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Usługi publiczne w obszarze kultury

• Wspieranie w działaniach zespołu ludowego „Kazanowianki znad

Iłżanki” – promującego nasz rodzimy folklor (zwyczaje, obrzędy,

potrawy regionalne, pieśni) w środowisku lokalnym oraz w regionie.

• dofinansowanie działalności zespołu w zakresie:

• zakupu strojów

• transportu

• użyczenia sali na spotkania członków zespołu
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„Kazanowianki znad Iłżanki”

• Zespół „Kazanowianki znad Iłżanki” istnieje od maja 2009r. Głównym celem

działalności zespołu jest integracja społeczności lokalnej, pielęgnowanie ludowej

twórczości artystycznej, a także podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji,

zwyczajów, obrzędów, gwary, potraw naszego regionu.

• Mimo krótkiego funkcjonowania zespół ma duże sukcesy w zakresie krzewienia

kultury ludowej regionu. Podejmował szereg działań, zadań

na rzecz integracji i rozwoju społeczności lokalnej oraz promocji rodzimego

folkloru w województwie mazowieckim.
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Rok 2014 Wyróżnienie w kat. zespoły śpiewane podczas Festiwalu  Nieprofesjonalnego  

Folkloru i Twórczości  Powiśle – Lipsko.

II miejsce w kat... zespoły śpiewacze w Mazowieckim Przeglądzie Folkloru im. 

Oskara Kolberga w Przysusze

NAGRODA im. Jana Kochanowskiego w dziedzinie Folkloru i sztuki ludowej 

przyznana przez Stowarzyszenie Miłośników Poezji J. Kochanowskiego „Renesans”

Rok 2015                   

I miejsce w konkursie „Najzabawniejsza  przyśpiewka tegorocznych Dożynek –

nagroda  publiczności

Wyróżnienie w konkursie kompozycja  Kwiatowo-Bożonarodzeniowa podczas 

Festiwalu Produktów Regionalnych

Zdobycie nagrody w Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki w Iłży  w Kat. Zespoły 

Śpiewacze

Wyróżnienie w Kat. Zespoły Śpiewacze w Festiwalu Folkloru i Twórczości 

Nieprofesjonalnej Powiśle – Lipsko 2015

II miejsce w Konkursie „Stoisko miłe dla oka  na Festiwalu Produktów Regionalnych 

w Zwoleniu .

Zdobycie nagrody w Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki

Rok 2016 Wyróżnienie dla Zespołu  podczas 55 Dni Kolbergowskich  XV Mazowieckiego 

Przeglądu Folkloru w Przysusze

Wyróżnienie w Kat. Zespoły Śpiewacze podczas Festiwalu Folkloru i Twórczości 

Nieprofesjonalnej  Powiśle – 2016

Nagroda w Festiwalu im. Józefa Myszki – Iłża

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia
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Wspieranie działalności klubów sportowych 

• Finansowanie klubów sportowych

„Iłżanka Kazanów – sekcja piłki nożnej”, 

„Ludowy Klub Tenisa Stołowego”,

• Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

• organizowanie turniejów sportowych w różnych dyscyplinach 

o zasięgu gminnym oraz ogólnopolskim

• W 2016 roku wydatki na Klub Sportowy i Tenisowy – 70 000 zł
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Zachowywanie zasobów dziedzictwa narodowego 
przy wsparciu środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego

6



www.kazanow.pl

Wspieranie działalności kulturalnej Biblioteki Gminnej 
oraz bibliotek szkolnych

7

• zakup pozycji książkowych

• organizowanie wystaw, konkursów czytelniczych

• udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych
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Wydatki na biblioteki

• Wydatki na biblioteki:

• 2015 rok – 151 000 zł

• 2016 rok – 148 000 zł

• Biblioteka w Kazanowie  i Kowalkowie:

• 2015 rok dotacja z Biblioteki Narodowej 5 500 zł zakup książek –
10 767 zł

• 2016 rok dotacja z Biblioteki Narodowej 5 500 zł zakup książek -
1 719 zł

• Na  zakup książek do szkolnych bibliotek zaplanowano kwotę 6300 
zł na rok 2016.
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„Wakacyjne hece w bibliotece”
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W ramach wakacyjnych zajęć pod wspólnym

hasłem „Wakacyjne hece w bibliotece” dzieci

brały udział w warsztatach rozwijających

zdolności plastyczne. Między twórczymi zajęciami

wybierano się w "wakacyjną podróż” książkową.

Czytając wiersze, bajki czy baśnie dzieci

poznawały popularne zwierzęta, występujące

w książkach. Spotkania w bibliotece to także

okazja do integracji i pracy w grupie. W programie

nie zabrakło również zabaw, gier planszowych,

czy układania puzzli lub klocków lego.
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Pozostałe formy wspierania działalności 
kulturalnej 

• Umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnych form

kultury i rekreacji:

 Wyjazdy do teatru, kina, muzeum;

 wyjazdy na basen;

• Współpraca z ośrodkami kultury w Lipsku, Zwoleniu;

• uczestnictwo dzieci i młodzieży w przeglądach artystycznych;

• uczestnictwo zespołu ludowego w imprezach okolicznościowych;

• organizowanie corocznie Festynu Rodzinnego dla mieszkańców

Gminy Kazanów z udziałem zaproszonych artystów,

prezentowanie dorobku artystycznego dzieci i młodzieży lokalnej,

zespołu ludowego;

• współpraca z parafią w zakresie organizacji obchodów świąt

kościelnych np. Trzech Króli.
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Pozostałe formy wspierania działalności 
kulturalnej 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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