strukturze Zamku znajduje się Pawilon hotelowy, który w bieżącym
roku funkcjonuje na zasadach podobnych jak w latach ubiegłych. Jest to
działalność nie dochodowa, na co wpływa bardzo niski standard. Za I półrocze
roku 2015 przyniósł on ok. 20 tys. zł strat. W chwili obecnej prowadzone są
prace remontowe i adaptacyjne, których celem jest poprawa jakości
świadczonych usług / remont łazienki, remont pokoju, montaż sieci wifi i in./.
W roku 2015 KOKiS Zamek prowadził działalność wydawniczą, czego
efektem było wydanie jednego tomiku wierszy oraz dwóch folderów. W
październiku 2015 r. w Zamku zamontowano wysokiej jakości drukarkę
laserową, która pozwoli na dystrybucję plakatów i ulotek oraz materiałów
promocyjnych związanych z jego działalnością. Drukarka ta jest wynajęta od
firmy leasingowej, ponieważ zakup tej jakości sprzętu przekracza możliwości
finansowe instytucji.
Kolejną sferą, którą obejmuje KOKiS Zamek jest działalność turystyczna,
polegająca na oprowadzaniu grup zorganizowanych i turystów indywidualnych
po terenie Zamku, Izby Regionalnej oraz Lapidarium a także samym
Kożuchowie. Jest to działalność odpłatna ujęta w Statucie.
KOKiS Zamek prowadził w roku 2015 działalność związaną z odpłatnym
udostępnianiem sal, jednak z przyczyn obiektywnych nie była to działalność
znacząca.
W chwili obecnej sytuacja ta uległa diametralnej zmianie, na co wpłynęła
promocja Zamku, zmiana cen wynajmu i zabieganie o ew. klientów /
studniówki, urodzinki dla dzieci, uroczystości weselne czy spotkania firmowe, a
także imprezy okolicznościowe w tym Sylwester/.
W drugiej połowie 2015 r. w KOKiS Zamek wprowadzono szereg zmian
i udogodnień ukierunkowanych na podniesienie atrakcyjności turystycznej i
środowiskowej Zamku oraz wszystkich obiektów wchodzących w skład jego
struktury. Zakupiono kosiarkę – traktorek do utrzymywania murawy stadionu,
zakupiono uzupełnienie aparatury nagłośnieniowej do obsługi sceny
plenerowej / okablowanie, końcówki mocy, mikrofony nagłowne, statywy
mikrofonowe/ oraz uzupełnienie oświetlenia tejże sceny / okablowanie,
reflektory białe i in./
Prowadzone są prace nad zamontowaniem pieców akumulacyjnych, które
umożliwią prowadzenie zajęć w ramach sekcji zamkowych również w okresie
zimowym / dotychczas brak ogrzewania znacząca wpływał na frekwencję w
czasie zajęć szczególnie jeśli chodzi o grupy dziecięce/.
Uzyskano również dostęp do pomieszczeń zamkowych, które dotąd nie
były wykorzystywane /wejście na emporę, dawna przygotowalnia/ do bieżącej
jego działalności, a także uregulowano sprawy związane z wynajmem

pomieszczeń na terenie Pawilonu hotelowego. Trwają rozmowy związane z
przekazaniem budynku przy gliniankach jednemu ze stowarzyszeń.
W roku 2015 dwukrotnie zorganizowano spotkanie z dyrektorami
kożuchowskich placówek oświatowych, których celem było ustalenie zakresu i
możliwości współpracy oraz organizacji imprez o kluczowym znaczeniu dla
środowiska lokalnego /obchody rocznic, święta państwowe/. Efektem tych
spotkań jest utworzony i podpisany Program współpracy określający jej zakres
i zasady. Nawiązano również współpracę z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi, a pracownicy KOKiS założyli stowarzyszenie pod nazwą
Kożuchów Razem, które umożliwi w kolejnych latach zabieganie o
dofinansowanie w ramach projektów miękkich / warsztaty i zajęciach we
wsiach, organizacja koncertów plenerowych, organizacja imprez integracyjnych
i in/.
W trosce o podniesienie jakości pracy na terenie KOKiS Zamek w
Kożuchowie, pracownicy uczestniczą w kursach i szkoleniach organizowanych
przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze czy Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Od września 2015 r. prowadzone są prace nad przygotowaniem folderów
promujących Zamek Książąt Piastowskich, Kożuchów i Gminę Kożuchów.
Projekt ten jest konsultowany z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a jego
celem jest szeroko rozumiana promocja na każdym z trzech wymienionych
poziomów. Zbierany jest również materiał do utworzenia biuletynu
informacyjnego, który będzie tworzony i wydawany przez KOKiS przy
współpracy z uczestnikami sekcji dziennikarskiej.
Na bieżąco również czynione są starania, których celem jest pozyskanie
sponsorów. Przekazane przez nich środki finansowe i materiały, znacząco
przyczyniają się do podniesienia jakości świadczonych usług kulturalnych.
Oprócz tych wszystkich działań prowadzona jest strona www oraz profil na
portalu fb, której celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców miasta i
gminy Kożuchów a także szybszy przepływ informacji medialnej. Kolejną
bardzo istotną sprawą jest opracowywanie logotypów oraz materiałów służących
celom promocyjnym – prace prowadzone są w związku ze zmianą nazwy
jednostki kulturalnej na Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie. Pod koniec
września 2015 rozpoczęto również współpracę z okolicznymi pałacami,
zamkami oraz dworkami na terenie gminy- pierwszym jej etapem jest
wypożyczenie wystawy z Zamku w Broniszowie przy współpracy i
porozumieniu działającej tam Fundacji im. Paderwewskiego. Wystawa będzie
zaprezentowana podczas uroczystości z okazji 11 Listopada.
W związku z zakończeniem prac remontowych – elewacji oraz wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej w porozumieniu z Lubuskim Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków panią Barbarą Bielinis-Kopeć podjęto czynności
związane z montażem monitoringu obiektu.

