ROK 2008

a)

współorganizowany z Towarzystwem
Kulturalnym im. Anielina Fabery . Na koncert został zaproszony zespół „
Po ćmoku” ze Szczyrku, który w innowacyjny i piękny sposób wykonał
koncert kolędowy. RównieŜ podczas koncertu kolędowego wystąpiły
zespoły MOK.

b)

( 16 finał ),którego głównym
organizatorem jest PZS Lędziny- nauczyciel Krystyna Wróbel, zaś MOK
stał się ośrodkiem wspierającym tak wspaniałe i duŜe przedsięwzięcie
poprzez udostępnienie kadry pracowniczej do obsługi jak równieŜ udział
zespołów artystycznych MOK.

c)

stały się bardzo atrakcyjnym przedsięwzięciem
dla dzieci pozostających w swoich domach na czas wypoczynku
zimowego. MOK organizował liczne gry i zabawy dla dzieci i młodzieŜy
a takŜe konkursy w których dzieci zdobywały doświadczenie i piękne
nagrody.

a)

- nagrody Starosty Powiatu
Bieruńsko – Lędzińskiego, współorganizatorem przedsięwzięcia stał
się MOK Lędziny.

a)

organizowany przez Helenę Palka
nauczyciela PZS Lędziny gdzie współorganizatorem przedsięwzięcia
staje się MOK.

Reorganizacja MOK zmiana Dyrektora
a)

„ Europa to równieŜ my .
Pochwała róŜnorodności
i poszanowanie róŜnic między ludźmi”
Strasburg 2008. Konkurs odbył się w ramach projektu Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach, który to projekt stworzył moŜliwość
ukazania rodzimej sztuki w krajach Unii Europejskiej. Prace z Lędzin
objechały z wystawą prawie całą Europę . Z naszego miasta na wystawie
Strasbourg 2008 oglądaliśmy 7 prac wyłonionych wcześniej podczas
konkursu na szczeblu miejskim, którego inicjatorem i organizatorem był
MOK.

b)

zespół Lędzinianie, Stars Show, Smyki
Miejskiego Ośródka Kultury prowadzony przez instruktora Franciszka
Moskwa zdobywa kolejne sukcesy i nagrody ( I miejsce). MOK
organizuje wyjazd naszej zdolnej grupy artystycznej.

c)

MOK staje się
współorganizatorem przedsięwzięcia gdzie udostępnia salę Widowiskowo
– Kinową Piast wraz z obsługą techniczną, a takŜe promuje swoje
zespoły „ Ars Nova”, „ Inside”

d)

współpraca z MOK

a)
- koncert muzyki klasycznej , w którym uczestniczyli
najlepsi muzycy Sceny Śląskiej. Było to bardzo duŜe przedsięwzięcie
gdzie na scenie stało 52 artystów.
b)

spektakle,
wystawy, uroczystości gdzie MOK staje się współorganizatorem strony
technicznej tak pięknego i waŜnego przedsięwzięcia.

c)

: MOK staje się współorganizatorem miejskiego
festynu poprzez zapewnienie strony technicznej uroczystości , udziału
zespołów artystycznych MOK, a takŜe współfinansuje całe przedsięwzięcie.

d)

: MOK staje się
współorganizatorem zabezpieczając technicznie całą imprezę( akustyk,
oświetleniowiec, sprzątaczka, szatnia).

e)

: MOK
staje się współorganizatorem koncertu udostępniając Salę widowiskowo –
kinową „ Piast” wraz z obsługą techniczną przedsięwzięcia a takŜe
prezentuje podczas koncertu zespoły MOK : Inside, Stars Show.

f)

- zespół MOK „Lędzinianie” i „Smyki”
biorą udział w konkursie w Chorzowie, gdzie zdobywają II miejsce.

g)

h)
i)

j)

- prace złoŜone
do eliminacji miejskich w konkursie „ Europa to równieŜ my…” , które nie
zostały wytypowane do wzięcia udziału w objazdowej europejskiej
wystawie prac plastycznych twórców wielu Narodów Zjednoczonej Europy.
: w holu ratusza miasta Lędziny
– organizowany przez Gimnazjum nr 2, zaś MOK staje się
współorganizatorem przedsięwzięcia poprzez obsługę techniczną całego
koncertu jak równieŜ prezentuje na koncercie zespoły MOK: Stars Show,
Inside, Ars Nova.
– koncert wyjazdowy zespołu
„ Stars Show” MOK do Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach, na
zaproszenie dyrektora szkoły.

a)
: impreza plenerowa organizowana przez
MOK na parkingu FRSiT . Impreza rozpoczęła się o godzinie 10: 00 a
zakończyła o 21:00. Przez cały dzień dla dzieci nie zabrakło atrakcji. Przez
cztery godziny dzieci skakały i bawiły się na zabawkach dmuchanych, zaś od
godziny 15:00 uczestniczyły w grach i zabawach organizowanych przez
instruktorów MOK a takŜe nauczycieli lędzińskich szkół. KaŜda szkoła
prezentowała swój dorobek artystyczny a takŜe przygotowywała stanowisko
zabaw. Dzieci tego dnia otrzymały od MOK wiele słodkich i nie tylko słodkich
nagród – statuetki, medale i podziękowania a takŜe zabawki i liczne pamiątki .
b
: współorganizatorem
jest MOK zabezpieczając całą stronę techniczną przedsięwzięcia ( akustycy,
światło, sprzątaczki, szatnia)
c)
- widowisko, spektakl
dla dzieci w wykonaniu artystów z Wrocławia, gdzie uczestniczyły wszystkie
szkoły z Lędzin.
d)
– współorganizatorem
staje się MOK poprzez zapewnienie kompleksowo zabezpieczenia technicznego
całego przedsięwzięcia.
e)

w Ratuszu Miasta

f)
w Gimnazjum nr 1 w Lędzinach : impreza
plenerowa na boisku szkolnym
MOK staje się współfundatorem
przedsięwzięcia a takŜe współorganizatorem strony technicznej: nagłośnienie,
oświetlenie estrady plenerowej.
g)
w roku szkolnym 2007/2008 – zabezpieczenie
techniczne imprezy przez pracowników MOK ( dźwięk, światło, sprzątaczka i
szatnia).
: honorowe
h)
obywatelstwo dla ks. Kanonika Józefa Przybyła – współorganizacja MOK
poprzez zapewnienie artystów i całej strony technicznej uroczystości:
nagłośnienie, oświetlenie, sprzątaczki, scenografia…
i)
: MOK zabezpieczał stronę techniczną uroczystości jak równieŜ
przygotował część artystyczną , która została zaprezentowana przez zespół Stars
Show.
j)
: koncert w wykonani artystów Opery Bytomskiej w
Pałacyku w Młoszowej.
k) „
: cykl imprez letnich dla dzieci, które
pozostają w domach na okres letniego wypoczynku . Cykl zajęć, zabaw i
konkursów z nagrodami i upominkami.
l)
: wyjazd dzieci i
młodzieŜy kółek plastycznych MOK na zajęcia plenerowe inspirowane naturą.
ł)
– współpraca MOK ze
związkami, prezentacja dorobku artystycznego zespołów artystycznych MOK
podczas festynu
m)
: współpraca MOK ze
związkami, prezentacja dorobku artystycznego zespołów artystycznych MOK
podczas festynu
n)
w ramach II
śorskiego Festiwalu Twórczości Religijnej „ Fide et Amore”
- pomoc
techniczna MOK

m)
Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lędzinach – zebranie prac fotograficznych – łowienie talentów
fotografików
n)
– współpraca z MOK , zebranie prac z naszego miasta i powiatu.

a) „
: cykl imprez dla dzieci i młodzieŜy : zajęcia
plastyczne, techniczne, muzyczne, gry, zabawy, wycieczki, wyjścia na basen,
wyjścia do kina.
b)
Miasta.
c)
plastycznych
Częstochowy

wystawa prac plastycznych w Ratuszu Urzędu
wystawa prac
młodej uzdolnionej artystki WyŜszej Szkoły Plastycznej z

d)
prezentacja dorobku artystycznego zespołu, wyjazd integracyjny.
e)
Teatr Otwarty z Krakowa

– koncert i

- komedia przedstawiona przez

f)

: konkurs dla dzieci,
młodzieŜy i dorosłych w ramach zajęć letnich z MOK.

g)

: konkursy, gry i zabawy sportowe dla dzieci,
statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe dla dzieci połączone z warsztatami
malarskimi ( grupa dzieci malowała swoich rówieśników w walce
sportowej)

h)

– zdjęcia z koncertu
majowego.

a)

- zajęcia dla dzieci i młodzieŜy

b)
święta w Lędzinach

- wystawa zdjęć z obchodów

c)
organizacja części artystycznej doŜynek, obsługa
techniczna całości imprezy( estrada, nagłośnienie, oświetlenie, zespoły
artystyczne, konferansjerka części artystycznej po części oficjalnej)
d)
„Subito”

koncert kameralny z zespołem

e)
w ramach zajęć letnich MOK do ZOO w Chorzowie –
opiekę i wyŜywienie podczas wycieczki zapewniał MOK jak równieŜ przejazd i
ubezpieczenie dzieci.
f)
w Ratuszu miasta
Lędziny, wręczenie nagród przez Burmistrza Miasta Lędziny.
g)
w hol Urzędu Miasta w Lędzinach – prezentacja
nagród i osiągnięć zespołów a takŜe krótki opis - zarys działalności zespołów.
h)
plastycznych MOK w Ratuszu miasta

kółek

i)
, impreza plenerowa na Kolonii Piast,
MOK stał się współorganizatorem jakŜe pięknego rodzinnego pikniku
osiedlowego.
j)
w cyklu zajęć letnich z
MOK szkolenie dla młodzieŜy kształtujące swój osobisty wizerunek –
malarstwo na ciele, walory artystyczne w postrzeganiu swego wizerunku,
kształtowanie piękna i estymy wizerunku.
k)
w ramach zajęć letnich dla dzieci i młodzieŜy połączone z
tańcem i śpiewem na ogrodzie MOK.
l)

maraton bajek dla dzieci w Kinie „Piast”

ł) „
uroczyste zakończenie wakacji letnich dla dzieci
pozostających w domach podczas wakacji, impreza integracyjna z rodzicami w
formie wspólnego biesiadowania i śpiewania.
współorganizacja

m)
współfinansowanie przez MOK

i

a)
:
akademia filmowa
przeprowadzona przez dr Marcina Skorka, podczas której dzieci w sposób łatwy
i przyjemny zostały wprowadzone w tajniki filmu.
b)
: kółko plastyczne,
muzyczne, taneczne, zespoły artystyczne, nauka gry na instrumentach, szachy,
kółko teatralne – pantomima, kukiełkowe, kółko modelarskie
c)
MOK z FRSKF i T

: współorganizacja i współfinansowanie

d)
MOK ( koncerty realizowane w Lędzinach)

: współfinansowanie

e)
. Lędziny były pierwszym miastem w Polsce goszczącym
międzynarodową wystawę, która była wystawiana we wszystkich prawie
krajach Unii Europejskiej.
f)
na rzecz osób poszkodowanych mieszkańców Lędzin- w wypadku autokarowym w Serbii w lipcu br. ; był to
festyn podczas którego zostały zlicytowane cenne przedmioty m.in.: dwa pióra
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, przycisk kryształowy
Premiera Donalda Tusca wraz ze zdjęciem i autografem a takŜe misa
kryształowa premiera Kanady i wiele innych cennych przedmiotów
ofiarowanych przez fundatorów i darczyńców. Podczas imprezy zostało zebrane
prawie 23 tysiące złotych.
g)
Urzędu Miasta w Lędzinach.

w holu

a)
Urzędu Miasta w Lędzinach

– hol

b)
- koncert dla młodzieŜy, maraton muzyczny w Kinie
„Piast” od 18 :00 do 22: 00.
c)
dla dzieci i młodzieŜy lędzińskich szkół - zajęcia z
filmowcami i filmoznawcami - rola mediów we współczesnym świecie.
d)
: zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieŜy połączone z
seansem filmowym prowadzone przez filmoznawcę dr Marcina Skorka
e)

: prace pokonkursowe

f)
: współpraca przy realizacji duŜego
przedsięwzięcia Biblioteki Miejskiej w Lędzinach, obsługa techniczna koncertu.
: organizacja techniczna konferencji przez MOK Lędziny
g)
na Sali widowiskowo – kinowej „Piast”

a)
- projekt Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z
siedzibą w Sosnowcu
b)
udział wszystkich dzieci z lędzińskich szkół.

–

c)
wraz z wprowadzeniem widza w tajniki filmu
– cześć merytoryczna, analiza dzieła.
d)
współpraca z DDPS w Lędzinach, udział zespołów
artystycznych MOK w uroczystościach .
e)
spotkanie plastyków Powiatu Bieruńsko –Lędzińskiego, warsztaty plastyczne
f)
– zajęcia dla dzieci i młodzieŜy lędzińskich szkół, rola
mediów we współczesnym świecie.

g)
prezentacją filmową.

zajęcia edukacyjne połączone z

a)
: „ Spektakl dla dzieci i młodzieŜy” Teatr Otwarty z
Krakowa
rozdanie paczek i upominków dla dzieci z Lędzin
b) „
- dzieci i młodzieŜ uczestniczyli w bajkach
puszczanych nieodpłatnie z okazji św. Mikołaja.

i filmach

c) Spotkanie opłatkowe
- wspólna wigilia dla
wszystkich twórców, instruktorów i przyjaciół Miejskiego Ośrodka Kultury w
Lędzinach.
d)
- impreza dla plenerowa dla wszystkich mieszkańców
Lędzin, koncert „ Grupy Operacyjnej”, dyskoteka dla młodzieŜy, fajerwerki, gry
zabawy prowadzone przez DJ.
e)
wystawa w Holu Urzędu Miasta Lędziny

-

f)
wystawa
prac haftowanych ręcznie metodą krzyŜykową w ratuszu Urzędu Miasta

a)

Kino „Piast” jest placówką małą, niskodochodową, która
została tak jak wiele innych tej wielkości placówek zdominowana przez
wielkie molochy, kina wielkoformatowe, kompleksy kinowe duŜych
dystrybutorów filmowych . Jednak nadal prowadzimy działalność kinową
gdzie są wyświetlane filmy dla mieszkańców naszego miasta. Niestety

nasze kino nie jest w stanie przebić konkurencyjność molochów
kinowych chociaŜby z tego powodu, iŜ dystrybutorzy filmowi nie
udostępnią nam kopii filmowych wcześniej niŜ miesiąc po premierze
filmu. Jest to spore utrudnienie i niedogodność poniewaŜ premiery
filmowe, które są na rynku trafiają do nas najwcześniej miesiąc po
wejściu na ekrany kin. Jednak staramy się o jak najwcześniejsze kopie dla
naszego kina. W tym roku udało nam się wyświetlić wiele filmów, z
których sprawozdanie zostało zawarte w formie liczbowej w poniŜszej
tabeli ( tabela nr 1) . Cena biletów naszego kina jest za to bardzo
konkurencyjna w stosunku do „ wielkich kin” poniewaŜ w naszym kinie
bilet najtańszy moŜna kupić w cenie 10 zł ( bilety grupowe) a normalny
w cenie 12 złotych. Ceny biletów narzucane są przez dystrybutorów i
przed wyświetlaniem filmu zawsze są negocjowane przez pracowników
MOK. Dlatego teŜ mamy tak dogodne warunki cenowe.
Tabela nr 1: Sprawozdanie z wyświetlanych filmów w kinie „Piast” w
poszczególnych miesiącach roku 2008

STYCZEŃ
DATA

TYTUŁ

ILOŚĆ OSÓB

11.01.

„Halloween”

5

WARTOŚĆ
BRUTTO
48,00 zł

12.01
13.01
19.01

„Halloween”
impreza
„Film o
pszczołach”
„Film o
pszczołach”
„Nigdy nie będę
Twoja”
„Nigdy nie będę
Twoja”
-

9
46

72,00 zł
396,00 zł

68

600,00 zł

6

48,00 zł

5

48,00 zł

139

1 212,00 zł

ILOŚĆ OSÓB

WARTOŚĆ
BRUTTO

20.01
26.01
27.01
RAZEM

LUTY
DATA

TYTUŁ

02.02
03.02
09.02
10.02
16.02
17.02
23.02
24.02
RAZEM

„Ratatuj”
„Ratatuj”
„Ranczo
Wilkowyje”
„Ranczo
Wilkowyje”
„Jeszcze raz”
„Jeszcze raz”
„Piła 4 ”
„Piła 4 „
-

brak widzów
7
26

60,00 zł
264,00 zł

22

252,00 zł

21
30
8
9
123

180,00 zł
276,00 zł
72,00 zł
72,00 zł
1 176,00 zł

MARZEC
DATA

TYTUŁ

ILOŚĆ OSÓB

01.03

„Asterix na
Olimpiadzie”
„Asterix na
Olimpiadzie”
„Skarb narodów
:Księga tajemnic”
„Skarb narodów:
Księga tajemnic”
„Zaczarowana”
„Zaczarowana”
„Lejdis”
„Lejdis”
-

47

WARTOŚĆ
BRUTTO
396,00 zł

brak widzów

-

15

144,00 zł

12

108,00 zł

77
60
98
77
386

636,00 zł
516,00 zł
912,00 zł
840,00 zł
3 552,00 zł

02.03
08.03
09.03
15.03
16.03
29.03
30.03
RAZEM

KWIECIEŃ
DATA

TYTUŁ

ILOŚĆ OSÓB

05.04

„Mała wielka
miłość”
„Mała wielka
miłość”

6

WARTOŚĆ
BRUTTO
72,00 zł

11

132,00 zł

06.04

12.04
13.04
19.04
20.04
26.04
27.04
RAZEM

„Alvin i
wiewiórki”
„Alvin i
wiewiórki”
„Mgła”
„Mgła”
„John Rambo”
„John Rambo”
-

9

108,00 zł

6

72,00 zł

3
8
Brak widzów
5
48

36,00 zł
96,00 zł
60,00 zł
576,00 zł

WARTOŚĆ
BRUTTO
-

MAJ
DATA

TYTUŁ

ILOŚĆ OSÓB

24 – 25.05

„Wycieczkowicze”

Brak kopii

CZERWIEC
DATA

TYTUŁ

ILOŚĆ OSÓB

28.06

„Horton słyszy
Ktosia”
„Horton słyszu
Ktosia”

4

WARTOŚĆ
BRUTTO
48,00 zł

8

96,00 zł

12

144,00 zł

29.06
RAZEM

Miesiąc lipiec i sierpień – przerwa wakacyjna ( remont przedsionków kina,
szatni, toalet i wentylacji)

WRZESIEŃ
DATA

TYTUŁ

ILOŚĆ OSÓB

05.09
06.09
07.09
12.09

„Sierociniec”
„Sierociniec”
„Sierociniec”
„Wall-e”

Brak widzów
1
2
8

WARTOŚĆ
BRUTTO
12,00 zł
24,00 zł
96,00 zł

13.09
14.09
19.09
20.09
21.09
26.09
27.09
28.09
RAZEM

„Wall-e”
„Wall-e”
„Ruiny”
„Ruiny”
„Ruiny”
„Nawiedzona
narzeczona”
„Nawiedzona
narzeczona”
„Nawiedzona
narzeczona”
-

5
2
Bak widzów
4
Brak widzów
7

60,00 zł
24,00 zł
48,00 zł
84,00 zł

7

84,00 zł

5

60,00 zł

41

492,00 zł

PAŹDZIERNIK
DATA

TYTUŁ

ILOŚĆ OSÓB

03.10

„MałŜeństwa i ich
przekleństwa”
„MałŜeństwa i ich
przekleństwa”
„MałŜeństwa i ich
przekleństwa”
„[Rec]”
„[Rec]”
‘[Rec]”
„Uprowadzona”

Brak widzów

04.10
05.10
10.10
11.10
12.10
17.10
18.10
19.10
24.10
25.10
26.10
RAZEM

WARTOŚĆ
BRUTTO
-

Seans odwołany z
powodu koncertu
Brak widzów

-

Brak widzów
Brak widzów
Brak widzów
Seans odwołany z
powodu koncertu
„Uprowadzona”
Brak widzów
„Uprowadzona”
Brak widzów
„Łowcy smoków”
Brak widzów
„Łowcy smoków”
12
„Łowcy smoków”
2
14
LISTOPAD

-

DATA

TYTUŁ

ILOŚĆ OSÓB

07.11
08.11
09.11
14.11

„Przebudzenie”
„Przebudzenie”
„Przebudzenie”
„Centralne biuro

Brak widzów
2
5
Brak widzów

-

144,00 zł
24,00 zł
168,00 zł
WAROŚĆ
BRUTTO
24,00 zł
60,00 zł
-

21.11
22.11
23.11
24.11
25.11

uwodzenia”
„Centralne biuro
uwodzenie”
„Centralne biuro
uwodzenia”
„Świadectwo”
„Świadectwo”
„Świadectwo”
„Świadectwo”
„Świadectwo”

26.11
27.11

„Świadectwo”
„Świadectwo”

15.11
16.11

2

24,00 zł

6

72,00 zł

43
12
9
11
Film odwołany z
powodu imprezy
24
9

516,00 zł
144,00 zł
108,00zł
132,00zł
288,00 zł
108,00 zł

LISTOPAD – Film „Świadectwo” – cena 10,00zł
Data

TYTUŁ

ILOŚĆ OSÓB

21.11
24.11
25.11
26.11
OGÓLNIE
RAZEM
Listopad

„Świadectwo”
„Świadectwo”
„Świadectwo”
„Świadectwo”
-

353
30
73
30
609

WARTOŚĆ
BRUTTO
3,530,00 zł
300,00 zł
730,00 zł
300,00 zł
6.336,00 zł

GRUDZIEŃ
DATA

TYTUŁ

6-7.12.

„Asterix na
Olimpiadzie”
„Lissi na lodzie”
„Piła V”

12.12

ILOŚĆ OSÓB

WARTOŚĆ
BRUTTO
ok.400 osób
Seanse darmowe z
ogólnie 8 seansów okazji mikołajek
3

36,00 zł

13.12
14.12
19.12

20.12

21.12

RAZEM

„PiłaV”
„PiłaV”
„Jak stracić
przyjaciół i zrazić
do siebie ludźi”
„Jak stracić
przyjaciół i zrazić
do siebie ludźi”
„Jak stracić
przyjaciół i zrazić
do siebie ludzi”
-

10
brak widzów
brak widzów

120,00 zł
-

2

24,00 zł

brak widzów

-

15

180,00 zł

b) Podsumowanie tabeli nr 1 :

1. Przychody ze sprzedaŜy biletów za wyświetlane seanse w roku 2008:
13 836,00zł
2. Ilość ogółem seansów: 82
3. Ilość wyświetlonych filmów: 66
4. Ogólna ilość widzów: 1 387 osób
5. Ilość seansów darmowych: 8 (z okazji św. Mikołaja)
6. Ilość seansów z zerową frekwencją: 19
7. Widzowie na filmach produkcji polskiej: 868
8. Seanse produkcji polskiej: 4
9. Seanse odwołane z powodu imprezy: 3
Jak widać z danych statystycznych nasze kino „ Piast” nie jest kinem
dochodowym jednak nadal jest zainteresowanie wybranym fragmentem sztuki
filmowej, dlatego teŜ w połowie roku postanowiłam wprowadzić zajęcia
medialne i akademię filmową dla młodych widzów celem edukacji medialnej postrzegania filmu i mediów. Poprzez tą formę zajęć młodzieŜ mogła zapoznać
się z naszym kinem „ Piast” a takŜe moŜliwościami technicznymi naszej
placówki. Po zajęciach medialnych wzrosło zapotrzebowanie i zainteresowanie
na sztukę filmową, dlatego teŜ MOK organizował dla dzieci Akademię Filmową
w ramach zajęć szkolnych. Zajęcia były bardzo ciekawe, ukazujące film a takŜe
media w sposób techniczny czyli zupełnie odbiegający od
obecnego

postrzegania obrazu i
mediów w świecie .

wizji przekazywanych informacji a takŜe wartości

1. Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach prowadzi działalność edukacyjną,
w zakresie kultury
poprzez prowadzenie i inicjowanie kółek
zainteresowań – forma upowszechniania kultury dla społeczeństwa.
Zajęcia prowadzone są przez instruktorów z duŜym doświadczeniem i w
pełni zaangaŜowanych w krzewienie kultury. MOK od września tego roku
rozszerzył swoją działalność i wzbogacił zajęcia proponowane dla
naszych najmłodszych mieszkańców jak i osób dorosłych. Zajęcia prawie
wszystkie prowadzone są nieodpłatnie, wyjątek stanowią zajęcia z tańca
nowoczesnego hip - hop prowadzone przez Dariusza Kryla i Kamila
Karkowskiego ( koszt 20 złotych miesięcznie). Materiały niezbędne do
prowadzenie i realizacji poszczególnych zajęć zapewnia Miejski Ośrodek
Kultury w Lędzinach. Tak teŜ MOK dla kółka plastycznego zapewnia:
papier, kartony, krepy, papiery kolorowe, bibuły, gips, farby( akrylowe,
plakatowe, akwarelowe, witraŜowe), noŜyczki, kredki, kleje, elementy
dekoracyjne – plastyczne, i wiele innych potrzebnych materiałów do
realizacji zajęć. Dla kółka muzycznego: instrumenty ( organy, fortepian),
a takŜe odpowiednie nagłośnienie, magnetofony – wieŜe do odtwarzania
muzyki a takŜe płyty – czyste do nagrywania i zgrywania muzyki nad
którą dany zespół pracuje. Kółka taneczne: odtwarzacze muzyki,
nagłośnienie, stroje ( instruktorzy pracują nad wizerunkiem swojego
zespołu – są bardzo zaangaŜowani). Kółko szachowe równieŜ otrzymało
swoje wyposaŜenie odpowiednie do prowadzenia zajęć: pionki,
szachownice, zegary. Kółko nauki gry na instrumencie otrzymało
instrument Yamaha. Kółko modelarskie zgodnie z zapotrzebowaniem
otrzymuje modele do sklejania w kaŜdej formie i ilości.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach prowadzone są następujące
zajęcia:

a) Zespół ludowy „Lędzinianie” instruktor Franciszek Moskwa
b) Zespół młodzieŜowy „Stars Show” instruktor Franciszek Moskwa
c) Zespół dziecięcy „Smyki” instruktor Franciszek Moskwa
d) Zespół woklano – instrumentalny „Jung Band” instruktor Piotr Musioł
e) Zespół muzyczny - instrumantalny „Blue band” instruktor Piotr
Musioł
f) Zespół wokalno – instrumentalny „ Ars Nova” instruktor Piotr Musioł
g) Zespół wokalno – instrumentalny „ Experyment” opiekun Patrycjusz
Błotko

a) Zespół taneczny „Inside” grupa młodsza instruktor Alina Bielec
b) Zespół taneczny „ Inside” grupa starsza instruktor Alina Bielec
c) Zespół taneczny hip – hop grupa młodsza instruktor Dariusz Kryla
d) Zespół taneczny hip – hop grupa starsza instruktor Dariusz Kryla

a) Kółko plastyczne w MOK
Czerniak

instruktor Agnieszka i Przemysława

b) Kółko plastyczne w szkole Podstawowej nr 1 w Lędzinach instruktor
Urszula Klyczka

a) W MOK instruktor Andrzej Niklas

a) Zajęcia w MOK prowadzone przez Józefa Kaleta i Janusza Gondzik
b) Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Lędzinach Józef Kaleta
c) Zajęcia w Zespole Szkół na Goławcu Józef Kaleta

a) Nauka gry na fortepianie i keebordzie instruktor Piotr Musioł

2. MOK nadal proponuje inne zajęcia dla mieszkańców naszego miasta
jednak z powodu braku zainteresowania zajęciami są zawieszone
aczkolwiek nadal moŜliwe do uruchomienia :

a) Zajęcia rękodzielnicze i techniczne: instruktor Agnieszka Kupczyk
b) Zajęcia z rytmiki dla dzieci: instruktor Katarzyna Skulska
c) Zajęcia dziennikarskie
d) Zajęcia nauki gry na akordeonie, gitarze basowej
e) Zajęcia z rysunku technicznego i architektonicznego
f) Zajęcia z wizaŜu i makijaŜu – kultura stroju i wizerunku zewnętrznego,
malarstwo artystyczne na ciele – zajęcia był dwukrotnie w formie
trzydniowych spotkań przeprowadzone w MOK Lędziny i cieszyły się
ogromną popularnością jak równieŜ zainteresowaniem.

3. 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 : Piotr Musioł
B) Załącznik nr 2 : Alina Bielec
C) Załącznik nr 3: Agnieszka i Przemysław Czerniak
D) Załącznik nr 4: Sylwia Wituła - Majchrzyk
E) Załącznik nr 5: Józef Kaleta i Janusz Gondzik
F) Załącznik nr 6 : Franciszek Moskwa
G) Załącznik nr 7: Andrzej Niklas
H) Załącznik nr 8 : Urszula Klyczka
I) Załącznik nr 9 : Kamil Karkowski

KaŜdy z instruktorów miał za zadanie opisać działalność swojego kółka
a takŜe miał wskazać osiągnięcia swojego zespołu jak i jego dorobek
artystyczny.

4. Osiągnięcia uczestników kółek zainteresowań:
a) Zespół

Piotr Musioł:

- koncert podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Święto Patrona Szkoły – 5 lecie nadania imienia
Gimnazjum nr 1 w Lędzinach
b) Zespół

Piotr Musioł:

- „Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie”
eliminacje rejonowe w Rybniku
- „ Przegląd kolęd i Pastorałek w Lędzinach”
- „ Kamea” bal dobroczynny na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Lędzinach

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Lędzinach
- Przegląd Kolęd i Pastorałek w Bojszowach Nowych
c) Zespół

Alina Bielec:

- V Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca w Lędzinach – zespół
zdobył III miejsce
- uroczystości święta szkoły – Gimnazjum nr 1
- rocznicowe obchody MKS Lędziny
- Gala wręczenia nagród PFMiT w Lędzinach
- Pokaz na festynie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
- wręczenie nagród Absolwentom lędzińskich szkół
- Pokaz na festynie we Dworze
- Festyn wakacyjny na Olszycach
d) Agnieszka i Przemysław Czerniak
- konkurs w Tęczy w Tychach
- konkurs poplenerowy w Paprocanach
- wystawa prac dzieci uczęszczających na kółko, w holu MOK i
Urzędu Miasta Lędziny
- konkurs na Figurkę BoŜonarodzeniową i szopkę – betlyjkę
- konkurs „ Wakacje w obiektywie”
e) Zespół

Sylwia Wituła Majchrzyk:

- udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Bojszowach Nowych
- udział w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Lędzinach
- Koncert w Kościele na Ławkach
- Koncert na otwarcie biura poselskiego PIS w Lędzinach
-

w konkursie Szanty i piosenki Ŝeglarskiej

- koncert w PZS z okazji zakończenia projektu ECDL
- Udział w Gims – piknik

-

V Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca w Lędzinach

- koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
- udział w festynie „ śyj kolorowo”
- koncert podczas biwaku integracyjnego Yacht Club w Imielinie
- koncert dla najlepszych Absolwentów lędzińskich szkół
- udział w festynie integracyjnym zorganizowanym przez Ośrodek
Błogosławiona Karolina
- koncert dla związku zawodowego Kadra KW Ziemowit
- udział w festynie rodzinnym w Tychach przy parafii św. Jadwigi
- koncert na imprezie rodzinnej charytatywnej
dla
poszkodowanych w wypadku autokarowym w Serbii w lipcu 2008
- uroczystości święta szkoły – Gimnazjum nr
f)

: Józef Kaleta i Janusz Gondzik:

- wiele konkursów wewnętrznych w MOK gdzie wyłaniani są
najlepsi nasi szachiści
- turniej szachowy VI miejsce Dawid Gondzik – Mistrzostwa
Śląska Seniorów
- zawody Powiatowe - zwycięstwo D. Kwaśniewskiego, drugi był
R. DzierŜak
- Turniej Mikołajkowy, zwycięzcami zostali adepci MOK
- udział w turnieju organizowanym przez K. Sz . Górnik Lędziny
g) Zespół folklorystyczny
Franciszek Moskwa
- udział zespołu w charytatywnym koncercie w Teatrze Małym w
Tychach na rzecz hospicjum
- Udział w finale WOŚP w Lędzinach
- Koncert kolędowy dla klubu „ Pogodna jesień” przy MDK Tęcza
- Rejonowe eliminacje Śląskiego Śpiewania w Tychach – awans
do finału
- udział w części artystycznej Festynu we Dworze

- Śląskie śpiewanie w Piekarach Śląskich
- XXIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych „
VICI” – 2008 w dwóch kategoriach Zespół śpiewaczy oraz Mistrz
i uczeń
- koncert „ Poezja i Muzyka” Zespół Szkół Muzycznych
-

w Śląskim Śpiewaniu

- Festyn Międzynarodowy Dzień Dziecka
- koncert najlepszy Absolwent roku 2007/2008
- koncert dla ZZG KWK „ Ziemowit”
- koncert dla Górnośląskiej WyŜszej Szkoły
UTW w Mysłowicach

Pedagogicznej

-

- koncert podczas DoŜynek Miejskich
- udział zespołów w koncercie na imprezie charytatywno –
rodzinnej dla osób poszkodowanych w wypadku autokarowym w
Serbii – lipiec 2008
- Obchody dnia Edukacji w Jutrzence w Bieruniu Starym – nagrody
dla nauczycieli
- udział w koncercie inauguracyjnym UTW
- wspólne śpiewanie z przedszkolakami z Lędzin z okazji Dni
Regionu
- oprawa muzyczna z okazji X- lecia Klubu Seniora i święta
pracownika socjalnego
- koncert dla jubilatów z Lędzin w Ratuszu Miasta
- koncert kolędowy w GWSP
- udział w przeglądzie kolędowym „ Ogólnopolski Festiwal Kolęd
i Pastorałek w Będzinie”
h)

Andrzej Niklas:

- wystawa modeli w Urzędzie Miasta
- wystawa w Przedszkolu nr 2 w Lędzinach „ Na święto kartofla”
- wystawa w holu MOK

- wystawa w holu Kina „Piast”
i)

Urszula Klyczka:

- konkurs na figurkę BoŜonarodzeniową
Kanicka,
– Paweł Kłodawa

-

Małgosia

- udział w konkursie na maskotkę Urzędu Miasta
- udział w konkursie MBP na EX LIBRIS MBP
- praca zbiorowa międzynarodowa do Strasbourga w ramach
projekt Urzędu Marszałkowskiego – praca była wystawiana prawie
we wszystkich krajach Unii Europejskiej
j) zajęcia

Kamil Karkowski i Dariusz Kryla:

- udział w pokazach tanecznych ; Dom seniora, Carrefour, SP,
- pokaz na WOŚP
- pokaz podczas balu charytatywnego w restauracji „ Kamea” na
rzecz WOŚP
- pokaz podczas Międzynarodowego Dnia Dziecka

Wyjazdy i koszty z nimi związane ponosił w całości MOK
Lędziny. Młodzi uczestnicy kółek zainteresowań mieli doskonałą
opieką podczas występów i wyjazdów. W nagrodę dla zespołów kółek MOK zorganizowane były wycieczki, pikniki i spotkania.
KaŜdy z instruktorów na koniec roku szkolnego otrzymał od
Dyrektora MOK podziękowania i gratulacje za bardzo owocną
współpracę z Ŝyczeniami dalszych sukcesów i tak wspaniałego
zaangaŜowania. Instruktorzy zaś dla swoich adeptów sztuki
przygotowywali dyplomy, podziękowania za całoroczną pracę.
KaŜde dziecko za swoją pracę twórczą zostało nagrodzone.

1. MOK tworzył lub teŜ współtworzył imprezy plenerowe na terenie naszego
miasta, które były moŜliwością integracji społeczeństwa naszego miasta.
Imprezy te przyjmowały róŜnorodne formy:
- Festyn We Dworze
- Międzynarodowy Dzień Dziecka
- Festyn w Gimnazjum nr 1
- Spotkanie charytatywno – rodzinne na rzecz osób poszkodowanych w
wypadku autokarowym w Serbii lipiec 2008
- Festyn szkolny w SP 3 w Lędzinach
- Sylwester Miejski 2008/2009
Scena plenerowa jest bardzo cennym nabytkiem naszego miasta poniewaŜ
koszty wynajmu estrady zostały mocno odciąŜone a takŜe nie jesteśmy
obwarowani
terminami
zewnętrznych
firm
nagłośnieniowych
i
oświetleniowych. Tym samym staliśmy się samodzielni w tym względzie.
Scena jest bardzo duŜa a mianowicie wymiary jej wynoszą 7 metrów na 9
metrów.
MOK zawarł stałą umowę z firmą „Ekorec” - spółka gminna, na transport,
składanie, rozkładanie sceny plenerowej. Koszt rozłoŜenia i złoŜenia sceny jest
około 1600 złotych w zaleŜności od cen paliwa. Koszt rozkładania i składania
sceny , łącznie z transportem na imprezy plenerowe w naszym mieście
pokrywał w całości w roku 2008 Miejski Ośrodek Kultury.
Estrada od
odpłatnie co
finansowych
zarządzeniem
oświetlenia.

roku 2009 będzie podnajmowana zewnętrznym operatorom
będzie stanowiło jeden z elementów pozyskiwania środków
przez MOK. Przez Dyrektora placówki jest wprowadzony
cennik za wynajem estrady, nagłośnienia zewnętrznego i

MOK doposaŜył estradę plenerową w banery reklamowe – loga: miasta i
MOK, które są stałym elementem dekoracyjnym sceny i są zawieszane
niezaleŜnie od formy i typu imprezy a takŜe w umowie wynajmu estrady jest
zapis o konieczności zawieszania elementów reklamowych naszego miasta i
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach.

2. Imprezy plenerowe na ogrodzie MOK przy ul. Hołdunowskiej.

Podczas wakacji odbywały się zajęcia letnie dla dzieci i młodzieŜy w ramach
zajęć letnich. Dzieci uczestniczyły w konkursach sportowych jak równieŜ
malowały i śpiewały. Były to cykle imprez dla dzieci, gdzie kaŜde dziecko
mogło realizować swoje wizje artystyczne. Jedna grupa pod okiem pani
Urszuli Klyczki malowała swoich rówieśników ( farby, kredki, ołówek,
kreda|) inna grupa śpiewała i tańczyła a jeszcze inna mierzyła swoje siły w
zawodach i konkurencjach sportowych. Ogródek MOK jest doskonałym i
bezpiecznym miejscem do realizacji zajęć letnich jak i zimowych dla dzieci.
Ogród wymaga jednak właściwego zagospodarowania – rozplantowanie
stert ziemi na ogrodzie, zabezpieczenie parkingu jak i moŜe w dalszych
planach realizacja projektu estrady plenerowej – stałej ( mała scena) jak i
placu zabaw. W roku 2008 odbyło się wiele zajęć dla dzieci na naszym
ogrodzie. Nawet dzieci, które nie były zapisane za letnie zajęcia przybiegały
z okolicznych osiedli i bawiły się razem z nami.

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach jeśli chodzi o wydawnictwo skupił się
tylko i wyłącznie na drukowaniu plakatów, broszur, informacji o imprezach,
filmach a takŜe kółkach zainteresowań. Jest autorem wielu plakatów
promujących imprezy w mieście. Tworzył równieŜ autorskie plakaty dla
mieszkańców Lędzin, firm – projekty, które były umieszczane jako elementy
informacyjne. Plakaty były drukowane w profesjonalnej drukarni, w której były
najniŜsze ceny druku a takŜe moŜliwość natychmiastowego wydruku. Czas
druku jest bardzo waŜny gdyŜ niektóre firmy drukarskie z dwutygodniowym
wyprzedzeniem muszą otrzymać projekty plakatów do realizacji kopi.
Wszystkie plakaty Miejskiego Ośrodka Kultury były plakatami autorskimi
pracowników MOK: Joanny Figury, Agnieszki i Przemysława Czerniak a takŜe
Piotra Gajer. Informacje o filmach drukuje i projektuje Dagmara Michalak. Dla
potrzeb druku kolorowego Miejski Ośrodek Kultury zakupił drukarkę
atramentową formatu A3 firmy EPSON z wymiennymi wszystkimi kolorami
( kaŜdy kolor osobno), która drukuje plakaty dla potrzeb reklamy wewnętrznej
w pomieszczeniach. MOK drukował równieŜ małe ulotki reklamowe do kaŜdej
imprezy, które były rozdawane na targowisku miejskim a takŜe moŜna było je
spotkać w wielu sklepach na terenie miasta. MOK stworzył ulotki reklamujące
działalność kółek zainteresowań na terenie naszego miasta. Część plakatów
została równieŜ w formie załącznika dołączona do sprawozdania. Miejski
Ośrodek Kultury archiwizuje kaŜdy autorski plakat.

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach prowadzi szeroką współpracę z wieloma
organizacjami a takŜe podmiotami i osobami prywatnymi na terenie naszego
miasta i za granicą . Współpracuje na róŜnym szczeblu i w szerokim zakresie
sztuki artystycznej. Współpraca ma na celu promowanie jak i porównywanie
róŜnorodności kultur naszego, i nie tylko regionu. KaŜda z niŜej wymienionych
organizacji w róŜnym stopniu i nasileniu współpracuje z Miejskim Ośrodkiem
Kultury w Lędzinach. Jest to bardzo cenny element tworzenia i szerzenia kultury
naszego społeczeństwa. KaŜde spotkanie to kolejne doświadczenie a takŜe
kolejna szansa na pokazanie i pochwalenie się naszą rodzimą sztuką i
wspaniałymi artystami.

Przedszkole nr 1 w Lędzinach
- Przedszkole nr 2 w Lędzinach
- Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 1 w Lędzinach
- Szkoła podstawowa nr 3 w Lędzinach
- Szkoła podstawowa nr 4 – Zespół Szkół na Goławcu
- Gimnazjum nr 1 w Lędzinach
- Gimnazjum nr 2 w Lędzinach
- Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach
- Urząd Marszałkowski w Katowicach
- Kolegium SłuŜb Społecznych w Chorzowie
-Zespół Szkół ekonomicznych w Chorzowie
- Górnośląska WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach
- WyŜsza Szkoła Ekonomii w Bytomiu
- Szkoła Muzyczna w Tychach
- Szkoła Muzyczna w Katowicach
- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
-Szkoła Podstawowa nr 16 w Mysłowicach
-Szkoła Podstawowa nr 5 w Mysłowicach
- Urząd Miasta Sosnowiec
- Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Sosnowcu
- Akademia Ekonomiczna Katowice
- Gminny Ośrodek Kultury im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

- Dom Kultury Sokolnia w Imielinie
- Chór chłopięcy w Opolu pod dyrekcja Ilony Gruchot
- Miejskie Centrum Kultury w Tychach
- Teatr Mały w Tychach
- Kościoły i Parafie Lędzin
- Kompania Węglowa w Tychach
- Kopalnia Węgla Kamiennego „ Ziemowit”
- Starostwo Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego
- Muzeum w Częstochowie
- Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi
- Festiwal Gaude Mater w Częstochowie
- Telewizja Silesia
- Klub Plastyka „Kontrast”
- Towarzystwo Kulturalne im. Anielina Fabery w Lędzinach
- Dom Dziennego Pobytu Seniora w Lędzinach
- Biblioteka Miejska w Lędzinach
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Lędzinach
- Federacja Przedsiębiorczych w Lędzinach
- Liceum Ogólnokształcące w Mysłowicach
- Klub Emerytów i Rencistów w Lędzinach
- FRSiT w Lędzinach
- Zespoły kameralne i artyści sceny Filharmonii Śląskiej w Katowicach
- Klub sportowy MKS Lędziny
- wiele innych mniejszych organizacji a takŜe osób prywatnych …

- Departament Dolnego Renu - Strasbourg
- Wydział Kultury w Unicovie ( Czechy)
- Wydział Kultury w Iserlohn ( Niemcy)
- Szkoła Zawodowa w Iserlohn ( Niemcy)
- Towarzystwo Polsko – Austriackie
- StraŜ PoŜarna w Mitterteich ( Niemcy)
- Kościół Polski w Atenach ( Grecja)
- Szkoła Yamacha Ateny ( Grecja)

1. Sala widowiskowo – kinowa „ Piast” w Lędzinach:
a) malowanie korytarzy, holi kina
b) malowanie kasy kina
c) malowanie garderoby kina
d) malowanie łazienek w kinie
e) wymiana blatów w szatni kina

f) uruchomienie i wymiana wentylatorów na dachu kina
g) uruchomienie wentylacji na sali kina „Piast” ( brak brzydkich
zapachów)
h) wymiana halogenów – oświetlenie korytarza kina
i) czyszczenie i impregnacja podłogi na sali widowiskowo – kinowej
j) wymiana świetlówek na Sali
k) wymiana ubikacji w toalecie damskiej – nowe kompakty wc
l) remont i uszczelnienie ubikacji w toalecie męskiej
m) naprawa ogrzewaczy wody
n) doposaŜenie garderób w wieszaki
o) zakup materiałów dekoracyjnych – scenograficznych
p) wymiana gniazdek i włączników oświetleniowych
q) wymiana kabli zasilających
r) remont magazynu pod sceną – odgrzybianie, gipsowanie, malowanie
s) naprawa projektora kinowego
2. Prace remontowe w MOK ul Hołdunowska 39
a) malowanie pomieszczeń - gabinet dyrektora, dział organizacji imprez,
toalety, pracownia modelarska, pokój nr 14, pokój nr 10 , kuchnia i
jadalnia nr 16
b) instalacja sieci komputerowej w pomieszczeniach biurowych
c) stworzenie centrali telefonicznej
d) remont i tworzenie kuchni dla potrzeb pracowników – zaplecze
socjalne dla pracowników MOK
e) zainstalowanie gablot reklamowych w budynku i przed budynkiem w
tym główna gablota reklamowa świetlna na wejściem do budynku
f) stworzenie stałej galerii prac w holu MOK
g) zainstalowanie karniszy dla firan, zakup firanek do okien
h) uporządkowanie strychów
i) zaimpregnowanie i wyczyszczenie podłogi w MOK
j) impregnacja schodów
k) zakup ławek dla dzieci do zajęć na kółkach zainteresowań
l) wymiana oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach MOK
m) koszenie podwórka
n) dostosowanie garaŜu do właściwego przechowywania sceny
plenerowej
o) i wiele drobnych remontów i napraw…
Do wyszczególnienia prac wykonanych w MOK dołączył w formie
Załącznika nr 10 całoroczny raport rzemieślnik Piotr Gajer

Sprzęt dokupiony w celu poprawy jakości obsługo imprez poprzez
unowocześnienie nagłośnienia i światła, zwłaszcza dla estrady plenerowej, w
której posiadaniu jest MOK. Scena plenerowa nie posiadała osprzętu –
nagłośnienia i oświetlenia zewnętrznego.

1. Oświetlenie sceny plenerowej:
- 12 monitorów oświetleniowych
- sterowniki do oświetlenia
- bębny
- wtyczki
- gniazda
Do oświetlenia równieŜ w zakresie własnym zostały wykonane skrzynie
z płyt OSB na transport i zabezpieczenie nowego oświetlenia. Wykonano trzy
skrzynie z metalowymi okuciami – tym samym Ośrodek
oszczędził 50% kosztów związanych z zakupem profesjonalnych skrzyń. Nasze
skrzynie słuŜą równieŜ za miejsce do siedzenia dla akustyka i oświetleniowca
podczas imprez plenerowych MOK.
2. Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy na imprezy plenerowe:

- mikser Yamaha MG-32/14 FX jedna sztuka
- końcówka mocy ADS PLX 3200 jedna sztuka
- kolumna głośnikowa LDM PLP 1015 dwie sztuki
- power mikser Yamaha EMX 212 jedna sztuka
- zestaw mikrofonów perkusyjnych ( ośrodek nie posiadał w ogóle tego typu
sprzętu)
- Casa rack na końcówki mocy jedna sztuka
- Di box dwie sztuki
- tester kabli Behringer jedna sztuka
- kabel mikrofonowy 60 metrów bieŜących
- kabel kolumnowy 45 metrów bieŜących
- kufry na kable 2 sztuki
- końcówki Speakon
- baterie i inne akcesoria uŜywane na bieŜąco zapewniające realizację imprez.
3. Zakupiono równieŜ namiot dla akustyków, poniewaŜ sprzed do imprez
plenerowych musi być osłonięty. Na namiocie MOK ma swoją reklamę. Namiot
jest w pełni profesjonalny firmy GMP ( nie chińska podróbka) .
4. Rzutnik multimedialny dostosowany do potrzeby sali widowiskowo kinowej
potrzebny do realizacji imprez – prezentacje multimedialne, bajki i filmy dla
dzieci podczas ferii zimowych i wakacji letnich.
Potrzeby MOK są jeszcze duŜe jeśli chodzi o doposaŜenie sceny w sprzęt
oświetleniowy i nagłośnieniowy. Kwota planowana na ten rok to około 20
tysięcy złotych w celu uzupełnienia w konieczny sprzęt naszą estradę .

IX.
Miejski Ośrodek Kultury, który powołany został mocą uchwały Rady
Miejskiej z dniem 1 stycznia 2005 roku jako samorządowa instytucja kultury
realizował w roku 2008 zadania zgodne z załoŜeniami statutowymi. Jego
podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie mieszkańców do
aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.
MOK realizował i nadal realizuje
zadania w dziedzinie wychowania,
upowszechniania i inicjowania działań kulturalnych; prowadził i nadal prowadzi
wielokierunkową działalność zgodną z załoŜeniami polityki kulturalnej miasta
na podstawie własnego programu. Wspierał i wspiera inicjatywy słuŜące
ochronie dóbr i zabytków kultury w mieście oraz regionie, kultywuje zwyczaje i
obyczaje śląskie, a takŜe wyszukuje talenty artystyczne wśród mieszkańców
Lędzin oraz zapewnia im wszechstronną pomoc. Instytucja ta współpracowała i
nadal będzie współpracować z lędzińskimi stowarzyszeniami społecznokulturalnymi oraz innymi ośrodkami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami.
Do głównych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury naleŜy:
•

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

•

uwraŜliwienie na sztukę i jej piękno.

Nadal w roku 2009 będziemy dąŜyć do większego i szerszego rozwoju kultury
w naszym mieście.

„ Prawdziwy artysta nie posiada dumy. Widzi on, Ŝe sztuka nie ma granic, czuje, jak bardzo
daleki jest od swego celu, i podczas gdy inni podziwiają go, on sam boleje nad tym, Ŝe nie
dotarł jeszcze do tego punktu, który ukazuje mu się w oddali, jak światło słońca…”

