Program - plan działalności
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lędzinach na rok 2012
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach działa na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lędzinach stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/165/04 z dnia
25.11.2004 r. uchwalonego na podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12 poz. 136) Statutowe obowiązki
MOK rozpoczął z dniem 01.09.2005 r.
Nadzór nad działalnością MOK sprawuje Burmistrz Miasta Lędziny.

Plan pracy:
I. Kalendarz planowanych imprez w 2011 r.

STYCZEŃ
1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XX finał, współorganizacja MOK.
2. Wystawa Anny Wandowskiej- obrazy i figurki haftowane- twórczość rękodzielnicza.
3. Turniej Szachowy- Otwarty Turniej Noworoczny koła szachowego dla wszystkich
mieszkańców naszego miasta i gmin ościennych – organizacja MOK.
4. „IV Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek” – Ogólnopolska impreza cykliczna 20.01.2012 r.
5. Wystawa pokonkursowa nagrodzonych prac „Kartka świąteczna 2011”, „ Gwiazdka 2011
ozdoba świąteczna”– hol Miejskiego Ośrodka Kultury.
6. Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek - Bojszowy Nowe 2010 – występ zespołu „Radość”,
„ Lędzinianie. „ Smyki”.
7. Koncert kolędowy w wykonaniu Damiana Holeckiego. 22.01.2012 r. sala „Piast”.
8. Koncert Galowy Laureatów IV Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Jasełek, prezentacja
zwycięzców przeglądu, wręczenie nagród. 27.01.2012 r.
9. Przedstawienie jasełkowe dla mieszkańców miasta Teatru Komanderów z Imielina – wstęp
wolny 27.01.2012r..

10. Przedstawienie jasełkowe dla rodziców G 2 – jasełka - współpraca MOK.
11. Przedstawienie jasełkowe w Kościele Chrystusa Króla w Hołdunowie – współpraca MOK.
12. Udział zespołów MOK w gali koncertowej XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd,
pastorałek i jasełek w Będzinie.
13. Ferie Zimowe z MOK w dniach od 30.01.2011r. do 10.02.2011r.:
- zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, szachowe, rytmiczne, muzyczne,
- zabawy taneczne, konkursy, karaoke
- przedstawienia dla dzieci
- wyjazdy, wycieczki, udział w wydarzeniach artystycznych.
14. Konkurs fotograficzny „ Zima w obiektywie 2012”.
15. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi, języka rosyjskiego,
języka włoskiego, fotograficzne, zumby , koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca
nowoczesnego, grafiki komputerowej, regionalne, zespoły śpiewacze ( wokalne i wokalno –
instrumentalne).
16. Tyskie wieczory kolędowe – udział zespołów MOK.
17. Wydanie czasopisma samorządowego Biuletynu Informacyjnego „ Lędziny- teraz!”.

LUTY
1. Ferie Zimowe z MOK w dniach od 30.01.2011r. do 10.02.2011r.:
- zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, szachowe, rytmiczne, muzyczne,
- zabawy taneczne, konkursy, karaoke,
- przedstawienie dla dzieci Teatr „Fabryka Marzeń”,
- wyjazdy: Opera Śląska w Bytomiu balet „ Kot w butach”, Bielsko- Biała - warsztaty
kulinarne,
- zabawa karnawałowa dla dzieci „Bal Przebierańców”,
- pokaz iluzjonisty.
2. Wieczór walentynkowy na wesoło , czyli występ Kabaretu Młodych Panów.11.02.2012 r.
3. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – Teatr Nowy w Zabrzu- 25.02.2012 r.,
„ Szalone nożyczki” gościnnie wystąpią aktorzy Teatru Polskiego z Bielska Białej.
4. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „ Zima w obiektywie 2012”, wystawa
pokonkursowa w holu Urzędu Miasta.
5. Wystawa zdjęć „Ferie zimowe z MOK 2012”.
6. Wystawa prac „ Ferie z MOK 2012” w holu MOK.
7. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi, języka rosyjskiego,
języka włoskiego, fotograficzne, zumby , koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca

nowoczesnego, grafiki komputerowej, regionalne, zespoły śpiewacze ( wokalne i wokalno –
instrumentalne).
8. Wydanie czasopisma samorządowego Biuletynu Informacyjnego „ Lędziny- teraz!”.
9. Organizacja wykładu prozdrowotnego dla mieszkańców.
10. Nabór do zespołów wokalnych – Lędzinianie, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica” .
11. Clemensy 2012- współorganizacja MOK w Lędzianach.
12. Ogłoszenie konkursu literackiego na najpiękniejsze opowiadanie o naszym mieście dla
uczniów szkół podstawowych klasy 4-6 i gimnazjów, a także uczniów szkoły średniej
„ Widziane moimi oczyma”.

MARZEC
1. Trzydniowe warsztaty ze stylizacji, wizażu i makijażu.
2. Ogłoszenie konkursu plastycznego, rękodzielniczego „Tradycje Śląskie wczoraj i dziś ”.
3. Ogłoszenie konkursu plastycznego- „ W poszukiwaniu wiosny”.
4. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – „ Kogut w rosole” Teatr Rozrywki,
Chorzów- wyjazd zorganizowany z okazji Dnia Kobiet.
5. Obchody Dni Ziemi- konkurs ekologiczny zorganizowany przy współpracy MOK
z lędzińskimi firmami zajmującymi się ekologią.
6. Organizacja wykładu prozdrowotnego dla mieszkańców miasta Lędziny.
7. Przygotowanie i organizacja Kiermaszu Wielkanocnego w MOK Lędziny.
8. Koncert z muzyką Jeremiego Przybory „ Piosenka jest dobra na wszystko” w sali
widowiskowej „Piast”, koncert Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro Arte et Musica”.
9. Wyjazd na warsztaty rękodzielnicze do Osikowej Doliny.
10. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi, języka rosyjskiego,
języka włoskiego, fotograficzne, zumby , koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca
nowoczesnego, grafiki komputerowej, regionalne, zespoły śpiewacze ( wokalne i wokalno –
instrumentalne).
11. Warsztaty instrumentalne – zaproszenie specjalisty - instrumentalisty.
12. Wydanie czasopisma samorządowego Biuletynu Informacyjnego „ Lędziny- teraz!”.
13. Organizacja warsztatów wokalnych dla młodzieży i dorosłych.

KWIECIEŃ
1. Ogłoszenie II Powiatowego konkursu aktorsko- recytatorskiego – „Co dzieci widziały” –
dziecięca poezja w wykonaniu przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz
gimnazjalistów – sala widowiskowo – kinowa „Piast”.
2. II Blues Kwiecień Granie- przegląd kapel bluesowych 01.04.2012.
3. Koncert dla młodzieży zespołu „ Obstawa prezydenta”.

4. Rejonowy przegląd „Śląskie śpiewanie” - eliminacje rejonowe, współpraca z zespołem
„Śląsk 13.04.2012r. sala „Piast”.
5. Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu „ Tradycje śląskie wczoraj i dziś ”.
6. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ W poszukiwaniu wiosny”.
7. Powiatowy turniej szachowy- „Turniej wiosenny”.
8. Koncert Papieski – koncert młodych talentów dedykowany Janowi Pawłowi II.
9. Wystawa wyróżnionych prac konkursu „ Tradycje śląskie wczoraj i dziś”.
10. Wyjazd mieszkańców Lędzin do Krakowa – zwiedzanie Muzeum Historycznego Miasta
Kraków, spektakl w Teatrze im. J. Słowackiego, „ Chory z urojenia”.
11. Zajęcia grup twórczych MOK: . Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze,
modelarskie, z kroju i szycia, szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych,
jogi, języka rosyjskiego, języka włoskiego, fotograficzne, zumby , koło gitarowe, tańca
towarzyskiego, aerobiku, tańca nowoczesnego, grafiki komputerowej, regionalne, zespoły
śpiewacze ( wokalne i wokalno – instrumentalne).
12. Wydanie czasopisma samorządowego Biuletynu Informacyjnego „ Lędziny- teraz!”.
13. Warsztaty aktorskie dla dzieci i młodzieży - dykcja i emisja głosu.
14. Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „ Widziane moimi oczyma”.

MAJ
1. IX Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca – współorganizacja MOK.
2. Koncert laureatów „IX Powiatowego Festiwalu Muzyki i Tańca” współorganizacja MOK.
3. „Szekspiriada” - turniej językowy, współorganizacja MOK.
4. Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja- Bernard Krawczyk – poezja śpiewana –
koncert przekrojowy.
5. Przedstawienie ekologiczne – edukacja ekologiczna dla dzieci i uczniów szkół.
6. Festyn we Dworze – współorganizacja MOK.- 27.05.2012r.
8. Konkurs aktorsko- recytatorskiego – „Co dzieci widziały” – dziecięca poezja w wykonaniu
przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów – sala widowiskowo – kinowa „Piast”.
9. Gala konkursowa „ Co dzieci widziały” – sala „Piast”.
10. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – wyjazd z okazji Dnia Matki.
11. Zajęcia grup twórczych MOK: . Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze,
modelarskie, z kroju i szycia, szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych,
jogi, języka rosyjskiego, języka włoskiego, fotograficzne, zumby , koło gitarowe, tańca
towarzyskiego, aerobiku, tańca nowoczesnego, grafiki komputerowej, regionalne, zespoły
śpiewacze ( wokalne i wokalno – instrumentalne).
12. Koncert – popis wszystkich zespołów pracujących przy MOK – uroczysty koncert zespołów
działających przy MOK - 26 maja „ Dzień Matki”.

13.Wystawa dorobku artystycznego kół zainteresowań działających przy Miejskim Ośrodku
Kultury w holu Urzędu Miasta Lędziny.
14. Warsztaty malarskie- wykładowcy ASP Katowice.
15. Wydanie czasopisma samorządowego Biuletynu Informacyjnego „ Lędziny- teraz!”.

CZERWIEC
1. Międzynarodowy Dzień Dziecka – impreza plenerowa.
2. Absolwenci roku 2011/2012 - współpraca z Referatem Kultury i placówkami oświaty.
3. Dni Lędzin: Dzień Sportu i Dzień Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości, - uroczystości
miejskie – organizacja MOK 16.06.2011r.
4. III Plener rzeźbiarski organizowany w Ramach Dni Miasta – współpraca z Wydziałem
Współpracy z Zagranicą UM Lędziny.
5. I Gra Miejska – gra regionalna w ramach Dni Miasta.
6. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny”. Wyjazd do Młoszowej na operetkę w plenerze.
7. Spektakl profilaktyczny dla uczniów gimnazjum – Bezpieczne wakacje.
8. Pożegnanie absolwentów G1 w Lędzinach – współpraca z MOK Lędziny.
9. V Integracyjny Dzień Dziecka – współpraca ze Stowarzyszeniem Osób niepełnosprawnych
w Lędzinach.
10. Wydanie czasopisma samorządowego Biuletynu Informacyjnego „ Lędziny- teraz!”.
11. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi, języka rosyjskiego,
języka włoskiego, fotograficzne, zumby , koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca
nowoczesnego, grafiki komputerowej, regionalne, zespoły śpiewacze ( wokalne i wokalno –
instrumentalne).

LIPIEC
1. Zajęcia dla dzieci „Wakacje bez uzależnień 2011”- cykl imprez dla dzieci: zajęcia plastyczne,
techniczne, szachowe, gry i zabawy, konkursy, wycieczki wyjazdowe, wyjścia do kina, wyjścia
na basen, dyskoteka dla najmłodszych, pokaz mody: fryzur i makijażu, warsztaty z pierwszej
pomocy, zajęcia profilaktyczne, zajęcia fotograficzne, zajęcia taneczne, turystyczne.
2. Wycieczka do Indiańskiej wioski koło Limanowej organizowany dla dzieci z rodzicami .
3. Ogłoszenie VII konkursu fotograficznego „Wakacje w obiektywie”.
4. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – koncert plenerowy.
5. Festiwal Ruchu- impreza plenerowa, miting Zumby, Hip- Hop, koncerty, dyskoteka.
6. Wydanie czasopisma samorządowego Biuletynu Informacyjnego „ Lędziny- teraz!”.
7. Wyjazd mieszkańców na wody termalne – Zakopane – wycieczka jednodniowa dla
mieszkańców.

SIERPIEŃ
1.

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

plastyczne, techniczne, szachowe, gry i zabawy, konkursy, wycieczki wyjazdowe, wyjścia do
kina, wyjścia na basen, dyskoteka dla najmłodszych, pokaz mody: fryzur i makijażu, warsztaty
z pierwszej pomocy, zajęcia profilaktyczne, zajęcia fotograficzne, zajęcia taneczne, turystyczne,
mini playback show, przedstawienia profilaktyczne, wybory Króla i Królowej Wakacji.
2. Piknik osiedlowo – rodzinny na „Ratuszu”– współorganizacja MOK.
3. Piknik Rodzinny podsumowujący całość programu „Wakacje 2011” – gry i zabawy
integracyjne, rozdanie nagród, podziękowań.
4. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – wyjazd na koncert plenerowy.
5. Muzyczny ogród- biesiada śląska w ogródku MOK.
6. Wydanie czasopisma samorządowego Biuletynu Informacyjnego „ Lędziny- teraz!”.
7. Piknik rodzinny „ Wały” – współorganizacja MOK.

WRZESIEŃ
1.Wystawa „FAS”- międzynarodowej konferencji organizowanej przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lędzinach- współorganizacja MOK.
2. Konferencja „FAS”, współpraca z MOK- sala widowiskowa „Piast”.
3. Warsztaty wizażu, makijażu, stylizacji dla dorosłych.
4. III Międzyszkolny Lędziński Turniej Ekologiczny organizowany we współpracy
z lędzińskimi firmami zajmującymi się ekologią.
5. Rozstrzygnięcie VII konkursu „Wakacje w Obiektywie” połączone z

wystawą w holu

Ratusza Miejskiego.
6. Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim – współfinansowanie MOK , udział
Kameralistów Miasta Lędziny.
7. Udział Zespołu młodzieżowego Lędzinianie i solistów w Międzynarodowym Przeglądzie
im Stanisława Hadyny w Koszęcinie.
8. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – wyjazd do opery.
9. Warsztaty z florystyki i bukieciarstwa.
10.Turniej szachowy- inauguracja sezonu.
11. Wydanie czasopisma samorządowego Biuletynu Informacyjnego „ Lędziny- teraz!”.
12. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi, języka rosyjskiego,
języka włoskiego, fotograficzne, zumby , koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca
nowoczesnego, grafiki komputerowej, regionalne, zespoły śpiewacze ( wokalne i wokalno –
instrumentalne) – organizacja i planowanie zajęć.

PAŹDZIERNIK
1. Powiatowe Mistrzostwa Szkół Średnich- turniej szachowy.
2. Warsztaty rękodzielnicze wyjazd do „ Osikowej Doliny” w Koziegłowach.
3. Wielkie granie VI – przegląd kapel młodzieżowych.
4. Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Lędzinach – współorganizacja
MOK.
5. Inauguracyjny koncert zespołów wokalno – instrumentalnych MOK.
6. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – wyjazd do teatru.
7. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi, języka rosyjskiego,
języka włoskiego, fotograficzne, zumby , koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca
nowoczesnego, grafiki komputerowej, regionalne, zespoły śpiewacze ( wokalne i wokalno –
instrumentalne).
8. Warsztaty teatralne dla uczniów lędzińskich szkół.
9. Konkurs plastyczny – „Ja w moim mieście- dziecięcą ręką malowane” dla uczniów szkół
podstawowych.
10. Wydanie czasopisma samorządowego Biuletynu Informacyjnego „ Lędziny- teraz!”.
11. Otwarte warsztaty z ZUMBY dla mieszkańców.
12. Przedstawienie kabaretowe dla mieszkańców.

LISTOPAD
1. IV Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” – festiwal ogólnopolski.
2. Gala IV Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” – koncert „Gwiazdy Gali”
3. Jesień z kulturą - wieczorek poetycki .
4. Uroczysty koncert z okazji „Odzyskania Niepodległości” – pieśni patriotyczne.
5.Ogłoszenie III Konkursu „Ozdoba choinkowa – Gwiazdka 2012”.
6. Ogłoszenie II Konkursu Plastycznego „Kartka świąteczna 2012”.
7. „Bal Andrzejkowy” – zabawa andrzejkowa dla mieszkańców.
8. Święto szkoły – G 1 w Lędzinach – współpraca.
9. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” - przedstawienie baletowe.
10. Przygotowanie „Artystycznego Kiermaszu Świątecznego” – organizacja koncertów,
występów artystycznych, stoisk..
11. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi, języka rosyjskiego,
języka włoskiego, fotograficzne, zumby , koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca
nowoczesnego, grafiki komputerowej, regionalne, zespoły śpiewacze ( wokalne i wokalno –
instrumentalne).
12. Wydanie czasopisma samorządowego Biuletynu Informacyjnego „ Lędziny- teraz!”.

GRUDZIEŃ
1. „Spotkanie z Mikołajem” – sala widowiskowo – kinowa „Piast”.
2. Wyjazd do Parku Świętego Mikołaja w Zatorze- wycieczka dla dzieci z rodzicami.
3. Rozstrzygnięcie II Edycji Konkursu Plastycznego „ Kartka Świąteczna 2012”.
4. Rozstrzygnięcie III Edycji Konkursu „ Ozdoba choinkowa- Gwiazdka 2012”.
5. Pokonkursowa wystawa konkursów plastycznych „ Ozdoba choinkowa- Gwiazdka 2012”,
„ Kartka Świąteczna 2012”.
6. „ Wieczór kolęd”- koncert zespołów Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzianach.
7. Artystyczny Kiermasz Świąteczny w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury.
8. Współorganizacja przy Miejskim Jarmarku Świątecznym.
9. Wyjazd do Krakowa na Jarmark Świąteczny, zwiedzanie miasta.
10.Warsztaty gitarowe dla dzieci i młodzieży.
11.Barbórka – akademia z okazji Dnia Górnika CBiDGP – współorganizacja.
12. Mikołaj z LSONiR – współpraca.
13. Szachowy Turniej Mikołajkowy.
14. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,
szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi, języka rosyjskiego,
języka włoskiego, fotograficzne, zumby , koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca
nowoczesnego, grafiki komputerowej, regionalne, zespoły śpiewacze ( wokalne i wokalno –
instrumentalne).
15. Sylwester Miejski, współorganizacja z Urzędem Miasta Lędziny.
16 . Wydanie czasopisma samorządowego Biuletynu Informacyjnego „ Lędziny- teraz!”.

II. Działalność kina „ Piast”
Ze względu na niską frekwencję comiesięczna działalność kina została zawieszona.
Kino będzie udostępnione do celów edukacyjnych dla nauczycieli szkół –lektury obowiązkowe,
filmy jako nośniki edukacyjne. Będziemy również organizować seanse edukacyjne – zgodnie
z przedstawionym zapotrzebowaniem przez nauczycieli lędzińskich placówek oświatowych.
Jeśli zajdzie społeczna potrzeba oglądania filmów w kinie również dostosujemy działalność kina
do ich potrzeb.

III. Działalność sali widowiskowo – kinowej „Piast”
Sala widowiskowa „Piast” spełniać będzie funkcje: konferencyjne,

koncertowe, teatralne,

kinowe, warsztatowe. Jej funkcjonowanie zależeć będzie od ilości planowanych imprez
i przedsięwzięć artystycznych. Również na terenie sali widowiskowej „Piast” będą odbywać się
próby zespołów artystycznych

Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, jak również

spotkania grup lędzińskiej młodzieży. Sala udostępniana będzie Urzędowi Miasta,
Uniwersytetowi

III

Wieku

wszystkim

Szkołom,

Przedszkolom,

Organizacjom,

Stowarzyszeniom lędzińskim do przeprowadzania imprez kulturalnych, sympozjów, wykładów,

konferencji,

koncertów,

przedstawień

i

konkursów.

Pośrednio

funkcjonowanie

widowiskowej „Piast” będzie dyktowane potrzebami lędzińskiej społeczności.

sali

Sala będzie

prowadzić także działalność komercyjną - wynajem sali.

IV. Działalność wystawiennicza
Kontynuowanie działalności wystawienniczej w kraju i za granicą . Wystawy swym zakresem
obejmą twórczość rodzimą – lędzińską, jak i również swój zakres rozszerzą o prace twórców
z całego kraju. Głównym centrum wystawienniczym będzie Ratusz Urzędu Miasta
w Lędzinach, który jest doskonałym miejscem na wystawianie dzieł sztuki z zakresu:
malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografiki, haftu, rękodzieła artystycznego. Miejski
Ośrodek Kultury wspierać będzie działania twórców lokalnych, jak i będzie organizował
wystawy cykliczne i okazjonalne w mieście dzieci , młodzieży i osób dorosłych.

V. Działalność kół zainteresowań
Tworzenie kół zainteresowań, planowanie zajęć dodatkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Liczba kół jak i ich forma działalności w pełni uzależniona i dyktowana będzie
zainteresowaniem, potrzebami, oczekiwaniami społeczności lędzińskiej. W Miejskim Ośrodku
Kultury zostaną powołane – utworzone koła: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju
i szycia, szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi, języka
rosyjskiego, języka włoskiego, fotograficzne, zumby , koło gitarowe, tańca towarzyskiego,
aerobiku, tańca nowoczesnego, grafiki komputerowej, regionalne, zespoły śpiewacze ( wokalne
i wokalno – instrumentalne). Koła zainteresowań powołane zostaną do aktywizacji, rozwoju,
poznawania i poszerzenia umiejętności artystycznych społeczności zgodnie z ich potrzebami.

VI. Współpraca z innymi instytucjami
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach będzie umacniał i rozwijał współpracę z wieloma
instytucjami jak i przede wszystkim mieszkańcami naszego miasta – lokalną społecznością.
Do instytucji zaliczamy:

Urząd Miasta Lędziny,

lędzińskie placówki oświatowe( szkoły

i przedszkola), szkoły artystyczne, szkoły i przedszkola Powiatu bieruńsko – lędzińskiego,
Stowarzyszenia, Towarzystwa, organizacje młodzieżowe, firmy prywatne jak i firmy sektora
publicznego, parafie. MOK będzie

również kontynuował współpracę z zakresu wymiany

międzykulturowej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury, a miastami partnerskimi: Unicov,
Revuca,, a także innymi partnerami powołanymi w umowach o współpracy zarówno w kraju,
jak i poza granicami. MOK współpracował będzie również

z ościennymi samorządowymi

instytucjami kultury, a także instytucjami artystycznymi w naszym regionie ( opera, teatr, balet,
filharmonia, NOSPR, kino).

VII. Działalność wydawnicza
Wydawanie czasopisma

samorządowego Biuletynu Informacyjnego

„ Lędziny- teraz!”

zgodnie z uchwałą Nr XVII/136/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 grudnia 2011 r.,
w sprawie wydawania czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny „ Lędziny-

teraz!”. Drukowanie plakatów i afiszy do organizowanych imprez Miejskiego Ośrodka Kultury ,
jak również imprez miejskich. Drukowanie katalogów

wystawienniczych, folderów

koncertowych i festiwalowych, zaproszeń, podziękowań, dyplomów, biletów, banerów,
informacji, kartek okolicznościowych, kalendarzy.

VIII. Działalność i wykorzystywanie estrady plenerowej
Estrada plenerowa w głównej mierze wykorzystywana będzie do działalności i organizacji
imprez plenerowych

w mieście, jak i poza granicami miasta przez instytucje lędzińskie

i społeczność Lędzin. Na estradzie odbędą się przeglądy, występy, koncerty, festyny
i prezentacje grup artystycznych. Estrada będzie również udostępniona w celach komercyjnych
– zarobkowych zewnętrznym podmiotom. W mieście Lędziny największymi planowanymi
imprezami plenerowymi będą: Powitanie i Pożegnanie lata, Międzynarodowy Dzień Dziecka,
Dni Lędzin, Sylwester Miejski jak i liczne festyny ( w tym festyny szkolne, przedszkolne) ,
pikniki rodzinne.

IX. Remonty i modernizacje
Remont pomieszczeń MOK – malowanie pomieszczeń ( toalety, sale zajęć), wymiana
uszkodzonego oświetlenia. Remont uszkodzonej podłogi w MOK – wymiana uszkodzonych
wykładzin. Doposażenie sal MOK w ławki i krzesła, a także sprzęt konieczny do realizacji
zajęć. Założenie żaluzji pionowych w oknach MOK – konieczność ze względu na specyfikę
realizowanych zadań. Dostosowanie sal do realizowanych zajęć – zakup sprzętu, jak również
stworzenie warunków do realizacji zamierzonych celów przez instruktorów zajęć.
Strojenie fortepianu na sali widowiskowo – kinowej Piast, remont strunnicy. Malowanie desek
na scenie(uzupełnienie). Malowanie frontu sceny – dół sceny.

Malowanie magazynów

i garderoby w sali „Piast”.

UWAGA: Program – plan działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach będzie
uzupełniany propozycjami miejskich instytucji: Urząd Miasta, Szkoły, Przedszkola,
Biblioteka, MZOZ, FRSKFiT, itd. Będzie on zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami
społeczeństwa naszego miasta comiesięcznie uaktualniany i uzupełniany.

