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I. Kalendarz imprez kulturalnych  zrealizowanych w poszczególnych

miesiącach roku 2011 przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach.

STYCZEŃ
1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XIX finał. Jak co roku wystąpiły dzieci

i młodzież lędzińskich szkół i przedszkoli. Wystąpiła również grupa taneczna Dariusza Kryli

oraz Tomasza Gibasa. Gwiazdą wieczoru była Mona Lisa. Światełko do nieba zostało

ufundowane przez CBiDGP.. Impreza odbyła się na sali widowiskowo – kinowej „Piast”.

Przybyło na imprezę około 700 osób rotacyjnie.

2. Przedstawienie jasełkowe „W drodze do ludzkiego serca” w wykonaniu uczniów

z Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. Uczniów przygotowywały siostry Michaela i Adriana oraz

Pani Agnieszka Kupczyk. Współorganizatorem imprezy był MOK. Jasełka odbyły się na sali

widowiskowo – kinowej „Piast”.

3. Koncert charytatywny „Pokój ludziom dobrej woli” dla Domu Dziecka im. Ojca Pio

w Mysłowicach – organizatorem imprezy był zespół „Faradajs” z Imielina. W czasie

koncertu odbyła się zbiórka środków czystości oraz słodyczy. Współorganizatorem był MOK.

Koncert odbył się na sali widowiskowo – kinowej „Piast”.

4.„III Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek” – impreza cykliczna. Wystąpiło 14 podmiotów

wykonawczych. Jury w składzie: Agata Parysz-Urbaś, Ewa Poniatowska, Marzena Dolniak

wyłoniła czterech zwycięzców i przyznała cztery wyróżnienia. Przegląd  odbył się w sali

widowiskowo – kinowej „Piast”.

5. Koncert Galowy laureatów III Przeglądu Kolęd, Pastorałek  i Jasełek, - wystąpiły

cztery nagrodzone zespoły w tym grupa jasełkowa z Parafii Chrystusa Króla w Lędzinach.

Gala odbyła się na sali widowiskowo – kinowej „Piast”.

6. Wystawa  pokonkursowa nagrodzonych prac „Figurka do Lędzińskiej szopki

Bożonarodzeniowej” i  „Ozdoba choinkowa – Gwiazdka 2010” - wystawa odbyła się w holu

na parterze budynku MOK przy ul. Hołdunowskiej 39. Wystawiono najładniejsze szopki oraz

ozdoby choinkowe przesłane na konkurs.

7. Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek - Bojszowy Nowe 2011 – występ starszej

grupy„Lędzinianie”. Przegląd organizowany przez Gminę Bojszowy – uczestnictwo MOK.



8. Tyskie Wieczory Kolędowe – udział w przesłuchaniach oraz występ na koncercie

finałowym Kameralistów Miasta Lędziny „Pro Arte et Musica” pod kierunkiem Marii Zuber.

Organizatorem imprezy było Miejskie Centrum Kultury – uczestnictwo MOK.

9. Koncert w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Orzeszu – godzinny

koncert w wykonaniu Kameralistów Miasta Lędziny „Pro Arte et Musica” pod kierunkiem

Marii Zuber – współorganizacja MOK.

10. Koncert w Parafii Ciała i Krwi Pańskiej w Mysłowicach – godzinny koncert

w wykonaniu Kameralistów Miasta Lędziny „Pro Arte et Musica” pod kierunkiem Marii

Zuber – współorganizacja MOK.

11. Ferie Zimowe z MOK w dniach  od 17.01.2011r. do  28.01.2011r.:

W czasie 10 dni ferii zorganizowano 16 różnorodnych atrakcji trwających łącznie 42 godziny.

W zajęciach tych łącznie uczestniczyło 300 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat –

opisano szczegółowo w odrębnym sprawozdaniu.

12. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – „Skrzypek na Dachu” – Teatr Rozrywki

w Chorzowie. Założeniem wyjazdów było ukształtowanie grupy odbiorców społeczności

lędzińskiej nastawionej na sztukę sceniczną – spektakle, opery oraz operetki. W pierwszym

wyjeździe uczestniczyło 49 osób. Sztuka „Skrzypek na dachu” wystawiona w klasycznym

stylu cieszyła się dużym powodzeniem wśród lędzińskich odbiorców.

13. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,

szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło

podróżnika, nauki rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip hopu, zespoły wokalne

i wokalno - instrumentalne.

14. Noworoczny Turniej szachowy : uczestniczyła w nim młodzież z całego powiatu.

15. Realizacja projektu „ Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny”

LUTY
1. Koncert Walentynkowy – Damian Holecki – koncert cieszył się ogromnym

powodzeniem. Sprzedanych zostało 199 biletów. W czasie 105 minutowego koncertu artysta

zaprezentował swoje największe przeboje. Koncert odbył się w sali widowiskowej „Piast”.

2. Spotkanie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin – w trakcie spotkania

odbyło się rozdanie certyfikatów oraz statuetek osobom ze stowarzyszenia uczestniczącym

w projekcie unijnym „Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny” w zajęciach tańca

towarzyskiego. Spotkanie odbyło się na terenie sali widowiskowo – kinowej „Piast”.

3. Wystawa zdjęć – Ferie 2011 z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lędzinach -  wystawa

prezentowała zdjęcia z wycieczek do Katowic, Krakowa oraz Bielska Białej zorganizowanych

w czasie ferii. Wystawa odbyła się na holu Urzędu Miasta i trwała do 7 marca.

4. Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt „Powódź, pożar,

dniem czy nocą – straż przychodzi Ci z pomocą”. Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem



konkursu na terenie Lędzin i odpowiadał za przekazanie informacji o konkursie wśród szkół

oraz jego rozstrzygnięcie – MOK współorganizatorem konkursu.

5. Konkurs na najpiękniejszą Marzannę – „Obudź w sobie wiosnę” - konkurs kierowany

był do klas IV – VI szkół podstawowych.  W tym roku konkurs połączony był z imprezą

z okazji I dnia wiosny. Uczestniczyła w nim młodzież lędzińskich placówek oświatowych.

6. Eliminacje sportowe i Quizy przyrodnicze – uroczysty I dzień wiosny MOK.

7.  Ogłoszenie II edycji konkursu „Stroik wielkanocny” - tegoroczny konkurs połączony

był z konkursem na „Śląskie kroszonki” - obie kategorie wykonawcze konkursu nosiły nazwę

„Tradycje Śląskie wczoraj i dziś”. Współorganizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 2

w Lędzinach.

8. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – „Phantom czyli Upiór w Operze” wyjazd

na Operę do Opery Śląskiej w Bytomiu. W wyjeździe brało udział 49 osób z Lędzin. Wyjazd

cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

9. Walentynkowy Turniej szachowy z MOK

10. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,

szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło

podróżnika, nauki rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip - hopu., koło wokalne

i wokalno – instrumentalne.

11. Współpraca z MOPS – realizacja projektu – partnerstwo.

12.  Realizacja projektu „ Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny”

13. Kulig – Przełęcz Salmopolska - wyjazd dla chętnych mieszkańców.

MARZEC
1. Jubileusz 65 lecia PZS – impreza organizowana przez Powiatowy Zespół Szkół, w czasie

imprezy wystąpił zespół Kameralistów Miasta Lędziny, współpraca – Miejski Ośrodek

Kultury.

2. Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą Marzannę – kukłę – „Obudź w sobie

wiosnę” - połączone z międzyszkolnymi rozgrywkami z okazji „Powitania wiosny”.

3. „Powitanie wiosny” – międzyszkolna impreza sportowo-ekologiczna odbyła się na hali

sportowej Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach. Szkoły

rywalizowały ze sobą o tytuł „Eco sportowca”.

4. Wystawa pokonkursowa w MOK - prace powstałe w konkursie plastycznym I dzień

wiosny.

5. Przedstawienie kukiełkowe „ O królewnie w storczyk zaklętej” - dla przedszkoli

i klas 1 – 3 Szkół Podstawowych. Przedstawienie zorganizowane w ramach pierwszego dnia

wiosny. Na sali widowiskowo – kinowej „Piast” odbyło się pięć przedstawień.

6. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – wyjazd na spektakl „Wesoła wdówka”

do Gliwickiego Teatru Muzycznego. Wyjazd cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.



7.  Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,

szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło

podróżnika, nauki rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip hopu, koło wokalne

i wokalno – instrumentalne.

8. Współpraca z MOPS – realizacja projektu – partnerstwo.

9. Realizacja projektu „ Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny”.

10. Konkurs plastyczny „ Powódź czy pożar dniem czy nocą strażak przychodzi Ci z

pomocą” – konkurs plastyczny

KWIECIEŃ
1. „I Blues Kwiecień Granie” - impreza muzyczna w czasie której wystąpiły trzy zespoły

SKL Blues z Kłobucka, Bieruń Blues Band oraz Blue Band Blues z Lędzin. Organizatorem

był Miejski Ośrodek Kultury oraz Ruch Autonomii Śląska.  Impreza darmowa dla młodzieży

i dorosłych. Kapele grały przez 5 godz. koncert dla naszych mieszkańców.

2. Ogłoszenie konkursu aktorsko - recytatorskiego – „Entliczek Pentliczek” – rozesłanie

informacji do szkól i ośrodków z całego Śląska i województw ościennych. stworzenie

regulaminu i karty zgłoszenia. Przygotowanie plakatu i informacji medialnych.

3. Rejonowy przegląd „Śląskie śpiewanie” - III eliminacje rejonowe organizowane przez

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach wspólnie z zespołem „Śląsk”. Do przeglądu zgłoszono

23 podmioty wykonawcze. Organizatorzy to Zespół Śląsk i MOK.

4. Rozstrzygnięcie III edycji konkursu „Tradycje śląskie wczoraj i dziś” - do konkursu

zgłoszonych zostało około 300 prac w kategoriach: „Śląskie kroszonki” oraz „Stroik

wielkanocny”. Jury rozstrzygało konkurs w trzech kategoriach wiekowych. Konkurs miał

wymiar powiatowy.

5. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – mieszkańcy naszego miasta uczestniczyli

w wyjeździe do Cieszyna na spektakl „Antoine” w wykonaniu aktorów warszawskiego teatru

„Roma”. Wyjazd cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

6. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,

szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło

podróżnika, nauki rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip hopu, zespoły wokalne

i wokalno - instrumentalne.

7. Współpraca z MOPS – realizacja projektu – partnerstwo.

8. Realizacja projektu „ Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny”

MAJ
1. IX Sesja Rady Miasta VI kadencji z okazji Jubileuszu XX-lecia Odrodzonej

Samorządności Miasta Lędziny – w czasie sesji wystąpiły zespoły Miejskiego Ośrodka

Kultury „Lędzinianie” oraz Kameraliści Miasta Lędziny pod kierunkiem Pani Marii Zuber.



2. Konkurs recytatorsko – aktorski „Entliczek – Pentliczek” - w konkursie wzięło udział

98 dzieci, jury nagrodziło 11 osób w trzech kategoriach wiekowych.

3. VIII Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca -   w czasie dwudniowego przeglądu wystąpiło

około 30 wokalistów, zespołów muzycznych, tancerzy i grup tanecznych. Organizatorem

przeglądu było Gimnazjum nr 1 w Lędzinach., zaś współorganizatorem MOK

Przegląd odbył się w  sali widowiskowo – kinowej „Piast” w Lędzinach.

4. Przedstawienie ekologiczne „ Mały ekolog naprawia świat” – widowisko edukacyjne

dla uczniów szkół.

5. Wykład europosłanki Małgorzaty Handzlik – przeznaczony dla wszystkich

mieszkańców Lędzin, dotyczył Unii Europejskiej i korzyści jakie niesie członkostwo dla

Polski. Wykład odbył się w sali widowiskowo – kinowej „Piast”, uczestnikami wykładu byli

również słuchacze UTW Lędziny a także beneficjenci projektu „ Przeciwdziałanie

stereotypom w gminie Lędziny” .

6. Olimpiada Niepełnosprawnych –współpraca Miejski Ośrodek Kultury.

7. Projekcja filmu „Jan Paweł II – Szukałem Was” - projekcja przeznaczona dla uczniów

szkół średnich.

8. Szekspiriada – cykliczny turniej językowy zorganizowany przez  Urząd Miasta Lędziny

i Szkołę językową „Angmen” - współorganizacja Miejski Ośrodek Kultury.

9. IV Gala Biesiadna w Zabrzu – wyjazd zorganizowany  w ramach cyklicznych wyjazdów

„Wokół Śląskiej Sceny”.

10. Koncert majowy – cykliczna impreza organizowana przez Gimnazjum nr 2 w Lędzinach.

Impreza stanowi podsumowanie całorocznej pracy z podopiecznymi Gimnazjum. Impreza

odbyła się w sali widowiskowej „Piast” – współpraca MOK.

11. Przygotowanie planu i wstępna organizacja „Wakacji bez uzależnień 2011” -

przygotowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci w ramach III edycji programu „Wakacje bez

uzależnień”. Szczegółowe zaplanowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży –

udostępnienie harmonogramu zajęć na stronach MOK i UM Lędziny.

12. Koncert Jacka Silskiego – w sali widowiskowej „Piast”. W ramach koncertu artysta

wykonał najbardziej znane autorskie oraz klasyczne utwory wykonywane wraz z filharmonią

warszawską w ramach cyklicznych koncertów w Warszawie.

13. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,

szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło

podróżnika, nauki rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip hopu, koła wokalne

i wokalno – instrumentalne.

14. Współpraca z MOPS – realizacja projektu – partnerstwo.

15. Realizacja projektu „ Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny”.

CZERWIEC



1. Międzynarodowy Dzień Dziecka „Na talent nie ma rady” – tegoroczna impreza z okazji

Dnia Dziecka połączona została z Galą finałową Powiatowego Przeglądu Muzyki i Tańca.

W czasie imprezy rozdano nagrody zwycięzcom konkursu „Entliczek – Pentliczek”.

Organizatorom Dnia Dziecka byli: Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, Gimnazjum nr 1

w Lędzinach oraz Targowisko Miejskie. Impreza odbyła się na Targowisku Miejskim.

2. IV Integracyjny Festyn z Okazji Dnia Dziecka – organizatorem imprezy było

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Kultury jako

współorganizator użyczał sceny oraz sprzętu nagłaśniającego. Impreza Odbyła się na terenie

restauracji „Kamea”.

3. Spektakl profilaktyczny – dla uczniów gimnazjów z Lędzin. Spektakl odbył się w sali

widowiskowej „Piast” ( młodzieżowa grupa kabaretowa „GEMBA”). Przedstawienie było

grane dwukrotnie.

4. Święto Szkoły – impreza zorganizowana przez Szkołę Podstawową z Oddziałami

Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach w sali widowiskowej „Piast” w Lędzinach – współpraca

i współorganizacja MOK. .

5. Opera w Plenerze „Straszny Dwór” – wyjazd na koncert plenerowy. Widowisko odbyło

się w parku przypałacowym w Pszczynie.

6. Wystawa „Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli” - wystawa zorganizowana przez

Miejskie Przedszkole nr 1 oraz Miejskie Przedszkole nr 2 w Lędzinach. Na wystawie

zaprezentowano zdjęcia oraz prace wykonane w czasie rocznego trwania projektu „Zielone

światło dla lędzińskich przedszkoli” – współpraca MOK.

7. Konferencja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach –  „ Rodziny

zastępcze” odbyła się w sali widowiskowej „Piast” – współpraca MOK.

8. Pożegnanie absolwentów Gimnazjum nr 1 – impreza odbyła się w sali widowiskowej

„Piast” – współpraca MOK.

9. Uroczyste zakończenie projektu „Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli” -

impreza   odbyła się w sali widowiskowej „Piast” – współpraca MOK.

10. Absolwenci roku 2010/2011 – impreza zorganizowana wspólnie z Referatem Kultury

i placówkami oświatowymi.

11. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” - w ramach cyklu 111 osób wyjechało na

operetkę w Plenerze „Wiedeńska Krew” w Młoszowej w wykonaniu artystów –

wokalistów i instrumentalistów  Gliwickiego Teatru Muzycznego.

12. Dni Lędzin: Dzień Sportu i Dzień Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości, -

dwudniowa impreza miejska. W ramach imprezy pierwszego na tzw „Stawiskach” odbyła się

biesiada śląska, drugiego dnia na parkingu przy Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej

i Turystyki odbyły się występy podopiecznych szkól i przedszkoli lędzińskich oraz występy

gwiazd. Imprezy prowadzili Joanna Bartel i Dj.

13. Turniej szachowy  z MOK.



14. Współpraca z MOPS – realizacja projektu – partnerstwo.

15. Realizacja projektu „ Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny”

16.  Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju

i szycia, szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne,

koło podróżnika, nauki rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip hopu, zajęcia wokalne

i wokalno – instrumentalne.

LIPIEC
1. Zajęcia dla dzieci „Wakacje bez uzależnień 2011”- cykl imprez dla dzieci: zajęcia

plastyczne, rękodzielnicze, szachowe, prehistoryczne, taneczne, gry i zabawy sportowe,

konkursy, wycieczki wyjazdowe, wyjścia do kina, wyjścia na basen, dyskoteka dla

najmłodszych, pokaz mody: fryzur i makijażu, warsztaty z baśnią. wyjazd do teatru, grill nad

zalewem Olszyce ( odrębne sprawozdanie z realizacji wakacji) .

2. Wystawa „Przyjaciółki w akcie i w plenerze” - obrazy Agaty Wojtali i Katarzyny Ryszki

wystawiono w holu Urzędu Miasta.

3. Ogłoszenie VI konkursu fotograficznego „Wakacje w obiektywie” – konkurs o randze

powiatowej.

4. Realizacja projektu „ Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny”

5. Współpraca z MOPS – realizacja projektu – partnerstwo.

SIERPIEŃ
1. Kontynuacja zajęć wakacyjnych – zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, szachowe,

prehistoryczne, taneczne, gry i zabawy sportowe, konkursy, wycieczki wyjazdowe, wyjścia

do kina, wyjścia na basen, dyskoteka dla najmłodszych, pokaz mody: fryzur i makijażu,

warsztaty z baśnią. wyjazd do teatru, grill nad zalewem Olszyce ( odrębne sprawozdanie

z realizacji wakacji) .

2. Festyn Osiedlowy – III rodzinny piknik „na Wałach” w Lędzinach – współorganizacja

MOK.

3. Wycieczka dla dzieci podsumowujący całość programu „Wakacje bez uzależnień

2011” – nagroda na zakończenie wakacji dla wszystkich uczestników.

4. Realizacja projektu „ Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny”.

5. Współpraca z MOPS – realizacja projektu – partnerstwo.

WRZESIEŃ
1. Piknik Rodzinny - „Na Ratuszu” – współorganizacja MOK.

2. Wystawa „FAS” – międzynarodowej konferencji organizowanej przez Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Lędzinach – współorganizacja MOK.

3. Konferencja „FAS” - współpraca z MOK.

4. Organizacja zajęć, kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży:



- zajęcia plastyczne, plastyczne dla najmłodszych, rękodzielnicze, modelarskie, krawieckie,

szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, nowoczesnego, zumby, jogi, języka rosyjskiego,

włoskiego, fotograficzne, graficzne, nauki gry na gitarze, na instrumentach klawiszowych,

koła wokalne i wokalno - instrumentalne.

5. Otwarte warsztaty biżuterii sutasz – w warsztatach wzięli udział przedstawiciele

lędzińskich szkół, przedszkoli oraz osób uzdolnionych artystycznie.

6. Koncert poświęcony twórczości Claudea Debussyego -  na scenie wystąpili absolwenci

szkoły muzycznej w Tychach.

7. II Międzyszkolny Lędziński Turniej Ekologiczny „Ecoplaneta” - w turnieju

uczestniczyły trzy czteroosobowe drużyny z lędzińskich Szkół Podstawowych wytypowane

przez szkoły.

8. Rozstrzygnięcie V konkursu „Wakacje w Obiektywie” połączone z  wystawą w holu

sali widowiskowej „Piast”.

9. Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim – cykliczna impreza powiatowa

w ramach których odbywają się koncerty muzyki klasycznej - współpraca MOK .

10. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” - wyjazd na Wielką Galę Jubileuszową

„Viva il Canto” w Cieszynie.

11. Współpraca z MOPS – realizacja projektu – partnerstwo.

PAŹDZIERNIK
1. Wyjazd na warsztaty rękodzielnicze w Osikowej Dolinie w Koziegłowach –

zorganizowany dla nauczycieli lędzińskich szkół i przedszkoli.

2. Wielkie Granie V -  przegląd amatorskich kapel młodzieżowych.

3. Koncert zespołu „Lędzinianie” połączony z wystawą prac rękodzielniczych

podopiecznych klubu seniora – zarówno koncert jak i wystawa zorganizowana była z okazji

wizyty seniorów z miasta partnerskiego Unicov.

4. Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Lędzinach –

współorganizacja MOK.

5. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” - wyjazd do Teatru Śląskiego na spektakl

„Mayday”.

6. Występ kabaretu „KaŁaMaSz” - wystąpił Jacek Łapot założyciel kabaretu „Długi” oraz

aktorzy z serialu „Rancho”. Przedstawienie kabaretowe odbyło się w sali widowiskowej

„Piast”.

7. Wystawa prac Klubu plastyka „Kontrast” - wystawa została zorganizowana z okazji

15 lecia istnienia klubu. Wystawa oraz wernisaż zorganizowano w holu Urzędu Miasta –

współpraca MOK.

8. Seminarium Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach – współpraca MOK.



9. Zajęcia grup twórczych MOK: zajęcia plastyczne, plastyczne dla najmłodszych,

rękodzielnicze, modelarskie, krawieckie, szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego,

nowoczesnego, zumby, jogi, języka rosyjskiego, włoskiego, fotograficzne, graficzne, nauki

gry na gitarze, na instrumentach klawiszowych, zajęcia wokalne i wokalno instrumentalne.

10. Współpraca z MOPS – realizacja projektu – partnerstwo.

LISTOPAD
1. III Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” – ogólnopolski przegląd zespołów

wokalnych i wokalno – instrumentalnych.

2. Gala III Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” –  w czasie gali wystąpiło ośmiu

nagrodzonych laureatów tegorocznego przeglądu. Oprócz trzech miejsc w poszczególnych

kategoriach przyznano nagrodę specjalną Starosty Bieruńsko – Lędzińskiego.

3. Koncert jazzowy „Zuzana Lapcikova Kvintet” - koncert w ramach międzynarodowego

projektu „Czeskie Sny”. Wystąpiła grupa z Czech z cymbalistką Zuzaną Lapcikową.

4. III Konkurs „ Gwiazdka 2011” - ozdoba choinkowa – trzecia edycja konkursu na

najciekawszą ozdobę choinkową.

5. Konkurs świąteczny „Kartka świąteczna 2011”.

6. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” - Wyjazd do Gliwickiego Teatru

Muzycznego  na dramat muzyczny „Anna Karenina”.

7. Szachowa Liga Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Szkół Średnich – w lidze wzięło

udział 6 grup ze szkół średnich z Lędzin, Tych i Mysłowic.

8. Premiera filmu „Gdzieś Ty był” - projekcja filmu Stowarzyszenia Młodych Aktywnych

z Bierunia. Projekcja miała miejsce w sali widowiskowej „Piast”.

10. Obchody Święta Szkoły Gimnazjum nr 1 – organizatorem obchodów jest Gimnazjum

nr 1 w Lędzinach.

11. Wystawa prac Moniki Kostyry – wystawa rwała do 22 grudnia. Artystka

zaprezentowała prace malarskie o tematyce ogólnej a także kilka rysunków przedstawiających

studium postaci ludzkiej.

12. Współpraca z MOPS – realizacja projektu – partnerstwo.

13. Zajęcia grup twórczych MOK: zajęcia plastyczne, plastyczne dla najmłodszych,

rękodzielnicze, modelarskie, krawieckie, szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego,

nowoczesnego, zumby, jogi, języka rosyjskiego, włoskiego, fotograficzne, graficzne, nauki

gry na gitarze, na instrumentach klawiszowych, zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne.

GRUDZIEŃ
1. Podstawy tworzenia biżuterii metodą sutasz – warsztaty rękodzielnicze  tworzenia

biżuterii.



2. Przegląd Kolęd Pastorałek i Jasełek – ogłoszenie czwartej już edycji przeglądu.

Rozesłanie informacji do szkól i ośrodków z całego Śląska i województw ościennych.

Aktualizacja regulaminu i karty zgłoszenia. Przygotowanie plakatu i informacji medialnych.

3. Otwarty Turniej Szachowy „Mikołaj 2011” z MOK.

4. „Spotkanie z Mikołajem” – coroczne spotkanie organizowane dla wszystkich dzieci

z naszego miasta. Rozdawanie prezentów poprzedzone było przedstawieniem pt. „Draka

o świętego Mikołaja”.

5. Przedstawienie mikołajkowe „ Draka o świętego Mikołaja” dla wszystkich dzieci

z Lędzin i ich rodziców.

6. Rozstrzygnięcie V Konkursu  Plastycznego „Kartka świąteczna 2011” – pierwsza

edycja konkursu świątecznego.

7. Rozstrzygnięcie III Konkurs „Ozdoba choinkowa – Gwiazdka 2011” - trzecia edycja

konkursu świątecznego.

8. Jarmark świąteczny  w MOK– po raz drugi koła zainteresowań: plastyczne,

rękodzielnicze i krawieckie, mogły wystawić przedmioty świąteczne wykonane przez dzieci

na pięciodniowym kiermaszu.

9. Jarmark na Targowisku Miejskim - współpraca z UM Lędziny, a także Targowiskiem

Miejskim.

10. Występ mimów i szczudlarzy  dla mieszkańców Lędzin - targowisko.

11. Warsztaty gitarowe – prowadzone przez gitarzystę i kompozytora Pana Piotra

Wójcickiego. Trzygodzinne bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych

mieszkańców naszego miasta.

12. Wyjazd do krainy Świętego Mikołaja w Zatorze – wyjazd organizowany dla

wszystkich chętnych rodziców z dziećmi.

13. Przedstawienie „Królowa Śniegu” – w wykonaniu Teatru Komanderów z Imielina.

Baśń przeznaczona była dla wszystkich rodziców z dziećmi. Bezpłatne przedstawienie odbyło

się w sali widowiskowej „Piast”.

14. „Wieczór wigilijno – kolędowy” – spotkanie opłatkowe w czasie którego wystąpiły

zespoły i grupy wokalne Miejskiego Ośrodka Kultury. Zaprezentowali się również

najzdolniejsi uczestnicy koła gitarowego, a także tańca towarzyskiego i nowoczesnego.

15. XX lecie zespołu „Lędzinianie” – jubileusz odbył się w restauracji „Pinocy”

i połączony był z imprezą Urzędu Stanu Cywilnego „Jubilaci”. W czasie uroczystości

Burmistrz Miasta wręczył wszystkim członkom zespołu podziękowania a najbardziej

zasłużonym pamiątkowe statuetki.

16. Kabaret „Smile” – przedstawienie bardzo znanej i wielokrotnie nagradzanej tego

roku grupy kabaretowej .



17. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” -  w tym miesiącu w ramach cyklu

zorganizowano wyjazd do Teatru Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach na spektakl

„MayDay II”,

18. „Sylwester Miejski” – spotkanie mieszkańców  miasta z Nowym rokiem .

19. Współpraca z MOPS – realizacja projektu – partnerstwo.

20.  Zajęcia grup twórczych MOK: zajęcia plastyczne, plastyczne dla najmłodszych,

rękodzielnicze, modelarskie, krawieckie, szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego,

nowoczesnego, zumby, jogi, języka rosyjskiego, włoskiego, fotograficzne, graficzne, nauki

gry na gitarze, na instrumentach klawiszowych, zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne.

UWAGA: Plan Pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach był uzupełniany

propozycjami miejskich instytucji. Był on comiesięcznie uaktualniany i uzupełniany.

II.  Działalność Kina „ Piast”:

Kino „Piast” jest placówką małą, niskodochodową, która została tak jak wiele innych tej

wielkości placówek zdominowana przez wielkie molochy, kina wielkoformatowe,

kompleksy kinowe obsługiwane przez dużych dystrybutorów filmowych. MOK za zgodą

i w porozumieniu z Panem Burmistrzem zawiesił działalność kina na rok 2011.  Jednakże

jak tylko będzie potrzeba społeczna związana z uruchomieniem kina  to natychmiast

ruszymy z projekcją filmów. Tak też było w roku 2011 kiedy na prośbę nauczyciela PZS

mgr Zofii Dudek został wyświetlony film pt. „Jan Paweł II Szukałem Was”.

MOK odpowiadając potrzebie społecznej kompleksowo zorganizował projekcję filmu.

DATA TYTUŁ Ilość osób Wartość Brutto

19.05.2011r. Jan Paweł II Szukałem

Was

133 1330 zł

Przychody ze sprzedaży biletów -  cały sezon to : 1330,00 zł

III. Koła zainteresowań w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach:

3.1 Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach prowadzi działalność edukacyjną, w zakresie

kultury poprzez prowadzenie i inicjowanie kół zainteresowań. Zajęcia prowadzone są

przez instruktorów z dużym doświadczeniem i w pełni zaangażowanych w krzewienie

kultury. MOK przez cały rok kalendarzowy prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci

i młodzieży. Zajęcia warsztatowe – koła zainteresowań prowadzone są nieodpłatnie,

jednakże wyjątek stanowią zajęcia z tańca: taniec nowoczesny i towarzyski   ( koszt 20

złotych miesięcznie), zumba ( koszt 20 złotych miesięcznie), joga ( koszt 20 złotych

miesięcznie),aerobic ( koszt 20 złotych miesięcznie),i nauka gry na kibordzie ( 20 zł za



godzinę zegarową lekcji). Materiały niezbędne do prowadzenia i realizacji

poszczególnych zajęć zapewnia Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach. Tak też MOK dla

kółka plastycznego zapewnia: papier, kartony, krepy, papiery kolorowe, bibuły, gips,

farby    ( akrylowe, plakatowe, akwarelowe, witrażowe), nożyczki, kredki, kleje, elementy

dekoracyjne – plastyczne, podkładki, glinę i wiele innych potrzebnych materiałów do

realizacji zajęć. Dla koła muzycznego: instrumenty ( organy, fortepian, gitary,

instrumenty perkusyjne), pulpity, lampki podświetleniowe, a także odpowiednie

nagłośnienie, magnetofony – wieże do odtwarzania muzyki, a także płyty – czyste do

nagrywania i zgrywania muzyki, nad którą dany zespół pracuje, jak również teczki,

a także xera potrzebnych nut – utworów do realizacji zajęć. Koła taneczne ( taniec

nowoczesny, towarzyski, zumba,): odtwarzacze muzyki, nagłośnienie, stroje ( instruktorzy

samodzielnie pracują nad wizerunkiem swojego zespołu). Koło aerobicu : karimaty, stepy,

ciężarki, piłki, szarfy, woreczki, agrafki, obręcze. Koło szachowe otrzymało wyposażenie

odpowiednie do prowadzenia zajęć: pionki, szachownice, zegary. Koło nauki gry na

instrumencie otrzymało instrument Yamaha. Koło modelarskie zgodnie

z zapotrzebowaniem otrzymało modele do sklejania w każdej formie i ilości. Modele

samolotów, budynków, samochodów, statków itp. Koło rękodzielnicze otrzymało

materiały konieczne do realizacji zadań ( koraliki, agrafki, igły, nici, szydła, filce, kartki,

kleje, nożyczki, materiały do sutaszu, materiały do Decupage, wióry osikowe, patyczki,

druty, materiału ze styropianu itd., itp.). Koło aktorskie otrzymało magnetofon, a także

literaturę – scenariusze sztuki.  Koło krawieckie  otrzymało nową pracownię wyposażoną

w półki, maszyny do szycia, deski do prasowania, żelazko, nici, igły, materiały do szycia,

materiały pasmanteryjne. Koło fotograficzne posiada na swoim wyposażeniu  aparat

fotograficzny , tła i rzutnik – projektor multimedialny, antyramy do prezentacji prac.

Koło gitarowe ma na swoim wyposażeniu cztery gitary z pokrowcami, 10 szt. pulpitów na

nuty, a także oświetlenie  do pulpitów. Koło rytmiki posiada instrumenty perkusyjne dla

dzieci, obręcze, woreczki, piłeczki, a także karimaty do ćwiczeń z dziećmi. Koło jogi

zostało wyposażone w maty do jogi, a także klocki i koce. Koła językowe posiadają

tablice jezdne, odtwarzacze CD, a także każdorazowo materiały xero konieczne do

realizacji zajęć ( koła językowe są nieodpłatne – język rosyjski i włoski). Koło grafiki

komputerowej posiada 5 tabletów graficznych  potrzebnych do prowadzenia zajęć

projektowania graficznego. Każdy z uczestników tych zajęć otrzymał pamięć przenośną –

pen driv. Koło regionalne otrzymało materiały konieczne do realizacji zajęć - materiały

plastyczne, kronika.

Każda pracownia – koło zainteresowań otrzymało niezbędne do  przeprowadzenia

ciekawych, rozwijających umiejętności i zdolności artystycznych sprzęty specjalistyczne,

materiały, a także wyposażenie.



3.2 W Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach 2010 roku  prowadzone były następujące

zajęcia:

Koło muzyczne :

a) Zespół ludowy „Lędzinianie”  instruktor Franciszek Moskwa

b) Zespół młodzieżowy  „Stars Show” instruktor Franciszek Moskwa

c) Zespół dziecięcy „Smyki” instruktor Franciszek Moskwa

d) Zespół wokalno – instrumentalny  „Radość” instruktor Anna  Musioł

e) Zespół  muzyczny - instrumentalny „Blue  Band Blus”  instruktor Piotr Musioł

f) Zespół wokalno – instrumentalny „ Ars Nova” instruktor Sylwia Wituła Majchrzyk

g) Koło gitarowe – instruktor Dawid Kiełbasa

h) Zespół kameralny: „Pro arte et musica” – instruktor Maria Zuber

i)  Nauka gry na instrumentach klawiszowych: Piotr Musioł, Rafał Borkowy

  Koło taneczne i ruchowe :

a) Taniec towarzyski – Katarzyna Kłusek,

b) Taniec współczesny – Katarzyna Kłusek,

c) Zumba – Maria Dłucik,

d) Aerobic – Joanna Przybysz,

e) Rytmika – Maria Dłucik, Jezierska Aleksandra,

f) Zespół taneczny hip – hop grupa młodsza instruktor Dariusz Kryla

g) Zespół taneczny hip – hop grupa starsza instruktor Dariusz Kryla

Koło plastyczne:

a) koło plastyczne w MOK -  Urszula Klyczka

b) koło plastyczne w SP1 - Przemysław Czerniak

c) koło plastyczne dla dzieci od trzeciego roku życia i ich rodziców w MOK– Urszula

Klyczka



d) koło rysunku węglem; Karol Nowak,

Koło  modelarskie :

a) w MOK - instruktor Andrzej Niklas

Koło szachowe:

a) zajęcia w MOK - instruktor Józefa Kaleta i Janusza Gondzik

b) zajęcia w SP nr 1 w Lędzinach - instruktor Józef Kaleta

c) zajęcia w SP 4  na Goławcu - instruktor  Józef  Kaleta

d) zajęcia w G1 w Lędzinach -  instruktor  Józef  Kaleta

Nauka gry na instrumentach:

a) nauka gry na fortepianie i kibordzie - instruktor Piotr Musioł, Rafał Borkowy

b) nauka gry na gitarze – instruktor Dawid Kiełbasa

           Koło  rękodzielnicze

a) zajęcia w MOK - instruktor Agnieszka  Kupczyk

Koło podróżnika „ Włóczykij”:

a) zajęcia w MOK – instruktor Marzena Domaradzka

Koło krawieckie :

a) zajęcia w MOK – instruktor Anita Piszczek

Koło z jogi:

a) zajęcia w MOK – instruktor Aleksandra Myszor

Koło fotograficzne:

a) zajęcia w MOK – instruktor Kamil Pakuła,

Koło grafiki komputerowej:

a) zajęcia w SP nr 1 w Lędzinach - instruktor Przemysław Czerniak,

b) zajęcia w G1 w Lędzinach -  instruktor Przemysław Czerniak,

Koła Językowe:

a) język rosyjski : instruktor Maciej Latocha,

b) język włoski : Faustyna Szyja,

Koło regionalne:

a) SP z OI nr 1 w Lędzinach :  instruktor Krzysztof Kupczyk



W Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach przeprowadzone zostały również zajęcia

integracyjne – rękodzielnicze. Uczestniczyli w nich podopieczni Ośrodka Caritas

„Błogosławiona Karolina” z Lędzin i uczniowie Gimnazjum nr 2.

Do sprawozdania z działalności MOK dołączone zostały w formie załączników

sprawozdania z działalności poszczególnych kółek zainteresowań napisane i przygotowane

przez instruktorów poszczególnych zajęć:

A) Załącznik nr 1 : Koło języka włoskiego Faustyna Szyja

B) Załącznik nr 2: Koło języka rosyjskiego Maciej Labocha

C) Załącznik nr 3: Zumba Fitness Maria Dłucik

D) Załącznik nr 4: Rytmika Maria Dłucik, Aleksandr Jezierska

E) Załącznik nr 5 : Taniec Nowoczesny Katarzyna Kłusek

F) Załącznik nr 6: Taniec Towarzyski Katarzyna Kłusek

G) Załącznik nr 7 : Aerobik Joanna Przybysz

H) Załącznik nr 8 : Zespół „Lędzinianie”, „Smyki” , „Stars Show” Franciszek Moskwa

I) Załącznik nr 9 : Zajęcia z grafiki komputerowej Przemysław Czerniak

J) Załącznik nr 10: Koło plastyczne Przemysław Czerniak

K) Załącznik nr 11: Zespół dziecięco-młodzieżowy „Radość” Anna Musioł

L) Załącznik nr12: Koło gitarowe Dawid Kiełbasa

M) Załącznik nr 13: Koło Fotograficzne Kamil Pakuła

N) Załącznik nr 14: Koło regionalne Krzysztof Kupczyk

O) Załącznik nr 15 : Koło plastyczne Urszula Klyczka

P) Załącznik nr 16 : Koło krawieckie Anita Piszczek

Q) Załącznik nr 17 : Zespół „Blue Band  Blues „ Piotr Musioł

R) Załącznik nr 18: Zespół Kameralistów Miasta Lędziny

      „Pro Arte et Musica” Maria Zuber.

S) Załącznik nr 19: Koło Szachowe Józef Kaleta i Janusz Gondzik.

T) Załącznik nr 20: Zajęcia z Jogi Aleksandra Myszor.



U) Załącznik nr 21 : Rękodzieło Artystyczne Agnieszka Kupczyk.

V) Załącznik nr 22: Zespół Ars Nova Sylwia Wituła Jedlińska

W) Załącznik nr 23 : HIP HOP Dariusz Kryla

X) Załącznik nr 24: Modelarstwo kartonowe Andrzej Niklas

Każdy z instruktorów miał za zadanie opisać działalność swojego koła, a także miał

wskazać osiągnięcia swojego zespołu, jak i jego dorobek artystyczny.  Są to indywidualne

sprawozdania instruktorów, które omawiane są na zebraniach z instruktorami.

Schemat poszczególnych miesięcznych godzin został zawarty w Załącznik nr  25.

IV. Imprezy Plenerowe – scena plenerowa, ogródek MOK, wyjazdy.

 MOK organizował lub współorganizował imprezy plenerowe na terenie naszego

miasta, jak również wyjazdy na widowiska artystyczne, które były możliwością integracji

społeczeństwa. Imprezy i wyjazdy przyjmowały różnorodne formy w tym edukacyjne

i poznawcze. MOK zrealizował imprezy plenerowe i wyjazdowe:

- Teatr Rozrywki „ Skrzypek na dachu” Chorzów

- Opera w Bytomiu „ Upiór w operze”

- Gliwicki Teatr Muzyczny „ Wesoła wdówka”

- Teatr w Cieszynie „ Antonie”

-  Międzynarodowy Dzień Dziecka Targowisko Miejskie w Lędzinach - scena

- Międzynarodowy Dzień Dziecka ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych

i  Ich Rodzin w Lędzinach -IV Integracyjny Piknik - scena

- Koncert Plenerowy „ Straszny Dwór” - Pszczyna

- Koncert Plenerowy „ Wiedeńska Krew” Młoszowa

- III Dni Lędzin – impreza dwudniowa - scena

- Wakacje bez uzależnień – ogródek MOK - scena

- Piknik rodzinny „Poznajmy się” - scena

- Festyn „ Ratusz”

- Festyn „ Wały”

- Teatr w Cieszynie – Festiwal  „ Viva il Canto”



- Teatr im. S. Wyspiańskiego „ Mayday”

- Gliwicki Teatr Muzyczny „ Anna Karenina”

-  Kraina Świętego Mikołaja – Zator

- Teatr im. S. Wyspiańskiego „ Mayday II”

- Sylwester Miejski 2010/2011

Scena plenerowa jest bardzo cennym nabytkiem naszego miasta ponieważ koszty

wynajmu  estrady zostały mocno odciążone, a także nie jesteśmy obwarowani terminami

zewnętrznych firm nagłośnieniowych i oświetleniowych.  Tym samym staliśmy się

samodzielni w tym zakresie działań. Estrada była również podnajmowana zewnętrznym

firmom, organizacjom odpłatnie co stanowiło jeden z elementów pozyskiwania środków

finansowych przez MOK. Dyrektora MOK wprowadził zarządzeniem cennik za wynajem

estrady, nagłośnienia zewnętrznego i oświetlenia.  W taki sposób MOK może pozyskać

dodatkowe środki na swoją statutową działalność. MOK doposażył estradę plenerową

w banery  reklamowe – loga: miasta i MOK, które są stałym elementem dekoracyjnym sceny

i są zawieszane niezależnie od formy i typu imprezy a także w umowie wynajmu estrady jest

zapis o konieczności zawieszania elementów reklamowych naszego miasta i Miejskiego

Ośrodka Kultury  w Lędzinach.

Podczas wakacji odbywały się zajęcia letnie dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć

letnich. Dzieci uczestniczyły w konkursach sportowych jak również malowały i śpiewały na

ogrodzie MOK. Ogródek MOK jest doskonałym i bezpiecznym miejscem do realizacji zajęć

letnich, jak i zimowych dla dzieci. Ogród systematycznie jest koszony i porządkowany po to

aby  dzieci bezpiecznie mogły się bawić. Ogród służy także do organizacji pikników i spotkań

integracyjnych zarówno organizowanych przez MOK, jak i innych organizacji działających

w naszym mieście chociażby Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Dobrze byłoby

miejsce to właściwie przygotować do realizacji spotkań plenerowych. Ogród jest ważnym

elementem życia społecznego mieszkańców najbliższej okolicy. Dlatego koniecznością

będzie wypuzlowanie – właściwe przygotowanie miejsc parkingowych i odpowiednie

zabezpieczenie terenu – względy bezpieczeństwa. Jest to kolejna przyszłościowa duża

inwestycja.

 Ogromnym powodzeniem cieszyły się również cykliczne wyjazdy „ Wokół Śląskiej

Sceny” organizowane przez  MOK.  Zawsze zainteresowanie  i frekwencja były 100%. Nasi

mieszkańcy bardzo chętnie ( wyspecjalizowana grupa melomanów)  uczestniczyli w kulturze

„ wysokiej” - klasycznej. Wyjazdy te kontynuowane są nadal.

V.  Działalność wydawnicza.



Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach w działalności wydawniczej skupił się tylko

i wyłącznie na drukowaniu plakatów, broszur, informacji o imprezach, filmach a także kołach

zainteresowań. Jest autorem wielu plakatów promujących imprezy w mieście, dyplomów

i podziękowań, a także kartek okolicznościowych. Tworzył również autorskie plakaty dla

mieszkańców Lędzin, firm – projekty, które były umieszczane jako elementy informacyjne.

Plakaty były drukowane w profesjonalnej drukarni, w której np. aktualnie były najniższe ceny

druku, a także możliwość natychmiastowego wydruku. Czas druku jest bardzo ważny gdyż

niektóre firmy drukarskie z dwutygodniowym wyprzedzeniem muszą otrzymać projekty

plakatów do realizacji kopi. Wszystkie plakaty Miejskiego Ośrodka Kultury były plakatami

autorskimi pracowników MOK.

MOK drukował również małe ulotki reklamowe do każdej imprezy, które były

rozdawane na targowisku miejskim, a także można było je znaleźć w wielu sklepach,

punktach  spotkań publicznych na terenie miasta.  Miejski Ośrodek Kultury stworzył ulotki

reklamujące działalność kółek zainteresowań na terenie naszego miasta. Część plakatów

została również w formie załącznika dołączona do sprawozdania. Miejski Ośrodek Kultury

archiwizuje każdy autorski plakat. Miejski Ośrodek Kultury przygotował również wiele

wystaw w Ratuszu urzędu Miasta autorstwa naszych mieszkańców.

W 2011 rok przygotowano następujące plakaty, dyplomy i podziękowania – całość

 stanowi Załącznik nr 26 :

STYCZEŃ
1. „W drodze do ludzkiego serca” – przedstawienie – projekt i wydruk plakatów,

2.„Pokój ludziom dobrej woli” – koncert charytatywny - projekt i wydruk plakatów,

3. III Przeglądu Kolęd, Pastorałek  i Jasełek – projekt i wydruk dyplomów dla laureatów,

4. Ferie Zimowe z MOK – projekt i wydruk plakatów,

- projekt i wydruk dyplomów za udział w konkursach,

LUTY
1. Damian Holecki – koncert – projekt i wydruk plakatów,

2. Kulig – przełęcz Salmopolska - projekt i wydruk plakatów ,

3. Konkurs na najpiękniejszą Marzannę – kukłę – „Obudź w sobie wiosnę”

- projekt i wydruk plakatów,

4. „Stroik wielkanocny” - projekt i wydruk plakatów,

5. „Phantom czyli Upiór w Operze” - projekt i wydruk plakatów,

6. Plakat „Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny”- projekt plakatów,

MARZEC



1. Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą Marzannę – kukłę

– projekt i wydruk dyplomów,

2. „Powitanie wiosny” - projekt i wydruk plakatów,

- projekt i wydruk dyplomów,

3.  „Wesoła wdówka” - projekt i wydruk plakatów,

4. „Weekend w Zakopanym” - projekt i wydruk plakatów,

KWIECIEŃ
1. „I Blues Kwiecień Granie” - projekt i wydruk plakatów,

2. Konkursu aktorsko- recytatorski – „Entliczek Pentliczek” - projekt i wydruk plakatów,

3. Rejonowy przegląd „Śląskie śpiewanie” - projekt i wydruk dyplom,

4. „Tradycje śląskie wczoraj i dziś” - projekt i wydruk dyplomów,

5. „Antoine” - projekt i wydruk plakatów,

MAJ
1. Konkurs recytatorsko – aktorski „Entliczek – Pentliczek” - projekt i wydruk dyplomów.

2. IV Gala Biesiadna w Zabrzu - projekt i wydruk plakatów .

3. Koncert Jacka Silskiego - projekt i wydruk plakatów

- projekt i wydruk biletów.

4. 100 lecie Straży Pożarnej - projekt i wydruk dyplomów okolicznościowych

- projekt i wydruk podziękowań.

5. Mecz szachowy – MOK Lędziny – DK Sokolnia - projekt i wydruk plakatów,

dyplomów.

CZERWIEC
1.Międzynarodowy Dzień Dziecka „Na talent nie ma rady” - projekt i wydruk plakatów,

- projekt i wydruk dyplomów.

2.Mecz szachowy z okazji Dnia dziecka - projekt i wydruk plakatów,

- projekt i wydruk dyplomów.

3.Opera w Plenerze „Straszny Dwór”- projekt i wydruk plakatów.

4. „Wiedeńska Krew” - projekt i wydruk plakatów.

5. Dni Lędzin - projekt i wydruk plakatów.

LIPIEC - SIERPIEŃ
1 Zajęcia dla dzieci „Wakacje bez uzależnień 2011 - projekt i wydruk plakatów.

2. VI konkursu fotograficznego „Wakacje w obiektywie” - projekt i wydruk plakatów,

3. Wakacje bez uzależnień - projekt i wydruk dyplomów, podziękowań dla uczestników

zajęć i  ich instruktorów a także osób zaangażowanych w organizację  wakacji.

WRZESIEŃ
1. Otwarte warsztaty biżuterii sutasz - projekt i wydruk dyplomów.



2. Koncert poświęcony twórczości Claude'a Debussy'ego - projekt i wydruk plakatów.

3. II Międzyszkolny Lędziński Turniej Ekologiczny „Ecoplaneta” - projekt i wydruk

dyplomów.

4. Rozstrzygnięcie V konkursu „Wakacje w Obiektywie - projekt i wydruk dyplomów.

5. „Viva il Canto” w Cieszynie - - projekt i wydruk plakatów.

PAŹDZIERNIK
1. Wyjazd na warsztaty rękodzielnicze w Osikowej Dolinie w Kozichgłowach

– projekt i wydruk plakatów.

2. Wielkie Granie V - projekt i wydruk plakatów.

3. Mayday”- projekt i wydruk plakatów.

4. Występ kabaretu „KaŁaMaSz”- projekt i wydruk plakatów,

- projekt i wydruk biletów.

LISTOPAD
5. III Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Razem - projekt i wydruk plakatów,

- projekt i wydruk dyplomów.

6. Gala III Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” - projekt i wydruk dyplomów .

4. III Konkurs „ Gwiazdka 2011” - ozdoba choinkowa - projekt i wydruk plakatów.

5. Konkurs świąteczny „Kartka świąteczna 2011” - projekt i wydruk plakatów.

6. „Anna Karenina” - projekt i wydruk plakatów.

7. Szachowa Liga Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Szkół Średnich

- projekt i wydruk plakatów, -

- projekt i wydruk dyplomów.

8. Projekt Kalendarza Miejskiego - projekt i wydruk projektów.

9.Kalendarz miejski – projekty.

GRUDZIEŃ
1. Podstawy tworzenia biżuterii metodą sutasz - projekt i wydruk plakatów.

2. Otwarty Turniej Szachowy „Mikołaj 2011” - projekt i wydruk plakatów,

- projekt i wydruk dyplomów.

3. „Spotkanie z Mikołajem” - projekt i wydruk plakatów.

Rozstrzygnięcie V Konkursu  Plastycznego „Kartka świąteczna 2011” - projekt i wydruk

dyplomów.

4. Rozstrzygnięcie III Konkurs „Ozdoba choinkowa – Gwiazdka 2011” - projekt i wydruk

dyplomów.

5. Kiermasz świąteczny -  projekt i wydruk plakatów.

6. Jarmark świąteczny - projekt i wydruk plakatów.

7. Wyjazd do krainy Świętego Mikołaja w Zatorze -  projekt i wydruk plakatów

8. Przedstawienie „Królowa Śniegu”-  projekt i wydruk plakatów



9. XX lecie zespołu „Lędzinianie - projekt i wydruk pamiątkowych dyplomów

10. Kabaret „Smile -  projekt i wydruk biletów

11. MayDay II”-  projekt i wydruk plakatów.

12. „Sylwester Miejski” -  projekt i wydruk plakatów

VI.  Współpraca Miejskiego Ośrodka Kultury z innymi ośrodkami
i partnerami

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach prowadzi szeroką współpracę z wieloma

organizacjami, a także podmiotami i osobami prywatnymi na terenie naszego miasta i za

granicą. Współpracuje na różnym szczeblu i w szerokim zakresie sztuki artystycznej.

Współpraca ma na celu promowanie, jak i porównywanie różnorodności kultur naszego, i nie

tylko regionu. Każda z niżej wymienionych organizacji w różnym stopniu i nasileniu

współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lędzinach. Jest to bardzo cenny element

tworzenia i szerzenia kultury naszego społeczeństwa. Każde spotkanie to kolejne

doświadczenie, a także kolejna szansa na pokazanie i pochwalenie się naszą rodzimą sztuką

i wspaniałymi artystami.

 Obecnie stale współpracujemy z :

- lędzińskimi placówkami oświatowymi,

- stowarzyszeniami, klubami i świetlicami,

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ,

- Kolegium Służb Społecznych w Chorzowie ,

-Zespół Szkół Ekonomicznych w Chorzowie,

- Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach,

- Wyższa Szkoła Ekonomii w Bytomiu,

- Szkoła Muzyczna w Katowicach,

- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,

-Szkoła Podstawowa nr 5 w Mysłowicach,

- Urząd Miasta Sosnowiec,

- Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Sosnowcu,

- Gminny Ośrodek Kultury im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach,

- Dom Kultury „Sokolnia” w Imielinie,

- Kościoły i Parafie  Lędzin i gmin ościennych,

- Ośrodek Błogosławiona Karolina

- Kopalnia Węgla Kamiennego „ Ziemowit”,

- Starostwo Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego,

- Telewizja Silesia,

- Radio eM,

- Klub Plastyka „Kontrast”,



- Dom Dziennego Pobytu Seniora w Lędzinach,

- Biblioteka Miejska w Lędzinach,

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  i Ich Rodzin w Lędzinach ,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach,

- PCPR w Lędzinach,

- Liceum Ogólnokształcące  w Mysłowicach,

- FRSiT w Lędzinach,

- Klub sportowy MKS Lędziny,

- Bieruński Ośrodek Kultury,

- Firma „Ekorec”,

- Firma „ Partner”

- wiele innych mniejszych organizacji a także osób prywatnych i firm prywatnych …

Współpraca zagraniczna: oparta jest przede wszystkim o kontakty z Wydziałem współpracy

z zagranicą  Urzędu Miasta Lędziny - jeśli chodzi o miasta partnerskie:

- Wydział Kultury w Unicovie ( Czechy)

- Wydział Kultury w Revucy

- Wydział Kultury w Iserlohn

- Szkoła Zawodowa w Iserlohn

- Szkoła Polska w Atenach

VII.  Prace remontowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach.
 STYCZEŃ
1.Remont pomieszczeń biurowych – pokój dyrektora:

-demontaż oświetlenia

-naprawa spękań na ścianach i sufitach

-szlifowanie gładzi na ścianach i sufitach

-gruntowanie ścian i sufitu

-malowanie dwukrotne ścian i sufitu

-naprawa i szpachlowanie drzwi na strych

-dwukrotne malowanie grzejnika c.o

-montaż oświetlenia, wymiana żarówek

2.Remont pomieszczeń biurowych -  sekretariat:

-demontaż oświetlenia

-naprawa spękań na ścianach i sufitach

-szlifowanie gładzi na ścianach i sufitach

-gruntowanie ścian i sufitu

-malowanie dwukrotne ścian i sufitu

-dwukrotne malowanie grzejnika c.o

-montaż nowych opraw oświetleniowych



-montaż kasetki na klucze

 LUTY

1.Wymiana zaworu spłuczki wc piętro

2.Wymiana wkładek zamka pomieszczenie 2 i 16

3.Wymiana kabla komputerowego rj 45 dział organizacji imprez

4.Uszczelninie rury odpływowej kanalizacji

5.Malowanie i szpachlowanie  drzwi, oraz oklejanie okleiną szt 2

6.Remont pomieszczeń biurowych - dział organizacji imprez:

-demontaż oświetlenia

-naprawa spękań na ścianach i sufitach

-szlifowanie gładzi na ścianach i sufitach

-gruntowanie ścian i sufitu

-malowanie dwukrotne ścian i sufitu

-dwukrotne malowanie grzejnika c.o

-montaż oświetlenia.

-modernizacja sieci komputerowej i tel. w pomieszczeniu dział organizacji imprez.

MARZEC

1 Remont pomieszczeń biurowych - dział organizacji imprez

-demontaż oświetlenia

-naprawa spękań na ścianach i sufitach

-szlifowanie gładzi na ścianach i sufitach

-gruntowanie ścian i sufitu

-malowanie dwukrotne ścian i sufitu

-dwukrotne malowanie grzejnika c.o

-montaż oświetlenia.

2.Montaż procesora dźwięku, ustawienia do sprzętu plenerowego.

3.Przegląd oświetlenia w sali widowiskowo - kinowej

4.Wymiana zaworu wc piętro

KWIECIEŃ

1.  Remont pracowni językowej nr 10

-demontaż oświetlenia

-naprawa spękań na ścianach i sufitach

-szlifowanie gładzi na ścianach i sufitach

-gruntowanie ścian i sufitu

-malowanie dwukrotne ścian i sufitu



-dwukrotne malowanie grzejnika c.o

-montaż oświetlenia.

2.Przegląd i konserwacja okablowania nagłośnienia w sali widowiskowo-kinowej

3.Wymiana głowic w bateriach wc sala kinowa

4.Wymiana żarówek w Sali widowiskowej

5.Wiosenne prace porządkowe w ogrodzie

6.Mycie elewacji budynkiu MOK

MAJ

1.  Remont WC II pietro

-demontaż oświetlenia

-naprawa spękań na ścianach i sufitach

-szlifowanie gładzi na ścianach i sufitach

-gruntowanie ścian i sufitu

-malowanie dwukrotne ścian i sufitu

-dwukrotne malowanie grzejnika c.o

- montaż oświetlenia.

2.Montaz dodatkowych reflektorów sala kinowa piast

3.Wymiana deski wc kino

4.Koszenie trawy

5.Odbiór i transport produktów DANONE I TYMBARK  na Dzień Dziecka

6.Obcięcie i formowanie żywopłotu przy sali widowiskowo – kinowej „ Piast”.

CZERWIEC

1. Remont WC II piętro obok pokoju 18

-demontaż oświetlenia

-naprawa spękań na ścianach i sufitach

-szlifowanie gładzi na ścianach i sufitach

-gruntowanie ścian i sufitu

-malowanie dwukrotne ścian i sufitu

-dwukrotne malowanie grzejnika c.o

2.Montaż dodatkowych kabli na imprezy plenerowej

3.Odbiór i transport dodatkowego oświetlenia sceny

4.Uzupełnienie tabliczek piktogramowych w budynku MOK

5.Koszenie trawy

6.Obcięcie i formowanie żywopłotu przy sali widowiskowo – kinowej „ Piast”.

LIPIEC



1.Naprawa cokołu elewacji z cegieł w budynku MOK

2.Pranie foteli w sali widowiskowo – kinowej „ Piast”

3.Obcięcie i formowanie żywopłotu przy sali widowiskowo – kinowej „ Piast”.

4 Remont WC I piętro obok pokoju 14

-demontaż oświetlenia

-naprawa spękań na ścianach i sufitach

-szlifowanie gładzi na ścianach i sufitach

-gruntowanie ścian i sufitu

-malowanie dwukrotne ścian i sufitu

-naprawa i szpachlowanie drzwi na strych

-dwukrotne malowanie grzejnika c.o

-wymiana syfony pisuaru-sala kinowa

SIERPIEŃ

1.Montaż suszarek do rąk w MOK

2.Przegląd systemu nagłośnienia plenerowego

3.Transport i organizacja grilla ośrodek Olszyce

4. Remont pokoju nr 22 – pracownia zajęć teoretycznych

-demontaż oświetlenia

-naprawa spękań na ścianach

-szlifowanie gładzi na ścianach

-gruntowanie ścian

-malowanie dwukrotne ścian

-dwukrotne malowanie grzejnika c.o

-montaż oświetlenia.

5. Wymiana oświetlenia w sali 21.

WRZESIEŃ

1.Wymiana transformatorów w MOK

2.Wymiana oświetlenia w sali nr14

3. Remont holu obok pokoju nr 22

-demontaż oświetlenia

-naprawa spękań na ścianach

-szlifowanie gładzi na ścianach

-gruntowanie ścian

-malowanie dwukrotne ścian

-dwukrotne malowanie grzejnika c.o

-montaż oświetlenia.



4.Montaż regałów w sali 22

5.Koszenie trawy

6. Remont podwórka –wysypanie i ubicie kamieniem parkingu MOK

PAŹDZIERNIK

1.Wymiana oświetlenia w sali 23

2.Montaż suszarek do rąk wc sala kinowa

3.Przegląd przedsezonowy instalacji c.o

4.Uzupełnianie fug w podjeździe (FRONT BUDYNKU MOK)

5.Mycie elewacji w budynku MOK - czyszczenie rynien.

LISTOPAD

1.Przegląd oświetlenia scenicznego sala kinowa

2.Wymiana zabezpieczeń głównych:

-wymiana podstaw bezpiecznikowych

-obniżenie mocy przyłączeniowej

3.Zabezpieczenie sprzętu ogrodowego przed sezonem zimowym

GRUDZIEŃ

1..Strojenie choinki sala widowiskowo – kinowa „ Piast”

2.Przegląd systemu wentylacji i kominów MOK.

3.Uszczelnienie okien w całym budynku MOK

4.Montaż oświetlenia świątecznego na Jarmarku Bożonarodzeniowym -  targowisko

5.Przygotowanie sprzętu do powitania nowego roku – nagłośnienie i oświetlenie (przegląd

i konserwacja)

 Rzemieślnik załączył oddzielne sprawozdanie – Załącznik nr 27

VIII.  Realizacja projektu w ramach EFS

 „ Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny”.

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach od października 2010 roku realizował  projekt

POKL.09.05.00-24-455/09 „Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Lędziny” w ramach



Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki – NARODOWA STRATEGIA

SPÓJNOŚCI.

W ramach projektu realizowane zostały zajęcia skierowane wyłącznie  do mieszkańców

Lędzin. Z projektu skorzystało łącznie w dwóch edycjach 79 osób (80 beneficjentów), które

uczestniczyły  w 250 godzinach zajęć.

1. Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zaproponowano:

a) „Warsztaty tworzenia własnego wizerunku", w wymiarze 20 h ( łącznie w dwóch

edycjach 40 godzin), prowadzone przez specjalistów z zakresu wizażu i komunikacji.

W ich trakcie odbyły się zajęcia z komunikacji werbalnej i niewerbalnej o charakterze

psychologiczno-pedagogicznym oraz wizażu i stylizacji. Omawiane były m.in.

zagadnienia: analiza kolorystyczna, stylizacja sylwetki, autoprezentacja i tworzenie

własnego stylu (mowa stroju) oraz dobór odpowiednich fasonów ubrań do konkretnych

sytuacji życiowych (rozmowa kwalifikacyjna, egzamin, prezentacja) Uczestnicy zajęć

otrzymali niezbędne wyposażenie do realizacji zajęć a także poczęstunek. Zajęcia

odbywały się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach. Korzystano

z nowych luster ufundowanych ze środków EFS w ramach Cross finacingu.

b) „Zajęcia break dance", w wymiarze 30 h ( w dwóch edycjach 60 godzin) – raz

w tygodniu po trzy godziny, prowadzone były przez Dariusza Krylę. Podczas zajęć

młodzież uczestniczyła w innowacyjnej formie edukacji, a także alternatywnej formie

zajęć, poprzez taniec „ break dance". Uczestnicy zajęć otrzymali  poczęstunek. Zajęcia

z tańca prowadzone były w dwóch edycjach: I - od października do grudnia 2010 r. ; II -

od stycznia do maja 2011 r. Zajęcia odbywały się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury

w Lędzinach. Do zajęć wykorzystano nowe lustra ufundowane ze środków EFS.

2. Dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin zaproponowano:

 „Zajęcia taneczne dla niepełnosprawnych". Ze względu na integracyjny charakter projektu,

w zajęciach mogły  brać udział osoby pełnosprawne, z uwzględnieniem zasady pierwszeństwa

osób niepełnosprawnych - bez preferencji płci. Kurs obejmował  30 godzin ćwiczeń i naukę 5

tańców - cza-cza, jive, walc angielski, tango, samba. Zajęcia, które poprowadził  instruktor

tańca Tomasz Gibas, odbywały się  raz w tygodniu po 3 godziny, a w ich trakcie uczestnicy

otrzymali  poczęstunek. Zajęcia realizowane były w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka

Kultury w Lędzinach.. Do zajęć wykorzystano nowe lustra ufundowane ze środków EFS.

3. Osoby starsze mogły wziąć udział w:

„Kursie komputerowym". W ramach projektu zrealizowano 120 godzin kursu

komputerowego, który został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom



wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz

pokazanie jak może on być użyty do wielu codziennych działań, i jak może on ułatwić nam

codzienne życie. Kurs umożliwił jego uczestnikom przystąpienie do egzaminu na europejski

certyfikat „e-Citizen". Był on skierowany do wszystkich mieszkańców naszego miasta po 50

roku życia niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności.

Uczestnicy kursu otrzymali specjalnie dla nich opracowany skrypt i materiały szkoleniowe

(pliki ćwiczeniowe i instrukcje wykonywania poleceń) oraz wyposażenie - teczka, notatnik,

długopis i pen driver, a w trakcie zajęć poczęstunek. Spośród 20 uczestników Az 18 osób

przystąpiło do egzaminu e–Citizen i wszystkie zdały go z ocena pozytywną. Egzamin

i zajęcia zakończyły się niesamowitym sukcesem. Każdy z uczestników otrzymał na

zakończenie zajęć certyfikat i podziękowanie, a także pamiątkowe statuetki. Zajęcia

komputerowe odbywały się w sali komputerowej Gimnazjum nr 1 w Lędzinach.

Projekt posumowano wspólną  konferencją - spotkaniem gdzie wszyscy uczestnicy –

mieszkańcy naszego miasta mogli podzielić się wrażeniami i spostrzeżeniami

ze  zrealizowanych zajęć.

IX. Zakończenie.

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach realizował z należytą sumiennością

i dokładnością zadania statutowe placówki, a także plan działalności założony na początku

roku 2011, a także jego aktualizacją. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Ośrodek Kultury upowszechniał działania kulturalne w naszym mieście, a także stwarzał bazę

dydaktyczną konieczną do rozwoju kulturowego naszych mieszkańców.

Podstawowym celem Samorządowej Instytucji Kultury jest bowiem pozyskiwanie

i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, oraz współtworzeniu

jej wartości. Ośrodek realizował i nadal realizuje zadania w dziedzinie wychowania,

upowszechniania i inicjowania działań kulturalnych; prowadził i nadal prowadzi

wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej miasta na podstawie

własnego programu. Wspierał  i wspiera  inicjatywy służące ochronie dóbr i zabytków kultury

w mieście oraz regionie, kultywuje zwyczaje i obyczaje śląskie, a także wyszukuje talenty

artystyczne wśród mieszkańców Lędzin oraz zapewnia im wszechstronną pomoc. Instytucja ta

współpracowała i nadal będzie współpracować z lędzińskimi stowarzyszeniami społeczno-

kulturalnymi oraz innymi ośrodkami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami, placówkami

edukacyjnymi.

Do głównych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury należały:

 rozpowszechnianie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

 przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,



 kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,

 inicjowanie nowych grup twórczych w mieście,

 uwrażliwienie na sztukę i jej piękno.

Miejski Ośrodek Kultury przez cały rok  wprowadzał , wcielał w życie swoją misję:

„Nowoczesny Ośrodek Kultury jest miejscem żywym, stymulującym lokalną

aktywność, otwartym na potrzeby mieszkańców i ich artystyczne wizje. Stanowi centrum

przerzucania pomostów między odległymi sobie grupami: młodymi i starymi, urzędnikami

i obywatelami, bogatymi i biednymi, uprzywilejowanymi  i  dyskryminowanymi. Ludzie,

którzy przychodzą do Ośrodka Kultury nie tylko konsumują kulturę, ale też ją aktywnie

współtworzą. Nie są tylko widzami czy biernymi odbiorcami. Sami stają się twórcami,

animatorami tego, co w Ośrodku Kultury się dzieje. Nowoczesny Ośrodek Kultury wyszukuje

ciekawe projekty dla różnych grup: stowarzyszeń, klubów, organizacji pozarządowych, grup

nieformalnych, artystów, niezależnych animatorów kultury i zaprasza je do współtworzenia

swojego programu. Ośrodek  Kultury jest przecież dla ludzi, a nie ludzie dla niego. Jest

podporządkowany ich potrzebom, pomysłom. Jeśli pojawia się grupa, która chce

zorganizować swój własny projekt: założyć koło zainteresowań albo spotkać się i wymienić

doświadczeniami – robi wszystko, by projekt ten mógł zostać wcielony w życie. Jednocześnie

stale, aktywnie poszukuje swoich odbiorców. Próbuje dotrzeć nie tylko do tych

najaktywniejszych, ale też tych, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury.

Ośrodek Kultury zna mieszkańców swojej miejscowości, wie jacy są, gdzie się spotykają,

potrafi twórczo wyławiać lokalnych liderów i zapraszać ich do współpracy. Proponuje

działania interdyscyplinarne łączące różne media, nie boi się przedsięwzięć

międzypokoleniowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, szkołami,

bibliotekami, niezależnymi animatorami i artystami, biznesem, pomocą społeczną, policją,

parafią...

„Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach jest prawdziwym centrum życia

kulturalnego miejscowości  i jej społeczności”.”

X. Załączniki.


