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1. Kalendarz imprez kulturalnych zrealizowanych w poszczególnych 
miesiącach roku 2010 przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach. 

STYCZEŃ 

1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XVIII finał - głównym organizatorem jest PZS 

Lędziny – nauczyciel Krystyna Wróbel, wsparcie - Miejski Ośrodek Kultury, miejsce imprezy 

– sala widowiskowo – kinowa „Piast”  

2. Wystawa obrazów haftowanych -   Moje 850-letnie miasto – kolejna wystawa prac Ireny 

i Romana Chromy -  twórców ludowych – miejsce wystawy – hol Urzędu Miasta.  

3. Wystawa Eweliny Smolarczyk  - „Rodzina w Fotografii” – przekrojowa wystawa 

fotografii rodzin lędzińskich od początku wieku po aktualny czas. Współorganizatorem 

wystawy był Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, miejsce wystawy – hol Urzędu Miasta. 

4. „Ranczo Boyszowy” –  przedstawienie charytatywne, z którego dochód przeznaczony 

został na rozbudowę Ośrodka Błogosławiona Karolina oraz pokrycie kosztów leczenia            

i zakupu protezy dla mieszkańca powiatu bieruńsko - lędzińskiego. W roli aktorów wystąpili 

prezesi lokalnych firm, dyrektorzy zakładów, przedstawiciele samorządów powiatu bieruńsko 

– lędzińskiego, przedstawienie odbyło się na sali widowiskowo – kinowej „Piast”. 

5. „II Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek” – odbył się w sali widowiskowo – kinowej 

„Piast” w Lędzinach. Wystąpiły nie tylko dziecięce i młodzieŜowe grupy ale równieŜ 

profesjonalne chóry i zespoły z Bierunia, Imielina, Mysłowic, Tychów i Lędzin. Ogółem 

wystąpiło 40 podmiotów wykonawczych. 
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6. Koncert Galowy laureatów  II  Przeglądu Kolęd, Pastorałek  i Jasełek, prezentacja      

zwycięzców przeglądu oraz wręczenie nagród. Wystąpili m.in. Małgorzata Zuber, „Soprano”, 

„Stars Show”, „RóŜe Św. ElŜbiety”, „Pneuma”.  

7. Wystawa  pokonkursowa nagrodzonych prac „Figurka do Lędzińskiej szopki 

BoŜonarodzeniowej” i  „Ozdoba choinkowa – Gwiazdka 2009” – najładniejsze prace 

ucznów:  Mateusza Marszałek, Klaudii Lewkowicz, Małgorzaty Góreckiej, Magdaleny 

Cichoń, Klaudii Kajdasz, Aleksandry Sroka, zostały wystawione w holu kina „Piast”. 

 8. Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek  - Bojszowy Nowe 2010 – udział młodzieŜowej 

grupy „Lędzinianie” na XIV Gminny i X Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędowych 

Bojszowy Nowe 2010. 

9. „Wieczorek Kolęd i Pastorałek” – organizatorem było Towarzystwo Kulturalne im. 

Anielina Fabery. Obok wokalistki Ewy Kapała wystąpiły zespoły MOK - Ars Nova 

(prowadzony przez Sylwię Witułę- Majchrzyk) i Stars Show (kierowany przez Franciszka 

Moskwę).  

10. Spotkanie rodzin osób uzaleŜnionych od alkoholu, występy zespołów  MOK – 

współpraca  z MOPS. 

11.  Zajęcia grup twórczych MOK: śpiewacze, wokalno - instrumentalne, teatralne,         

modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, instrumentalne. 

     LUTY 

1. Ferie Zimowe z MOK w dniach  od 15.02.2010r. do  26.02. 2009r. W czasie zimowych 

ferii w dniach od 15 do 26 lutego 2010 roku, Miejski Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia 

dla dzieci i młodzieŜy. KaŜdego dnia o określonych godzinach zajęcia szachowe, plastyczne, 

modelarskie, rękodzielnicze, z rysunku z fotografii i zajęcia taneczne prowadzone były przez 

instruktorów z Miejskiego Ośrodka Kultury. Atrakcją dla młodzieŜy były dwudniowe 

warsztaty z wizaŜu i makijaŜu prowadzone przez stylistkę BoŜenę Bierońską. Dla chętnych 

dzieci z całego miasta w środę 17 lutego zorganizowaliśmy wyjazd do teatru lalki i aktora 

„Ateneum” w Katowicach. Wyjazd połączony był z wizytą w Muzeum Śląskim, gdzie dzieci 

oglądały stare zdjęcia Fotoplastykonie. W poniedziałek 22 lutego w siedzibie Miejskiego 

Ośrodka Kultury zorganizowaliśmy konkurs Karaoke. Do atrakcji naleŜały równieŜ warsztaty 

Clownowe 24 lutego na sali widowiskowo kinowej „Piast”.W trakcie 10 dni feriowych 



 5

zorganizowaliśmy 33 zajęcia trwające łącznie 53,5 godziny. W zajęciach tych łącznie 

uczestniczyło 300 dzieci i młodzieŜy w wieku od 4 do 18 lat. 

2. Walentynki – kino „Piast” Lędziny – projekcja filmu „Amerykańskie Ciacho”.  

3. Wieczorek z poezją miłosną – Duet - Ewa Ścierska, Dawid Kiełbasa oraz solistka Ewa  

    Kapała, wiersze miłosne recytowane przez uczniów PZS Lędziny wybrała Zofia Dudek.  

4. Konkurs „Stroik wielkanocny” – ogłoszenie konkursu dla dzieci do 16- go roku Ŝycia, 

którego efektem miały być oryginalne ozdoby świąteczne.  

5. II Edycja Konkursu  – „Eco Marzanna” – w tegorocznej edycji ze względu na 40 lecie 

obchodów dni Ziemi prace były wykonywane z materiałów przyjaznych środowisku. Konkurs 

przeznaczony był dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób 

niepełnosprawnych.  

6. Zajęcia grup twórczych MOK: śpiewacze, wokalno -  instrumentalne, teatralne,        

modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, instrumentalne. 

MARZEC 

1. Wystawa „Artystyczne Ferie w MOK” – wystawa prezentowała prace fotograficzne, 

rysunkowe oraz malarskie wykonane w czasie ferii przez dzieci i młodzieŜ uczestniczącą       

w zajęciach zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, miejsce wystawy – hol Urzędu 

Miasta. 

2. „Dzień Kobiet” -  Kabaret Długi „ Siedem mitów głównych”- przedstawienie 

kabaretowe dla mieszkańców Lędzin z okazji dnia Kobiet, impreza odbyła się na sali 

widowiskowo – kinowej „Piast”. 

3. Wystawa obrazów Klubu Plastyka „Kontrast” – coroczna wystawa obrazów  

lędzińskiego klubu plastyka – tematyka prac bardzo róŜna począwszy od obrazów olejnych 

malowanych na płótnie a kończąc na obrazach akrylowych na kartonie, miejsce wystawy – 

hol Urzędu Miasta. 

4. Powitanie wiosny z MOK– warsztaty integracyjne -  dla podopiecznych z ośrodka 

Błogosławiona Karolina – zajęcia plastyczne, tworzenie marzanny, obrazów wiosennych, 

zwierząt z balonów, pokaz mody wiosennej. Atrakcją był motyl – szczudlarz rozdający 
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dyplomy i medale uczestnikom. Impreza odbyła się na terenie sali widowiskowo – kinowej 

„Piast”.   

5. Wieczorek integracyjny z poezją – piosenki śpiewał Krzysztof Szymaszek laureat 

festiwalu Zaczarowanej Piosenki w 2006 roku, poezję recytowała Pani Stanisława Kaleta. 

Impreza odbyła się na terenie sali widowiskowo – kinowej „Piast”.   

6. Przegląd Kapel Weselnych – ze względu na brak zainteresowania ze strony kapel 

przegląd nie odbył się. 

7. Organizacja konkursu „Pięciobój ekologiczny” – Miejski Ośrodek Kultury wraz z Firmą 

Ekorec w związku z 40 leciem obchodów Dni Ziemi zorganizował konkurs ekologiczny. 

Zadaniem Dzieci i młodzieŜy było stworzyć - ułoŜyć komiks – „Tytus, Romek i Atomek 

segregują śmieci”, - zrobić zdjęcia – „Czysta przyroda w obiektywie Lędzin”, - stworzyć 

pocztówkę - „Lędziny – moją Ekolandią”, - napisać ”Wiersz ekologiczny”, - wykonać plakat 

z hasłem ekologicznym nawołującym mieszkańców Lędzin oraz przejezdnych do dbania        

o czyste środowisko. 

8. Nagroda starosty bieruńsko – lędzińskiego „Clemensy 2009” – laureatem w kategorii 

„Clemens Pro Arte" - za osiągnięcia w twórczości artystycznej został  Jan Śmiłowski. 

Impreza odbyła się na terenie sali widowiskowo – kinowej „Piast”.   

9. Organizacja koła podróŜnika „Włóczykij” – zajęcia prowadzi pani Marzena 

Domaradzka. Co dwa tygodnie w ramach zajęć odbywają się piesze wędrówki tzw Nordic 

Walking. 

10. Wiosenny turniej szachowy – zorganizowany wspólnie z instruktorami Józefem Kaletą       

i Januszem Gondzikiem. W turnieju wzięło udział 20 osób, przyznano miejsca w trzech 

kategoriach wiekowych. Impreza odbyła się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury             

w Lędzinach. 

11. Obchody Wieczerzy Pańskiej – coroczne spotkanie organizowane przez „Świadków 

Jehowy” w sali widowiskowo – kinowej „Piast”. 

12. Wręczenie nagród konkursu „Stroik Wielkanocny”, połączone z rozdaniem nagród     

w konkursie „Kroszonki” współorganizowanym przez Gimnazjum z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 2. Rozdanie nagród odbyło się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury. 
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13. Zajęcia grup twórczych MOK: śpiewacze, wokalno - instrumentalne, teatralne, 

modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, instrumentalne. 

 

 

KWIECIEŃ 

1. Rozstrzygnięcie konkursu „Eco – Marzanna” – czteroosobowe Jury przyznało nagrody 

w trzech kategoriach: - przedszkola, - szkoły podstawowe, - gimnazja.    

2.XVII Przegląd Piosenki Dziecięcej im. Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie śpiewanie”  - 

eliminacje rejonowe w czasie których komisja powołana przez Miejski Ośrodek Kultury oraz 

zespół „Śląsk” przesłuchała około 15 zespołów regionalnych. Impreza odbyła się na terenie 

sali widowiskowo – kinowej „Piast”.   

3. „40 lecie” obchodów Dni Ziemi – przedstawienie ekologiczne „Jak super bohaterowie 

uratowali świat od zagłady”. Cztery przedstawienia dla szkół i przedszkoli Lędzińskich – 

sponsorami były firmy Ekorec i Partner. Przedstawienia odbyły się na sali widowiskowo – 

kinowej „Piast”. 

4. VII Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca – VII edycja powiatowego festiwalu 

organizowanego przez Gimnazjum nr 1. W przeglądzie uczestniczyły grupy z Miejskiego 

Ośrodka Kultury min „ Practic Nice” przygotowana pod kierunkiem Dariusza Kryli. Przegląd 

odbył się na sali widowiskowo – kinowej „Piast”.    

5. Rozstrzygnięcie „Pięcioboju Ekologicznego” – w wyniku głosowania wyłoniono pięciu 

zwycięzców w kaŜdej z ustalonych regulaminem kategorii. W pracach Jury wzięli udział     

m. in. Prezes Ekorec - Janusz Freitag. 

6. Wystawa pokonkursowa „Pięciobój ekologiczny” – w holu Urzędu Miasta -  

prezentująca nadesłane prace najciekawsze prace konkursowe. 

7. X Dni Regionalne – w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - występ 

zespołu Lędzinianie pod kierunkiem Pana Franciszka Moskwy. 

8. Warsztaty integracyjne „Powitanie Wiosny” – w zajęciach wzięli udział podopieczni      

z Ośrodka Błogosławiona „Karolina” – w czasie zajęć odbył się pokaz ekologicznej mody, 
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tworzenie obrazu - gigant, tworzenie zwierząt z balonów.  Warsztaty odbyły się na terenie sali 

widowiskowo – kinowej „Piast”.   

9. Wieczór poetycki z okazji 200 rocznicy urodzin Wielkiego Fryderyka Chopina– 

utwory fortepianowe wykonywał Piotr Sałajczyk, scenariusz i recytowane teksty 

przygotowała pani Dagmara Kupczyk, poezję recytowała młodzieŜ z Bieruńskiego Liceum. 

Impreza odbyła się w sali widowiskowo – kinowej „Piast”.   

10. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wiatr, wypadek, ogień, woda – straŜak zawsze 

rękę poda” – eliminacje powiatowe przeprowadzone przez Miejski Ośrodek Kultury.          

W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół lędzińskich. 15 najlepszych prac zostało 

przesłanych do powiatu, gdzie wzięło udział w dalszych, wojewódzkich eliminacjach. 

11. Udział w Word Dance 2010 grupy „Practic Nice” z Miejskiego Ośrodka Kultury          

w Lędzinach – przegląd organizowany był przez Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Grupa 

zajęła III miejsce. 

12. Zajęcia grup twórczych MOK: śpiewacze, wokalno - instrumentalne, teatralne, 

modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze. 

MAJ 

1. XVII Międzynarodowy Przegląd  Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” – Euro 

Folklor 2010 – udział w przeglądzie w Zebrzydowicach zespołu „Lędzinianie”. 

2. XVII Przegląd Piosenki Dziecięcej im. Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie śpiewanie” – 

konkurs finałowy w Piekarach Śląskich – udział zespołu „Lędzinianie”. 

3. Dwudniowe eliminacje „VII Powiatowego Festiwalu Muzyki i Tańca” – na sali 

widowiskowo kinowej „Piast” prezentowały się dzieci i młodzieŜ z Lędzin, Imielina, 

Bojszów, Tychów oraz Mysłowic. Eliminacje odbyły się na terenie sali widowiskowo – 

kinowej „Piast” – współorganizacja MOK 

4. Koncert laureatów „VII Powiatowego Festiwalu Muzyki i Tańca” – gala finałowa 

festiwalu organizowanego przez G1 na sali widowiskowo kinowej „Piast”, w czasie której 

nastąpiło wręczenie nagród ora prezentacja nagrodzonych wykonawców – współorganizacja 

MOK.  
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5. Wieczór kameralny z „Poezją dla matki” – w czasie którego wystąpiła solistka Opery 

Bytomskiej Ewa Pytel, wiersze recytowały dzieci ze Szkoły Podstawowej z O. I. nr 1 im. K. 

Miarki, przygtowane pod kierunkiem Pani Barbary Kowalskiej. Impreza odbyła się na terenie 

sali widowiskowo – kinowej „Piast”.   

6. Warsztaty wokalno – aktorskie - Piotr Sabat, Katarzyna Skulska – jednodniowe 

warsztaty odbyły się na sali widowiskowo – kinowej jako przygotowanie do pracy na scenie 

pod kątem ćwiczeń ruchowych i emisyjnych. Warsztaty odbyły się na terenie sali 

widowiskowo – kinowej „Piast”.   

7. Przegląd Muzyki i Tańca  - „Wici” w Chorzowie, występ zespołu „Lędzinianie”. 

8. Festyn we Dworze – współorganizacja MOK – z powodów złych warunków pogodowych 

festyn odwołano. 

9. „Szekspiriada 2010” – powiatowy konkurs z języka angielskiego organizowany przez 

szkołę językową „Angmen”. Miejski Ośrodek Kultury w ramach obchodów 850 lecia 

współtworzył zadanie polegające na ułoŜeniu monologu w języku angielskim nawiązującego 

do historii Lędzin. Konkurs odbył się na terenie sali widowiskowo – kinowej „Piast” – 

współorganizacja MOK.  

10. Zajęcia grup twórczych MOK: śpiewacze, wokalno- instrumentalne,  teatralne, 

modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze 

CZERWIEC  

1. Międzynarodowy Dzień Dziecka – charytatywna  impreza plenerowa w ogródku MOK 

połączona ze zbiórką pieniędzy dla rodzin z dziećmi poszkodowanych w czasie powodzi. Do 

akcji dołączyło się Gimnazjum z Oddziałam Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach oraz siostry 

zakonne z Parafii Chrystusa Króla w Lędzinach. 

2. Wystawa starych zdjęć w ramach „850 lecia miasta” – zdjęcia na wystawę udostępnili 

mieszkańcy miasta m.in. Ficek Klaus, Marcelina Skitek, Urszula Klyczka, Franciszek 

Moskwa, Alicja Zaręba. 

3. „Lędziny wczoraj, dziś i jutro” – konkurs multimedialny z okazji 850 lecia miasta – 

nagrodzono 6 prezentacji w dwóch kategoriach wiekowych. Organizatorem konkursu był 

Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach. 
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4. Festyn charytatywny Mysłowice – Krasowy – Miejski Ośrodek Kultury udostępniał 

scenę wraz obsługą techniczną. 

5.  Przedstawienia charytatywne – współorganizacja z Parafią Chrystusa Króla  

w Hołdunowie. Wystawiono trzy przedstawienia kukiełkowe, z których dochód przeznaczono 

na zakup pościeli dla powodzian. Przedstawienia odbyły się na terenie sali widowiskowo – 

kinowej „Piast”.   

6. Piknik integracyjny na Zalewie w Chełmie Śląskim– w czasie trzech dni instruktorzy      

z MOK prowadzili stoisko plastyczne – malowanie twarzy, tworzenie prac plastycznych 

wielkoformatowych, lepienie z masy solnej, wyklejanie obrazków kulkami z bibuły, 

tworzenie strojów. W czasie pikniku występ zespołów MOK – „Lędzinianie” i „Stars Show”. 

7. Absolwenci roku 2009/2010 – impreza organizowana wspólnie z Referatem Kultury          

i placówkami oświaty, w czasie której nagrodzono absolwentów z najwyŜszą średnią. Impreza 

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

8. Dni Lędzin - Dwudniowym obchodom towarzyszyły liczne atrakcje min: rozgrywki 

sportowe, rajd samochodów terenowych, liczne występy dzieci ze szkół i przedszkoli 

lędzińskich, koncerty zespołów lędzińskich a takŜe takich gwiazd jak „Gang Olsena”, Sylwia 

Grzeszczak oraz występ kabaretowy Grzegorza Stasiaka – organizacja MOK. 

9. Plener rzeźbiarski w ramach obchodów 850 lecia miasta – plener odbył się w tygodniu 

poprzedzającym obchody Dni Lędzin. Uczestniczyło w nim 7 rzeźbiarzy. W wyniku ich pracy 

powstało pięć rzeźb, które staną w wyznaczonych miejscach miasta Lędziny. 

10. Święto szkoły SP 3 – obchodom towarzyszyły liczne występy muzyczne i teatralne 

dzieci. W czasie obchodów wystąpiły grupy z MOK min „Stars Show”. Impreza odbyła się na 

terenie sali widowiskowo – kinowej „Piast” – współpraca MOK.  

11.  PoŜegnanie Absolwentów Gimnazjum nr 1 – impreza odbyła się na sali widowiskowo 

– kinowej „Piast”, nagłośnienie – Franciszek Moskwa. Impreza odbyła się na terenie sali 

widowiskowo – kinowej „Piast” – współpraca MOK.   

12. Koncert majowy  - coroczny koncert organizowany przez Gimnazjum nr 2 w Lędzinach 

został przeniesiony na czerwiec. W czasie koncertu moŜna było zobaczyć przedstawienie 

dotyczące historii muzyki. Przedstawienie odbyło się na sali widowiskowo – kinowej „Piast” 

w Lędzinach – współpraca MOK. 

13. Koncert charytatywny ze Stowarzyszenia Anielina Fabery oraz Stowarzyszenia 

Rodu Pinocy – środki uzyskane zostały przeznaczone na rodziny poszkodowane w czasie 

majowej powodzi, w czasie koncertu śpiewała grupa Stars Show oraz Blue Band z MOKu. 
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14. Przedstawienie Pantomima – zakończenie i poŜegnanie roku z kołami zainteresowań 

– przedstawienie zorganizowane przy współudziale dzieci z Gimnazjum nr 2, w czasie 

którego wręczano podziękowania dla instruktorów MOK – rozdanie podziękowań i nagród za 

sumienną i  solidną pracę  w roku szkolnym  2009/2010.  

15. Zajęcia grup twórczych MOK: śpiewacze, wokalno - instrumentalne, teatralne, 

modelarskie, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze.  

LIPIEC 

1. Zajęcia dla dzieci „Wakacje bez uzaleŜnień 2010”- cykl imprez dla dzieci: zajęcia 

plastyczne, rękodzielnicze, szachowe, warsztaty taneczne, oraz teatralne, gry i zabawy, 

konkursy, wycieczki wyjazdowe, wyjścia na basen 

2. Ogłoszenie IV konkursu fotograficznego „Wakacje w obiektywie”  - „Od Lizini po 

Lędziny – 850 letnie miasto”. 

3. Spotkanie z poezją – w czasie zajęć teatralnych z Piotrem Sabatem mogliśmy usłyszeć 

wiersze w wykonaniu uczestników zajęć. Instruktor przygotował utwory polskich poetów, 

min Jana Brzechwy, Wisławy Szymborkiej, Czesława Miłosza. Spotkanie odbyło się w 

siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach. 

4. Przegląd grup teatralnych – w czasie tygodnia teatralnego w czasie zajęć z Piotrem 

Sabatem miały moŜliwość zaprezentować swoje umiejętności aktorskie dziewczyny z teatru 

pantomimy Pneuma. Uczestnicy mogli równieŜ obejrzeć przedstawienie kukiełkowe w 

wykonaniu Teatru KaŜdej Sztuki z Nowego Sącza. Przegląd odbył się na Sali widowiskowo – 

kinowej „Piast” w Lędzinach. 

SIERPIEŃ 

1. Kontynuacja zajęć wakacyjnych – cykl imprez dla dzieci: zajęcia fotograficzne, 

garncarskie, instrumentalno – muzyczne, szachowe, gry i zabawy, konkursy, wycieczki 

wyjazdowe, wyjścia na basen, mini Playback Show. 

2. DoŜynki Miejskie – część artystyczna została odwołana ze względu na osoby 

poszkodowane w czasie majowej powodzi. Obchody ograniczyły się do uroczystej mszy w 

kościele w Goławcu, przemarszu korowodu doŜynkowego oraz  występu zespołu 

„Lędzinianie” -  współorganizacja MOK.  
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3. Wyjazd do kopalni w „Wieliczce” podsumowujący całość programu „Wakacje 2010” 

– w wycieczce uczestniczyły dzieci z czterech placówek uczestniczących w projekcie, mające 

najwyŜszą frekwencję.  

4. Wyjazd do siedziby zespołu „Śląsk” w Koszęcinie na operetkę „Hrabina Marica” – 

otwarty wyjazd dla mieszkańców Lędzin finansowany był przez Miejski Ośrodek Kultury.  

W programie oprócz operetki, uczestnicy mieli okazję zobaczyć muzeum etnograficzne 

Adolfa Dygacza. 

WRZESIEŃ   

1.Festyn Osiedlowy – coroczna impreza mająca na celu integrację mieszkańców na 

„Ratuszu”– w czasie imprezy wystąpiły grupy z Miejskiego Ośrodka Kultury min. „Stars 

Show” oraz duet taneczny Beata Bluj oraz Tomasz Gibas – współpraca MOK. 

2.Konferencja „FAS” - głównymi organizatorami w ramach IX obchodów Światowego Dnia 

FAS był Oddział Śląskiego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa w Lędzinach i 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach  - współorganizatorem konferencji był 

Miejski Ośrodek Kultury, impreza odbyła się na terenie sali widowiskowo – kinowej „Piast”    

3. Międzyszkolny Lędziński Turniej Ekologiczny – „Eko Planeta” – w turnieju 

uczestniczyły trzy czteroosobowe druŜyny z lędzińskich szkół podstawowych – ze Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz z Zespołu 

Szkół w Goławcu. W ramach turnieju powstały następujące prace: „Ekoludek”, „Ekologiczny 

znaczek pocztowy”, „Wesoły kosz na śmieci”, „Rymowanka dotycząca segregacji śmieci”. 

Turniej odbył się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury. Konkurs współtworzył Ekorec 

Lędziny. 

4. Rozstrzygnięcie IV konkursu „Wakacje w Obiektywie” – w tegorocznej edycji wzięło 

udział 91 osób z Imielina, Bierunia, Tychów, Mysłowic, Bojszów  oraz Lędzin – łącznie 

nadesłano 249 zdjęć. Siedmioosobowa komisja nagrodziła 10 osób w trzech kategoriach 

wiekowych. 

5. Wystawa pokonkursowa „Wakacje w obiektywie 2010” – w holu Urzędu Miasta. 

Wystawiono wszystkie nadesłane prace - łącznie 249 zdjęć. 
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6. Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim – koncerty w ramach cyklicznej 

imprezy organizowany jest przez Powiat Bieruńsko-Lędziński, przy współudziale miast i 

gmin powiatu, parafii/kościołów dekanatu Bieruń oraz innych instytucji. Współfinansowanie 

MOK . 

7. Koncert charytatywny w ramach comiesięcznych wieczorów kameralnych z poezją – 

„Chińskie Ogrody”. Wystąpiła grupa „Grzegorz Majzel Trio” oraz „grupa MoCarta”, 

dochód z imprezy przez artystów przeznaczony został na dzieci z dystrofią mięśniową – 

koncert w ramach 850 lecia miasta. Impreza odbyła się na terenie sali widowiskowo – 

kinowej „Piast”.   

8. Wystawa prac Karoliny Kindler – Skowronek – wystawa była częścią projektu 

„Chińskie Ogrody”, z której dochód przeznaczono na fundację dzieci z dystrofią mięśniową. 

Wystawa odbyła się w holu Urzędu Miasta. 

9. Uroczysta sesja 850-lecie miasta Lędziny, - w czasie sesji odznaczono wszystkich którzy 

zasłuŜyli się dla miasta Lędziny. sesję zakończył koncert z towarzyszeniem orkiestry 

kameralnej "Camerata Impuls". Impreza odbyła się na terenie sali widowiskowo – kinowej 

„Piast”.   

10. Uroczysta msza z okazji 850 lecia w kościele parafialnym Św. Klemensa w Lędzinach 

– w czasie mszy wybrane pieśni wykonali kameraliści miasta Lędziny „Pro Arte et Musica” 

pod kierunkiem pani Marii Zuber. 

11. „Festyn we dworze” - wystąpiły zespoły MOK – „Blue Band”, „Stars Show”, „Smyki”, 

„Lędzinianie”. Gwiazdą festynu był zespół „Bar” 

12. Festyn Rodzinny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola 

Miarki - wystąpiły zespoły MOK – „Blue Band”, „Stars Show”, „Smyki”, „Lędzinianie” – 

współpraca MOK. 

13. II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej "Sacra Ecclesiae Cantio - Tarnów 2010" 

– II miejsce kameralistów miasta Lędziny „Pro Arte et Musica” pod kierunkiem Pani Marii 

Zuber. 

14. Turniej Szachowy - zorganizowany wspólnie z instruktorami Józefem Kaletą i Januszem 

Gondzikiem. W turnieju wzięło udział 18 osób, przyznano miejsca w trzech kategoriach 

wiekowych. Impreza odbyła się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach. 
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15. V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Taneczna Jesień – Lędziny 2010”     

o Puchar Burmistrza Miasta Lędziny. Organizacja imprezy wspólnie z Fundacją Rozwoju 

Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach- współpraca MOK. 

16. Zajęcia grup twórczych MOK:  - organizacja kół zainteresowań:  

 

            a) Zespół ludowy „Lędzinianie”  instruktor Franciszek Moskwa 

         b) Zespół młodzieŜowy  „Stars Show” instruktor Franciszek Moskwa 

         c) Zespół dziecięcy „Smyki” instruktor Franciszek Moskwa 

d) Zespół  muzyczny - instrumentalny „Blue  band”  instruktor Piotr Musioł  

e) Zespół wokalno – instrumentalny „ Ars Nova” instruktor Piotr Musioł   

f) Zespół wokalno – instrumentalny (rockowy) Child 

g) Koło gitarowe – instruktor Dawid Kiełbasa 

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

              Koło taneczne: 

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

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

c) Zespół tańca klasycznego – instruktor Tomasz Gibas 

d) Zespół tańca dla osób niepełnosprawnych – instruktor Tomasz Gibas 

e) Zespół tańca towarzyskiego – Katarzyna Kłusek 

Koło plastyczne:  

a) Kółko plastyczne w MOK -  instruktor Urszula Klyczka 

b) Kółko plastyczne w SP4 na Goławcu  - Przemysław Czerniak 

c) Kółko plastyczne dla dzieci od trzeciego roku Ŝycia i ich rodziców w MOK– 

Przemysław Czerniak 
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d) Kółko plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Lędzinach - instruktor 

Przemysław Czerniak  

e) Rysunek węglem – zajęcia w MOK instruktor  Karol Nowak 

Koło  modelarskie :  

a) w MOK - instruktor Andrzej Niklas 

b) w SP 4 - 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 

Nauka gry na instrumentach:  

a) Nauka gry na fortepianie i kibordzie - instruktor Piotr Musioł 

b) Nauka gry na gitarze – instruktor Dawid Kiełbasa 

           Koło  rękodzielnicze  

            a) Zajęcia w MOK - instruktor Agnieszka  Kupczyk 

Koło podróŜnika „ Włóczykij”:  

a) Zajęcia w MOK – instruktor Marzena Domaradzka 

Koło krawieckie :  

a) zajęcia w MOK – instruktor Anita Piszczek 

Rytmika dla najmłodszych:  

a) zajęcia w MOK – instruktor Aleksandra Jezierska 

Koło z jogi:  

a) zajęcia w MOK – instruktor Aleksandra i Eugeniusz Myszor 
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Koło fotograficzne:  

a) zajęcia w MOK – instruktor Kamil Pakuła 

PAŹDZIERNIK 

1. Wystawa obrazów klubu plastyka „Kontrast” – wystawa jest zbiorem prac powstałych 

w trakcie pleneru poświęconemu 850-leciu miasta Lędziny. Wystawa odbyła się w holu 

Urzędu Miasta – wsparcie MOK. 

2. Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – na sali 

widowiskowo – kinowej „Piast”. Wykład inauguracyjny w którego wysłuchało 80 studentów 

wygłosił J. M Rektor mysłowickiej uczelni doc.  dr Mirosław Wójcik.  

3. Uroczyste otwarcie wyremontowanego Miejskiego Przedszkola nr 2 – połączone ze 

świętem Edukacji Narodowej i uroczystym wręczeniem nagrody Burmistrza dla najbardziej 

zasłuŜonych nauczycieli lędzińskich szkół- współpraca MOK – obsługa techniczna na 

podwórku. 

4. Humoreska Ŝydowska „Kuzyn Rockefellera” – w wykonaniu Teatru KaŜdej Sztuki z 

Nowego Sącza. Spektakl odbył się na sali widowiskowo – kinowej „Piast” 

5. II Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” – występ solistów, duetów oraz grup 

wokalno-instrumentalnych. Komisja w składzie: Maria Zuber, Weronika Weber, Agnieszka 

Kupczyk oraz Krzysztof  Sontag wyłoniła 9 finalistów. Przegląd odbył się na sali 

widowiskowo – kinowej „Piast”. 

6. Wyjazd Artystyczny do siedziby zespołu „Śląsk” w Koszęcinie - otwarty wyjazd dla 

mieszkańców Lędzin sfinansowany przez Miejski Ośrodek Kultury. Uczestnicy mieli okazję 

zobaczyć muzeum etnograficzne Adolfa Dygacza. 

7. Zajęcia grup twórczych MOK: śpiewacze, wokalno - instrumentalne,   modelarskie, 

taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, instrumentalne. Swoją działalność rozpoczęły nowe koła 

zainteresowań: koło rysunku węglem, koło malarstwa dla dzieci od lat trzech, koło 

fotograficzne, zajęcia z rytmiki oraz jogi. 

LISTOPAD 
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1. Gala finałowa II Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” – rozdanie nagród 

zwycięzcom, gwiazdą wieczoru był Chór Gregorian „Mistic”. Gala odbyła się w sali 

widowiskowo – kinowej „Piast”. 

2. Otwarcie Biblioteki Publicznej – pomoc w organizacji uroczystego otwarcia, 

udostępnienie zdjęć z wystawy fotograficznej „850 lecie Miasta Lędziny”, przygotowanie 

wystawy śląskich strojów ludowych, ekspozycja zdjęć „ Z Ŝycia biblioteki” – współpraca 

MOK. 

3. Wystawa Plakatów „Prawa Dziecka” – wystawa pokonkursowa dotycząca 10 praw 

dziecka Janusza Korczaka. Konkurs zorganizowało Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka     

w Lędzinach, wystawa odbyła się w holu Urzędu Miasta – współpraca MOK. 

4. Święto Szkoły Gimnazjum nr 1 – impreza połączona z występami uczniów odbyła się     

w sali widowiskowo – kinowej – współpraca MOK.  

5. Ogłoszenie IV Konkursu Plastycznego „Figurka do Szopki BoŜonarodzeniowej”. 

6. Ogłoszenie II Konkursu Plastycznego „Ozdoba choinkowa – Gwiazdka 2010. 

7. Lędziny moja mała ojczyzna – XIII edycja konkursu organizowanego przez Towarzystwo 

Kulturalne Anielina Fabery. Na sali widowiskowo – kinowej „Piast” odbył się konkurs gwary 

w którym uczestniczyły dzieci ze szkół lędzińskich. W tegorocznej edycji  - współpraca 

MOK.  

8. Festiwal Szant i Piosenki śeglarskiej „Keja 2010” – ze względu na brak zainteresowania 

przegląd nie odbył się. 

9. Wieczór z piosenką szanty – Koncert zespołu „Perły i Łotry” połączony z zabawą 

andrzejkową, po koncercie poczęstunek, kawa, herbata ciasto. Impreza odbyła się na terenie 

sali widowiskowo – kinowej „Piast”.   

10.Zajęcia grup twórczych MOK: śpiewacze, wokalno - instrumentalne,  modelarskie, 

taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, instrumentalne, rysunek węglem, malarstwo dla dzieci 

od lat trzech, zajęcia fotograficzne, zajęcia z rytmiki oraz jogi. Swoją działalność rozpoczęło 

koło z tańca klasycznego oraz nauka szycia – koło krawieckie. 

GRUDZIEŃ 

1. „Szkolenie obronne” – organizowane przez Burmistrza Miasta Lędziny. Szkolenie odbyło 

się na Sali widowiskowo – kinowej „Piast” – współpraca MOK. 
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2. „Spotkanie z Mikołajem” – poprzedzone przedstawieniem „Królowa śniegu”. Przed 

przedstawieniem pracownikom zostały przekazane prezenty dla dzieci, które Mikołaj 

rozdawał po spektaklu. Impreza odbyła się na terenie sali widowiskowo – kinowej „Piast”.   

3. Akademia Barbórkowa – zorganizowana na sali widowiskowo – kinowej „Piast” przez 

CBiDGP. W czasie akademii odbyło się nadanie honorowych odznaczeń „Szpady Górniczej”- 

współpraca MOK.  

4.Uroczysta Gala konkursu „Lędziny moja mała ojczyzna” – na sali widowiskowo – 

kinowej odbyło się wręczenie nagród finalistom poszczególnych etapów (konkurs gwary, 

plastyczny, historyczny, multimedialny). W czasie gali wystąpiły dzieci i młodzieŜ z 

przedszkoli i szkół lędzińskich a takŜe zespół Miejskiego Ośrodek Kultury „Lędzinianie”, 

oraz zespół „Czantoria” z  Ustronia – współpraca MOK . 

5. Dwudniowy Artystyczny Kiermasz Świąteczny – odbył się w budynku Miejskiego 

Ośrodka Kultury. Prace rękodzielnicze wykonane przez swoich podopiecznych wystawił: 

Ośrodek Błogosławiona „Karolina”, Hospicjum „Cordis”, MłodzieŜ Oazy z Parafii Chrystusa 

Króla w Lędzinach, Gimnazjum nr 1 oraz nr 2 w Lędzinach, Szkoła Podstawowa nr 3 w 

Lędzinach, Zespół Szkół Goławiec oraz Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach.  

6.Wystawa poplenerowa klubu plastyka „Kontrast” – wystawa zatytułowana „Od Lędzin 

po Bawarię”. Wystawione prace nawiązywały do wyjazdowego pleneru malarskiego w 

Mitterteich w Bawarii, przedstawiały architekturę, pejzaŜe, portrety i kwiaty. Wystawa odbyła 

się w holu Urzędu Miasta – współpraca MOK. 

7.Wycieczki do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej – w których uczestniczyli 

uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach oraz 

uczniowie Zespołu Szkół w Goławcu a takŜe uczniowie SP3. Celem wycieczek 

zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury było poznanie technik animacji. 

8.Ogłoszenie „III Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Jasełek” – konkurs kierowany do 

solistów, duetów, zespołów, chórów, oraz grup jasełkowych bez ograniczeń wiekowych z 

terenu całego województwa śląskiego oraz województw ościennych.  

9.Rozstrzygnięcie IV Konkursu  Plastycznego „Figurka do Szopki BoŜonarodzeniowej” 

– w obradach czteroosobowej komisji brali udział: Beata Kozioł, Anita Piszczek, Kamil 
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Pakuła, Przemysław Czerniak. Z pośród około 50 prac wyłoniono 5 finalistów w dwóch 

kategoriach wiekowych. 

10.Rozstrzygnięcie II Konkursu  Plastycznego „Ozdoba Choinkowa” – w obradach 

czteroosobowej komisji brali udział: Beata Kozioł, Anita Piszczek, Kamil Pakuła, 

Przemysław Czerniak. Z pośród około 40 prac wyłoniono 7 finalistów w trzech kategoriach 

wiekowych. 

11.Wieczór wigilijno – kolędowy z zespołem kameralistów Miasta Lędziny „Pro Arte et 

Musica”, oraz zespołu „Lędzinianie”. W czasie wieczoru oprócz świątecznych Ŝyczeń             

i symbolicznego opłatka, Miejski Ośrodek Kultury wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku 

zorganizował poczęstunek – kawę, herbatę i ciasto. Impreza odbyła się na terenie sali 

widowiskowo – kinowej „Piast”.   

12.Jubilaci – impreza organizowana przez Urząd Stanu Cywilnego ora Miejski Ośrodek 

Kultury w czasie której wręczono symboliczne medale małŜeństwom z długoletnim staŜem. 

W trakcie uroczystości wystąpił zespół „Lędzinianie”. Impreza odbyła się na terenie sali 

widowiskowo – kinowej „Piast” – współpraca MOK .   

13. „Sylwester Miejski” – połączony z dyskoteką prowadzoną przez DJ „Mikers”. W czasie 

zabawy pokaz fajerwerków, liczne zabawy i konkursy, występ Starego i Nowego Roku oraz 

Noworoczne śyczenia Burmistrza Miasta - współorganizacja z Urzędem Miasta Lędziny. 

14.Zajęcia grup twórczych MOK: śpiewacze, wokalno - instrumentalne,  modelarskie, 

taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, instrumentalne, rysunek węglem, zajęcia fotograficzne, 

zajęcia z rytmiki, jogi, zajęcia z nauki szycia oraz z tańca klasycznego. Swoją działalność 

rozpoczęło koło nauki języka rosyjskiego. 

2.  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 duŜych dystrybutorów filmowych. Jednak nadal prowadziliśmy  

działalność kinową gdzie dla naszych mieszkańców były wyświetlane filmy. Niestety 

nasze kino „ Piast” nie jest w stanie przebić, brać udział w walce o klienta w  

konkurencyjność molochów kinowych chociaŜby z tego powodu, iŜ dystrybutorzy 

filmowi nie udostępnią nam kopii filmowych wcześniej niŜ miesiąc po premierze filmu. 
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Dopiero wówczas duŜe kina oddają do dystrybutorów kopie filmowe. Jest to spore 

utrudnienie i niedogodność, poniewaŜ premiery filmowe, które są na rynku trafiają do nas 

najwcześniej miesiąc po wejściu na ekrany kin. Cały czas staramy się o jak 

najwcześniejsze, najszybsze pozyskiwanie  kopii dla naszego kina. Cena biletów są  

bardzo konkurencyjne 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. 

Jednak cena jak się okazuje nie jest wielką atrakcją dla odbiorców. WaŜna jest premiera 

filmu. Nie jesteśmy w stanie sprostać tym przeszkodom. Obecnie kino „ Piast” od 

września 2010 roku ma zawieszoną działalność i nie wyświetla filmów. JednakŜe jak 

tylko znajdzie się potrzeba społeczna związana z uruchomieniem kina  to natychmiast 

ruszymy z projekcją filmów.   

 

 

 

 

Tabela nr 1: Sprawozdanie z wyświetlanych filmów w kinie „Piast” w poszczególnych 

miesiącach roku 2010 

LUTY – cen biletu 12,00 zł 

DATA  TYTUŁ Ilość osób  Wartość Brutto 

13.02.2010 „Amerykańskie ciacho” brak widzów  -  

14.02.2010 „Amerykańskie ciacho” 3 36,00 zł 

 

MARZEC – cena biletu 12,00 zł 

DATA  TYTUŁ Ilość osób  Wartość Brutto 

20.03.2010 „Randka w ciemno” brak widzów  -  

21.03.2010 „Randka w ciemno” 17 204,00 zł 

 



 21

 

KWIECIEŃ – cena biletu 10,00 zł 

DATA  TYTUŁ Ilość osób  Wartość Brutto 

24.04.2010 „Wszystko co kocham” 6 60,00 zł 

25.04.2010 „Wszystko co kocham” 2 20,00 zł 

 

W miesiącach : Styczeń, Maj, Czerwiec nie zostały wyświetlone filmy z powodu 

realizowanych licznych imprez kulturalnych, zaś miesiące LIPIEC – SIERPIEŃ 2010 rok – 

przerwa wakacyjna. Od września 2010 roku działalność kina „Piast” w Lędzinach została 

zawieszona z powodu niskiej frekwencji na seansach filmowych ( za zgodą Pana Burmistrza 

Miasta Lędziny). Przychody ze sprzedaŜy biletów -  cały sezon to : 320,00 zł 

3. 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 kółek zainteresowań – forma upowszechniania 

kultury. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów z duŜym doświadczeniem i w pełni 

zaangaŜowanych w krzewienie kultury. MOK przez cały rok kalendarzowy prowadzi 

działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieŜy. Zajęcia warsztatowe – koła zainteresowań 

prowadzone są nieodpłatnie, jednakŜe wyjątek stanowią zajęcia z tańca nowoczesnego  

hip - hop prowadzone przez Dariusza Kryla   ( 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 

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 samodzielnie pracują nad 

wizerunkiem swojego zespołu). Kółko szachowe równieŜ otrzymało swoje wyposaŜenie 

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



 22

instrumencie otrzymało instrument Yamaha. Kółko modelarskie zgodnie                           

z zapotrzebowaniem otrzymuje modele do sklejania w kaŜdej formie i ilości.  Koło 

rękodzielnicze otrzymało materiały konieczne do realizacji zadań. Koło aktorskie 

otrzymało magnetofon a takŜe literaturę – scenariusze sztuki.  Koło krawieckie  otrzymało 

maszyny do szycia 5 sztuk, zaś koło fotograficzne – aparat fotograficzny, tła i rzutnik – 

projektor multimedialny.  

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 młodzieŜowy  „Stars Show” instruktor Franciszek Moskwa 

c) Zespół dziecięcy „Smyki” instruktor Franciszek Moskwa 

d) Zespół wokalno – instrumentalny  „Jung Band” instruktor Piotr Musioł 

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

f)   Zespół wokalno – instrumentalny „ Ars Nova” instruktor Piotr Musioł  

g) Zespół HIP HOP – Odwróceni 

h) Zespół wokalno – instrumentalny Child  

i)   Koło gitarowe – instruktor Dawid Kiełbasa 

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

              Koło taneczne: 

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

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

c) Zespół tańca klasycznego – instruktor Tomasz Gibas 

d) Zespół tańca dla osób niepełnosprawnych – instruktor Tomasz Gibas 

e) Zespół tańca towarzyskiego – Katarzyna Kłusek 
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Koło plastyczne:  

a) Kółko plastyczne w MOK -  instruktor Urszula Klyczka 

b) Kółko plastyczne w SP4 na Goławcu  - Przemysław Czerniak 

c) Kółko plastyczne dla dzieci od trzeciego roku Ŝycia i ich rodziców w MOK– 

Przemysław Czerniak 

d) Kółko plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Lędzinach - instruktor Przemysław 

Czerniak  

e) Rysunek węglem – zajęcia w MOK instruktor  Karol Nowak 

Koło  modelarskie :  

a) w MOK - instruktor Andrzej Niklas 

b) w SP 4 - 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 

Nauka gry na instrumentach:  

a) Nauka gry na fortepianie i kibordzie - instruktor Piotr Musioł 

b) Nauka gry na gitarze – instruktor Dawid Kiełbasa 

           Koło  rękodzielnicze  

            a) Zajęcia w MOK - instruktor Agnieszka  Kupczyk 

Koło podróŜnika „ Włóczykij”:  

a) Zajęcia w MOK – instruktor Marzena Domaradzka 

Koło krawieckie :  

a) zajęcia w MOK – instruktor Anita Piszczek 

Rytmika dla najmłodszych:  

a) zajęcia w MOK – instruktor Aleksandra Jezierska 

Koło z jogi:  
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a) zajęcia w MOK – instruktor Aleksandra i Eugeniusz Myszor 

Koło fotograficzne:  

a) zajęcia w MOK – instruktor Kamil Pakuła 

W Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach przeprowadzone zostały równieŜ zajęcia 

integracyjne – rękodzielnicze. Uczestniczyli w nich podopieczni Ośrodka Caritas 

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

 MOK prowadzi równieŜ zajęcia dla Uniwersytetu III Wieku – planuje ćwiczenia dla 

naszych nieaktywnych zawodowo mieszkańców: język niemiecki, język angielski, arteterapia, 

relaksacja, zajęcia z psychologii, prawa, rehabilitacji, plastyczne, muzyczne.  

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: Przemysław Czerniak 

C) Załącznik nr 3: Sylwia Wituła - Majchrzyk 

D) Załącznik nr 4: Józef Kaleta i Janusz Gondzik 

E) Załącznik nr 5 : Franciszek Moskwa 

F) Załącznik nr 6: Andrzej Niklas 

G) Załącznik nr 7 : Urszula Klyczka 

H) Załącznik nr 8 : Dariusz Kryla  

I) Załącznik nr 9 : Dawid Kiełbasa 

J) Załącznik nr 10: Agnieszka Kupczyk 

K) Załącznik nr 11: Karol Nowak 

L) Załącznik nr12: Aleksandra Myszor 

M) Załącznik nr 13: Kamil Pakuła 
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N) Załącznik nr 14: Anita Piszczek 

 

KaŜdy z instruktorów miał za zadanie opisać działalność swojego koła a takŜe miał 

wskazać osiągnięcia swojego zespołu jak i jego dorobek artystyczny.  

4. Imprezy Plenerowe – scena plenerowa, ogródek MOK.    

4.1 MOK organizował lub współorganizował imprezy plenerowe na terenie naszego miasta, 

które były moŜliwością integracji społeczeństwa. Imprezy te przyjmowały róŜnorodne formy:  

- Festyn „We Dworze” – przywitanie lata 

- Międzynarodowy Dzień Dziecka ogródek MOK 

- Międzynarodowy Dzień Dziecka z SP nr 3 

- II Dni Lędzin – impreza dwudniowa 

- Wakacje bez uzaleŜnień – ogródek MOK 

- Piknik rodzinny „Poznajmy się”  

- Festyn „We Dworze” - jesienny 

- Sylwester Miejski 2010/2011 

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 zakresie działań. Estrada była równieŜ 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 moŜe pozyskać 

dodatkowe środki na swoją statutową działalność. 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.  
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4.2  Imprezy plenerowe na ogrodzie MOK przy ul. Hołdunowskiej 39.  

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.  Na ogrodzie rozplantowano sterty ziemi      

i dzieci bezpiecznie mogły się bawić. Ogród słuŜy takŜe do organizacji pikników i spotkań 

integracyjnych zarówno MOK jak i innych organizacji działających w naszym mieście 

chociaŜby Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Dobrze było by  miejsce to właściwie 

przygotować do realizacji spotkań plenerowych. Ogród jest waŜnym elementem Ŝycia 

społecznego mieszkańców najbliŜszej okolicy. Dlatego koniecznością będzie wypuzlowanie – 

właściwe przygotowanie miejsc parkingowych i odpowiednie zabezpieczenie terenu – 

względy bezpieczeństwa. Jest to kolejna przyszłościowa duŜa inwestycja. 

5.  Działalność wydawnicza. 

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach w działalności wydawniczej skupił się tylko                 

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

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

podziękowań , a takŜe kartek okolicznościowych. Tworzył równieŜ autorskie plakaty dla 

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

Plakaty były drukowane w profesjonalnej drukarni, w której np. aktualnie 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. MOK drukował równieŜ małe ulotki reklamowe do kaŜdej 

imprezy, które były rozdawane na targowisku miejskim a takŜe moŜna było je znaleźć           

w wielu sklepach, punktach  spotkań publicznych 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. Od stycznia MOK wznowił wydawanie Mokusia – 

informatora kulturalnego Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach. MOK przygotował 
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równieŜ – poprzez opracowanie i wydruk wystawę starej fotografii lędzińskiej. Wszystkie 

zdjęcia drukowane były przez MOK na własnym sprzęcie, tuszu.  

W 2010 rok  przygotowano następujące plakaty, dyplomy i podziękowania:  

Styczeń: 

- II „Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek” - plakat, 

- II „Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek” - dyplomy 

− Ferie Zimowe z MOK – plakat, 

− Ferie Zimowe z MOK – dyplomy dla uczestników, 

 Wystawa Eweliny Smolarczyk  - „Rodzina w Fotografii” - plakat, 

 „Wieczorek Kolęd i Pastorałek” - plakat, 

Luty: 

− Ferie Zimowe z MOK – dyplomy uczestnictwa, 

− Walentynki – kino „Piast” Lędziny – plakat, 

− Wieczorek z poezją miłosną – plakat, 

− Wieczorek z poezją miłosną – dyplomy dla występujących, 

− Wiosenny turniej szachowy – dyplomy, 

− Konkurs „Stroik Wielkanocny” - plakat, 

Marzec: 

− Wystawa „Artystyczne Ferie w MOK” - plakat, 

−  Kabaret Długi „ Siedem mitów głównych” - plakat, 

−  Kabaret Długi „ Siedem mitów głównych” - bilety wstępu, 

− Powitanie wiosny z MOK– warsztaty integracyjne – plakat, 

− Powitanie wiosny z MOK– warsztaty integracyjne – dyplomy dla uczestników, 

− Wieczorek integracyjny z poezją – plakat, 

− Wieczorek integracyjny z poezją – dyplomy dla wykonawców, 

− Przegląd Kapel Weselnych – plakat, 

− Organizacja konkursu „Pięciobój ekologiczny” - plakat, 

− Organizacja konkursu „Pięciobój ekologiczny” - dyplomy dla zwycięzców, 

− Konkurs „Stroik Wielkanocny” - dyplomy dla uczestników, 

− Wiosenny turniej szachowy – plakat, 

− Organizacja koła podróŜnika „Włóczykij” - plakat, 
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Kwiecień: 

− „Śląskie śpiewanie” XVII Przegląd Piosenki Dziecięcej im. Prof. Adolfa Dygacza - 

dyplomy dla uczestników, 

− Rozstrzygnięcie konkursu „Eco – Marzanna” - dyplomy dla zwycięzców, 

−  „40 lecie” obchodów Dni Ziemi – plakat, 

−  „40 lecie” obchodów Dni Ziemi – dyplomy dla uczestników, 

− Wieczór poetycki z okazji 200 rocznicy urodzin Wielkiego Fryderyka – plakat, 

− Wieczór poetycki z okazji 200 rocznicy urodzin Wielkiego Fryderyka – dyplomy, 

− Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wiatr, wypadek, ogień, woda – straŜak zawsze rękę 

poda” - plakat, 

− podziękowania dla chórów uczestniczących we mszy Ŝałobnej w intencji ofiar 

katastrofy lotniczej w Smoleńsku. 

− Oferta  zajęć Miejskiego Ośrodka Kultury - plakat 

Maj: 

− Festyn we dworze – plakat, 

− Wieczór kameralny z „Poezją dla matki” - plakat, 

− Wieczór kameralny z „Poezją dla matki” - dyplomy dla wykonawców, 

− Warsztaty wokalno – aktorskie – plakat, 

− „Ocalić od zapomnienia” - plakat, 

− „Ocalić od zapomnienia” - obróbka i wydruk zdjęć, 

− Projekt  i wydruk listu gratulacyjnego z okazji jubileuszu 125 lecia OSP Mitterteich, 

− Projekt okładki do płyty „Kiedy Odszedłeś Ojcze...” dla SP 3 J.Ch. Ruberga, 

Czerwiec: 

− Międzynarodowy Dzień Dziecka – plakat, 

− Międzynarodowy Dzień Dziecka – dyplomy dla uczestników, 

− Podziękowania dla sponsorów płyty „Kiedy Odszedłeś Ojcze...” - wydruk dyplomów 

− Przedstawienia charytatywne – plakat, 

− Dni Lędzin – plakat, 

− Dni Lędzin - podziękowania dla sponsorów, 

− „Lędziny wczoraj dziś i jutro” - podziękowania dla uczestników i opiekunów, 

− „Ocalić od zapomnienia” - obróbka i wydruk pozostałych zdjęć, 
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− „Wakacje bez uzaleŜnień” - plakat ogólny, 

− „Wakacje bez uzaleŜnień” - plakat MOK, 

Lipiec: 

− Ogłoszenie IV konkursu fotograficznego „Wakacje w obiektywie” - plakat, 

Sierpień: 

− DoŜynki Miejskie – plakat, 

− Wyjazd do siedziby zespołu „Śląsk” w Koszęcinie na operetkę „Hrabina Marica” - 

plakat, 

−  „Wakacje bez uzaleŜnień” - dyplomy dla uczestników zajęć, 

Wrzesień: 

− Międzyszkolny Lędziński Turniej Ekologiczny „Eko Planeta”– plakat, 

− Rozstrzygnięcie IV konkursu „Wakacje w Obiektywie” - dyplomy dla zwycięzców, 

− Koncert charytatywny „Chińskie Ogrody” - plakat, 

− Koncert charytatywny „Chińskie Ogrody” - bilety wstępu, 

− Uroczyste obchody 850 lecia Miasta Lędziny w kościele parafialnym Św. Klemensa  – 

projekt wkładki do zaproszeń, 

− Koła zainteresowań MOK – ulotki informacyjne, 

− „Festyn we dworze” - plakat, 

− Turniej Szachowy – plakat, 

−  Turniej Szachowy – dyplomy dla zwycięzców. 

Październik: 

−  Humoreska Ŝydowska „Kuzyn Rockefellera” - plakat, 

− Humoreska Ŝydowska „Kuzyn Rockefellera” - bilety wstępu, 

− II Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” - plakat, 

− II Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” - dyplomy dla uczestników i 

zwycięzców, 

− Wyjazd Artystyczny do siedziby zespołu „Śląsk” w Koszęcinie – plakat. 

Listopad: 

− Gala finałowa II Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” - dyplomy dla 

finalistów, 
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− Otwarcie Biblioteki Publicznej – wydruk zdjęć, 

− Otwarcie Biblioteki Publicznej – projekt i wydruk opisów, 

− IV Konkurs Plastyczny „Figurka do Szopki BoŜonarodzeniowej” - plakat, 

− II Konkursu Plastycznego „Ozdoba choinkowa – Gwiazdka 2010” - plakat, 

− „Lędziny moja mała ojczyzna” - dyplomy dla zwycięzców, 

− „Lędziny moja mała ojczyzna” - projekt i wydruk zaproszeń, 

− Festiwal Szant i Piosenki śeglarskiej „Keja 2010”  - plakat, 

− Wieczór z piosenką szanty – plakat. 

Grudzień: 

− „Spotkanie z Mikołajem” - plakat, 

−  Dwudniowy Artystyczny Kiermasz Świąteczny – plakat, 

−  Dwudniowy Artystyczny Kiermasz Świąteczny – dyplomy dla uczestników, 

− „III Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek” - plakat, 

− Rozstrzygnięcie IV Konkursu  Plastycznego „Figurka do Szopki BoŜonarodzeniowej” 

- dyplomy dla zwycięzców, 

− Rozstrzygnięcie II Konkursu  Plastycznego „Ozdoba Choinkowa” - dyplomy dla 

zwycięzców, 

− Wieczór wigilijno – kolędowy z zespołem kameralistów Miasta Lędziny „Pro Arte et 

Musica” - plakat, 

− Sylwester Miejski - plakat, 

 

6.  Współpraca Miejskiego Ośrodka Kultury z innymi ośrodkami                    

     i partnerami 

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.  
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 Obecnie stale współpracujemy z :  

- Lędzińskimi placówkami edukacyjnymi 

- 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  

- 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 

- Telewizja Silesia 

- Radio eM 

- 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  

- Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Lędzinach 

- PCPR w Lędzinach 
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- Liceum Ogólnokształcące  w Mysłowicach  

- Klub Emerytów i Rencistów w Lędzinach 

- FRSiT w Lędzinach 

- Klub sportowy MKS Lędziny 

- Bieruński Ośrodek Kultury 

- wiele innych mniejszych organizacji a takŜe osób 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 ( Niemcy) 

- Szkoła Zawodowa w Iserlohn ( Niemcy) 

- Towarzystwo  Polsko – Austriackie  

- Kościół Polski w Atenach ( Grecja) 

- Szkoła Polska w Atenach ( Grecja) 

- Szkoła Yamacha Ateny ( Grecja)  

 
 
7.  Prace remontowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach. 

STYCZEŃ 

1.MontaŜ biurek fresno 12szt sala 14 

2.MontaŜ wieszaków haczykowych 6szt. sala 14 i 22 

3.Wymiana wkładek w zamkach 2szt. 

4. Malowanie pomieszczeń – kuchnia. 

5.Wymiana Ŝarówek halogenowych  sala Piast 

6.Wymiana głowic w bateriach 2szt 

7.Wymiana wyłącznika krzyŜowego. 

8.Okresowa kontrola aktywnego systemu bezpieczeństwa Intech. 

 LUTY:  

1.Remont klatki schodowej (SZKODY GÓRNICZE) 

2.DemontaŜ oświetlenia korytarza i klatki schodowej 
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3.MontaŜ  opraw świetlówkowych 2X36-8sztuk 

4.MontaŜ opraw świetlówkowych 2x18-2sztuki 

5.Przesuniecie czujnika wejścia w systemie alarmowym. 

6. Instalacja przycisków antynapadowych. 

7.Zakup i montaŜ oprawek e-27 do oświetlenia na czas remontu-4sztuki 

8.Zakup i montaŜ pokryw uniwersalnych puszek elektrycznych-5sztuk 

9.Zakup i montaŜ znaków ostrzegawczych 7sztuk – bezpieczeństwo p.poŜ 

10 Zakup okablowania sala „ Piast” – przeniesienie konsolety dźwięku 

11.Zakup i montaŜ kabla usb do drukarki epson 

12..Zakup i montaŜ listew przypodłogowych. 

13.Zakup i montaŜ Ŝarników halogenowych w sali kinowej 4szt 

14.Zakup taśmy izolacyjnej i pasków do sali kinowej 

15.Zakup i montaŜ wtyków mikrofonowych w sali kinowej                                                

MARZEC 

1.Naprawa wieszaków sali Piast 

2. Mycie elewacji MOK 

3. Naprawa schodów  

4.Zakup i montaŜ szybkozłącza do wody – naprawa rur w sali widowiskowo – kinowej Piast 

5.Kwartalny przegląd i konserwacja systemów do wczesnego wykrywania poŜaru. 

6.Okresowa kontrola aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego Intech 

 KWIECIEŃ 

1.Zakup i montaŜ wycieraczki szarej sala kinowa. 

2.Naprawa stolarki okiennej, demontaŜ uszkodzonych szyb, wymiana uszczelnienia szyb, 
montaŜ nowych szyb oraz uszczelnienia. 

4.DemontaŜ uszkodzonego węŜa świetlnego z elewacji budynku    

5. Pielęgnacja ogrodu MOK                                        

MAJ 
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1.Naprawa kanalizacji w MOK  – udraŜnianie.  

3.UdroŜnienie zatkanej kanalizacji w sali kinowej 

4.Naprawa ubikacji – mechanizmów.  

5. Zabezpieczenie poręczy na klatkach schodowych -  antypoślizgowe śruby na poręczach.  

6. Pielęgnacja ogrodu MOK 

CZERWIEC 

1. Wymiana świetlówek sala „ Piast” 

2 .Zakup i montaŜ łącznika kb-2 

3.Kwartalny przegląd i konserwacja urządzeń do wczesnego wykrywania poŜaru. 

4. Pielęgnacja ogrodu MOK. 

 

LIPIEC 

1.Naprawa okien poddasze MOK, zakup gwoździ, silikonu, 

2.Czyszczeni i konserwacja reflektorów w sali kinowej 

3.Regulacja i konserwacja drzwi pcv w MOK i sali kinowej „ Piast” 

4. Konserwacja napędów kotar  - sala „Piast”. 

5. Pielęgnacja ogrodu MOK. 

 SIERPIEŃ 

1.MontaŜ regałów hyllis 20 sztuk. 

2.Montaz stołów johan 5sztuk 

3.Likwidacja wypustów elektrycznych w sali nr 1 

4.DemontaŜ siatek okiennych w sali nr 1 

5.Malowanie ścian i sufitów w sali nr 1 zakup farby, folii ochronnej, taśm. 

6.Naprawa i konserwacja oświetlenie w sali nr 1 

7.Malowanie prowadnic w szafie przesuwnej w pom nr1 zakup farby 

8.Zakup i wymiana akumulatorów w telefonach bezprzewodowych sekretariat. 

9.Zakup materiałów potrzebnych do przeniesienia konsoli światła w sali kinowej. 
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10 Przeniesienie konsoli światła w sali kinowej, montaŜ kanałów instalacyjnych 

11.Przegląd kotłów jubam  

12. Remont kotłów jubam – wymiana palników grzewczych         

13. Pielęgnacja ogrodu MOK 

14. Przygotowywanie pracowni do rozpoczęcia roku szkolnego – a tym samym artystycznego 
MOK  2010/2011       

 WRZESIEŃ 

1.Malowanie pomieszczenia kuchennego. 

2.Modernizacja kanalizacji, zakup syfonów, zabezpieczeń.  

3.Usunięcie pęknięć  na ścianach  szpachlowanie, zakup masy szpachlowej 

5.Szpachlowanie ściany na zejściu do kotłowni.  

6.Malowanie zejścia do kotłowni, zakup farby  

8.Montaz stołów MART w sali nr2 -  3sztuki 

9.MontaŜ regałów Romeo w pomieszczeniach 2 i 10  

10.Montaz przedłuŜaczy do sali kinowej, zakup kabla, wtyczek, gniazdek 

11.Wymiana Ŝarówek halogenowych w holu sali kinowej.  

12.Wymiana palników inŜektorowych w kotłach Jubam, wykonanie analizy sprawnościowo-
energetycznej przez firmę Intech 

13. Pielęgnacja ogrodu.  

PAŹDZIERNIK 

1.Zakup i montaŜ przedłuŜaczy do sali nr 10 

2.Zakup i montaŜ świetlówek kompaktowych w sali nr 14. 

3.Zakup i montaŜ uszczelek w oknach w budynku MOK 

4.Mycie elewacji zewnętrznej budynku 

5.Kontrola układu c.o w budynku MOK 

6.Kwartalny przegląd i konserwacja urządzeń do wczesnego wykrywania poŜaru. 

 LISTOPAD 

1.Zakup filtrów do reflektorów i montaŜ w sali kinowej. 
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2.Konserwacja sprzętu plenerowego ,czyszczenie ,konserwacja  

3.Przegląd i konserwacja okablowania plenerowego 

 GRUDZIEŃ 

1.Zakup i montaŜ Ŝarówek halogenowych w budynku MOK 

2.Zakup materiału do wykonania odpływu z zbiornika wyrównawczego w budynku MOK 

3.Wykonanie instalacji odpływu z przelewu ze zbiornika wyrównawczego. 

4.MontaŜ zestawu naprawczego GEBO (uszczelnienie rury wodnej) sala kinowa 

5.Zakup i montaŜ wtyczek i gniazd w okablowaniu plenerowym 

6.Zakup oświetlenia led i sterownika  do imprez plenerowych 

7.Montaz stołów w sali 22  - 2szt 

8.Okresowa kontrola przewodów kominowych 

8. Realizacja projektu „ Przeciwdziałanie stereotypom w gminie Ledziny” 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach od października 2010 roku realizuje 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 są zajęcia skierowane wyłącznie  do mieszkańców Lędzin. Z 
projektu skorzysta łącznie w dwóch edycjach 80 osób, które uczestniczyć będą łącznie w 190 
godzinach zajęć.  

Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przeznaczone są następujące 
rodzaje zajęć: 

1. „Warsztaty tworzenia własnego wizerunku", w wymiarze 20 h ( łącznie w dwóch 

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

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

psychologiczno-pedagogicznym oraz wizaŜu i stylizacji. Omawiane będą m.in. 
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zagadnienia: analiza kolorystyczna, stylizacja sylwetki, autoprezentacja i tworzenie 

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

konkretnych sytuacji Ŝyciowych (rozmowa kwalifikacyjna, egzamin, prezentacja) 

Uczestnicy zajęć otrzymają niezbędne wyposaŜenie do realizacji zajęć a takŜe 

poczęstunek. Zajęcia odbywają się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury                

w Lędzinach 

2. „Zajęcia break dance", w wymiarze 30 h ( w dwóch edycjach 60 godzin) - raz            

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

młodzieŜ uczestniczyć będzie w innowacyjnej formie edukacji a takŜe alternatywnej 

formie zajęć, poprzez taniec „ break dance". Uczestnicy zajęć otrzymają poczęstunek. 

Zajęcia z tańca prowadzone będą w dwóch edycjach: I - od października do grudnia 

2010 r. ; II - od stycznia do maja 2011 r. Zajęcia odbywają się w budynku Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Lędzinach. 

 

Do osób niepełnosprawnych i ich rodzin adresowane są: 

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

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

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

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

tańca Tomasz Gibas, będą się odbywać raz w tygodniu po 3 godziny, a w ich trakcie 

uczestnicy otrzymają poczęstunek. Zajęcia realizowane będą w pomieszczeniach Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Lędzinach. 

Osoby starsze mogą wziąć udział w: 

1. „Kursie komputerowym". W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 60 

godzinnego kursu komputerowego, który został zaprojektowany tak, aby pomagać 

uŜytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego 

działania oraz pokazanie jak moŜe on być uŜyty do wielu codziennych działań, i jak 

moŜe on ułatwić nam codzienne Ŝycie. Kurs umoŜliwi jego uczestnikom przystąpienie 

do egzaminu na europejski certyfikat „e-Citizen". Jest on skierowany do wszystkich 

mieszkańców naszego miasta po 50 roku Ŝycia niezaleŜnie od statusu, wykształcenia, 

wieku, zdolności lub umiejętności. Uczestnicy kursu otrzymają specjalnie dla nich 
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opracowany skrypt i materiały szkoleniowe (pliki ćwiczeniowe i instrukcje 

wykonywania poleceń) oraz wyposaŜenie - teczka, notatnik, długopis i pen driver, a  

w trakcie zajęć poczęstunek. Zajęcia komputerowe będą się odbywały w sali 

komputerowej Gimnazjum nr 1 w Lędzinach. 

 9. Zakończenie. 

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach realizował z naleŜytą sumiennością                   

i dokładnością zadania statutowe placówki, a takŜe plan działalności załoŜony na początku 

roku 2010. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane, a takŜe został on znacznie poszerzony 

o dodatkowe imprezy ( imprezy ponadplanowe) . Ośrodek Kultury upowszechniał działania 

kulturalne w naszym mieście a takŜe 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 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 społeczno-

kulturalnymi oraz innymi ośrodkami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami. 

Do głównych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury naleŜały: 

• 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. 

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

„Nowoczesny Ośrodek Kultury jest miejscem Ŝywym, stymulującym lokalną 

aktywność, otwartym na potrzeby mieszkańców i ich artystyczne wizje. Stanowi centrum 
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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 teŜ 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 róŜnych grup: 

stowarzyszeń, klubów, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, artystów, 

niezaleŜnych animatorów kultury i zaprasza je do współtworzenia swojego programu. 

Ośrodek  Kultury jest przecieŜ dla ludzi, a nie ludzie dla niego. Jest podporządkowany ich 

potrzebom, pomysłom. Jeśli pojawia się grupa, która chce zorganizować swój własny projekt: 

załoŜyć koło zainteresowań albo spotkać się i wymienić doświadczeniami – robi wszystko, by 

projekt ten mógł zostać wcielony w Ŝycie. Jednocześnie stale, aktywnie poszukuje swoich 

odbiorców. Próbuje dotrzeć nie tylko do tych najaktywniejszych, ale teŜ 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 róŜne media, 

nie boi się przedsięwzięć międzypokoleniowych. Współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi, szkołami, bibliotekami, niezaleŜnymi animatorami i artystami, biznesem, 

pomocą społeczną, policją, parafią...  

„Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach jest prawdziwym centrum Ŝycia 

kulturalnego miejscowości  i jej społeczności”.” 
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10. Załączniki:  

a) sprawozdania z kół zainteresowań 

b) plakaty  

 


