Plan działalności
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lędzinach na rok 2018
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. 2017 poz. 862)
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1875 z późniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. z 2000 Nr 12 poz. 136 z późniejszymi
zmianami)
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 2018 r.

STYCZEŃ
1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – współpraca

MOK dnia 14.01.2018 (wsparcie

techniczne).
2. Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek - Bojszowy Nowe 2018– udział chóru „Akord” dnia
14.01.2018r.
3. Ferie zimowe dla dzieci w MOK 2018 – organizacja zajęć ( dzieci w wieku 7 do 14 lat)
w dniach od 29.01.2018 do dnia 09.02. 2018r. :
- przedstawienia sala „Piast” - „ W krainie Empatki”, „ W krainie tysiąca i jednej baśni”,
- warsztaty taneczno – teatralne - sala „Piast”,
- wyjścia na łyżwy –z rodzicami
- bal przebierańców,
- warsztaty plastyczne z animacjami dla dzieci.
4. IX Przegląd kolęd, pastorałek i jasełek – konkurs dla grup kolędniczych ( dzieci, młodzież,
dorośli) 18.01.2018r .
5. IX Uroczysta Gala Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Jasełek – rozdanie nagród 25.01.2018r.

6. Kabaret Młodych Panów – występ grupy kabaretowej.
7.Współpraca z placówkami oświatowymi Lędzin – imprezy organizowane przez szkoły
i przedszkola.
8. Ogłoszenie konkursu fotograficznego „ Zima w obiektywie 2018” – konkurs dla młodzieży
i dorosłych.
9. Przygotowanie i opracowanie graficzne plakatów, dyplomów i podziękowań.
10. Spektakl dla osób niepełnosprawnych - współpraca z Ośrodkiem Błogosławiona Karolina.
11. „Przedstawienie jasełkowe” społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 z O.I. – współpraca
MOK.
12. Zajęcia grup twórczych MOK: twórczy świat malucha, zajęcia taneczno- ruchowe, witraż
i szkło, rękodzielnicze, fotograficzno- graficzne, szachowe, rytmiczne, nauki gry na
instrumentach klawiszowych, joga, zumba, pilates, tańca nowoczesnego, aerobiku,

koło

turystyczne, hip- hop, koło historyczno – regionalne, koło plastyczne, break – dance , koło
krawieckie, tańczące brzdące, pilates, dance latino.
13. Zajęcia kół muzycznych: zespół „ Radość”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica”, chór „ Akord”, zespół „Śpiewająca kapela”.
14. Wystawa Szkoły Podstawowej nr 2 – prace poprojektowe w holu Urzędu Miasta Lędziny .
15. Warsztaty jogi – zajęcia dla mieszkańców – maraton jogi.
16. Współpraca ze stowarzyszeniami, grupami twórczymi, organizacjami pozarządowymi –
współorganizacja imprez artystyczno – kulturalnych w gminie.
17. Koncert kolęd „Zespół Kameralistów Miasta Lędziny – Pro Arte et Musica”

Parafia

w Strumieniu.
18. Koncert Kolęd chóru „Akord” – Katowice Panewniki.
19. Koncert zespołu Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro Arte et Musica” – Bystra .
20. Koncert Kolęd chóru „Akord” – Katowice Józefowiec.
21. Koncert z okazji „ Dnia babci i dnia dziadka” – współpraca z Przedszkolem nr 1 z O.I
w Lędzinach .

LUTY
1. Ferie zimowe dla dzieci w MOK 2018 – organizacja zajęć ( dzieci w wieku 7 do 14 lat)
w dniach od 29.01.2018 do dnia 09.02. 2018r. :
- przedstawienia sala „Piast” - „ W krainie Empatki”, „ W krainie tysiąca i jednej baśni”,
- warsztaty taneczno – teatralne - sala „Piast”,
- wyjścia na lodowisko – z rodzicami,
- bal przebierańców,
- warsztaty plastyczne z animacjami dla dzieci.

2. Koncert walentynkowy- wyjazd mieszkańców Lędzin do NOSPR w Katowicach na koncert
z repertuaru Elvisa Presleya w ramach projektu „ Wokół Śląskiej Sceny” .
3. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych - „Moje mydełko marzeń – manufaktura tworzenia
mydeł” – zajęcia warsztatowe.
4. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „ Zima w obiektywie 2018” .
5. Wystawa pokonkursowa „ Zima w obiektywie” - zdjęcia pokonkursowe – hol UM.
6. Współpraca z placówkami oświatowymi Lędzin – imprezy organizowane przez szkoły
i przedszkola.
7. Współpraca ze stowarzyszeniami, grupami twórczymi, organizacjami pozarządowymi –
współorganizacja imprez artystyczno – kulturalnych w gminie.
8. Ludzie i ich pasje– spotkanie autorskie z podróżnikami, pasjonatami.
9. Wystawa prac „ Ferie z MOK 2018” - prace twórczości dziecięcej.
10. Wyjazd mieszkańców Lędzin do Rudy Raciborskiej -

przejazd historyczną kolejką

wąskotorową – w ramach koła turystycznego.
11. Przygotowanie i opracowanie graficzne plakatów, dyplomów i podziękowań.
12. Zajęcia grup twórczych MOK: twórczy świat malucha, zajęcia taneczno- ruchowe, witraż
i szkło, rękodzielnicze, fotograficzno- graficzne, szachowe, rytmiczne, nauki gry na
instrumentach klawiszowych, joga, zumba, pilates, tańca nowoczesnego, aerobiku,

koło

turystyczne, hip- hop, koło historyczno – regionalne, koło plastyczne, break – dance , koło
krawieckie, tańczące brzdące, pilates, dance latino.
13. Zajęcia kół muzycznych: zespół „ Radość”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica”, chór „ Akord”, zespół „Śpiewająca kapela”.
14. Bal przebierańców - współorganizacja słuchacze UTW.
15. Koncert Walentynkowy – Agata Stolorz i Jacek Piłatyk – Zespół Magia.
16. Wieczorek z poezją – Osiecka . Spotkanie przygotowane przez dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 1 z O.I w Lędzinach – wsparcie techniczne MOK.

MARZEC
1. Konkurs rękodzielniczy „ Tradycje śląskie wczoraj i dziś

- śląskie kroszonki, stroiki

wielkanocne” – współorganizacja z SP nr 2.
2. Wystawa pokonkursowa „ Tradycje śląskie wczoraj i dziś” – hol UM.
3. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” - spotkanie z teatrem, operetką i operą.
4. Clemensy 2017- współorganizacja MOK w Lędzinach.
5. Wystawa osób nagrodzonych nagrodą Starosty Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego „Clemens
2017” – hol Urzędu Miasta.
6. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych - „Masa porcelanowa – manufaktura tworzenia
porcelany” – zajęcia warsztatowe.

7. Wiosenny Turniej Szachowy – rozgrywki szachowe – konkurs dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
8. Konkurs recytatorsko- aktorski – „Entliczek - pentliczek” Jan Brzechwa, Julian Tuwim,
Maria Konopnicka – dziecięca poezja w wykonaniu przedszkolaków, uczniów szkół
podstawowych -przesłuchania konkursowe.
9. Ludzie i ich pasje– spotkanie autorskie z podróżnikami, pasjonatami.
10. Współpraca z placówkami oświatowymi Lędzin – imprezy organizowane przez szkoły
i przedszkola.
11. Współpraca ze stowarzyszeniami, grupami twórczymi, organizacjami pozarządowymi –
współorganizacja imprez artystyczno – kulturalnych w gminie.
12. Trzydniowe warsztaty dla kobiet - „Wiosenne metamorfozy” z okazji Dnia kobiet spotkanie
z dietetykiem, wizażystą, stylistą i kosmetyczką.
13. Przygotowanie i opracowanie graficzne plakatów, dyplomów i podziękowań.
14. Koncert SP nr 1 z O.I – „ Wieczór muzyczno – poetycki – kawiarenka literacka”.
15. Zajęcia grup twórczych MOK: twórczy świat malucha, zajęcia taneczno- ruchowe, witraż
i szkło, rękodzielnicze, fotograficzno- graficzne, szachowe, rytmiczne, nauki gry na
instrumentach klawiszowych, joga, zumba, pilates, tańca nowoczesnego, aerobiku,

koło

turystyczne, hip- hop, koło historyczno – regionalne, koło plastyczne, break – dance , koło
krawieckie, tańczące brzdące, pilates, dance latino.
16. Zajęcia kół muzycznych: zespół „ Radość”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica”, chór „ Akord”, zespół „Śpiewająca kapela”.
17. „ Talent Show” – przegląd talentów miasta Lędziny - współorganizacja ze Stowarzyszeniem
„ Twórcy jutra” 03.03.2018r.
18. Gala „ Talent Show” -

przegląd talentów miasta Lędziny - współorganizacja ze

Stowarzyszeniem „ Twórcy jutra” 24.03.2018r.
19. Katolicki Teatr Edukacji – przedstawienia dla dzieci i młodzieży.

KWIECIEŃ
1. Gala konkursu recytatorskiego

„ Entliczek - pentliczek” – rozdanie nagród laureatom

konkursu.
2. Ludzie i ich pasje – spotkanie autorskie z podróżnikami, pasjonatami.
3. „Blues Kwiecień Granie” koncert plenerowy na Placu Farskim – otwarcie sezonu
artystycznego na scenie plenerowej.
4. Rejonowy przegląd „Śląskie śpiewanie” - eliminacje rejonowe, przesłuchania dzieci,
młodzieży i dorosłych ( soliści, duety, zespoły śpiewacze, kapele, chóry). Współpraca
z zespołem „Śląsk” i Związkiem Górnośląskim.
5. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych - „Decupage – manufaktura tworzenia jaj
wielkanocnych metodą decupage” – zajęcia warsztatowe.

6. Współpraca z placówkami oświatowymi Lędzin – imprezy organizowane przez szkoły
i przedszkola.
7. Współpraca ze stowarzyszeniami, grupami twórczymi, organizacjami pozarządowymi –
współorganizacja imprez artystyczno – kulturalnych w gminie.
8. Przygotowanie i opracowanie graficzne plakatów, dyplomów i podziękowań.
9. Zajęcia grup twórczych MOK: twórczy świat malucha, zajęcia taneczno- ruchowe, witraż
i szkło, rękodzielnicze, fotograficzno- graficzne, szachowe, rytmiczne, nauki gry na
instrumentach klawiszowych, joga, zumba, pilates, tańca nowoczesnego, aerobiku,

koło

turystyczne, hip- hop, koło historyczno – regionalne, koło plastyczne, break – dance , koło
krawieckie, tańczące brzdące, pilates, dance latino.
10. Zajęcia kół muzycznych: zespół „ Radość”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica”, chór „ Akord”, zespół „Śpiewająca kapela”.
11.Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” - spotkanie z teatrem, operetką i operą.
12. Wyjazd zespołów na przesłuchania i koncert finałowy „ Śląskie Śpiewanie 2018” .

MAJ
1. XIV Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca – „ Na talent nie ma rady” – przesłuchania dzieci
i młodzieży w dniach 08,09 maja .2018r.
2. Koncert laureatów „XIV Powiatowego Festiwalu Muzyki i Tańca” – rozdanie nagród
zwycięzcom konkursu.
3. „Szekspiriada” - turniej językowy – współpraca MOK.
4. Przedstawienie z okazji Dnia Matki.
5. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych - „Foamiran – manufaktura tworzenia kwiatów” –
zajęcia warsztatowe.
6. Ludzie i ich pasje– spotkanie autorskie z podróżnikami, pasjonatami.
7. Przygotowanie i opracowanie graficzne plakatów, dyplomów i podziękowań.
8. Wystawa w holu UM – koła zainteresowań MOK.
9. Współpraca z placówkami oświatowymi Lędzin – imprezy organizowane przez szkoły
i przedszkola.
10. Współpraca ze stowarzyszeniami, grupami twórczymi, organizacjami pozarządowymi –
współorganizacja imprez artystyczno – kulturalnych w gminie.
11. Koncert majowy – SP nr 2 – współpraca z MOK.
12. Zajęcia grup twórczych MOK: twórczy świat malucha, zajęcia taneczno- ruchowe, witraż
i szkło, rękodzielnicze, fotograficzno- graficzne, szachowe, rytmiczne, nauki gry na
instrumentach klawiszowych, joga, zumba, pilates, tańca nowoczesnego, aerobiku,

koło

turystyczne, hip- hop, koło historyczno – regionalne, koło plastyczne, break – dance , koło
krawieckie, tańczące brzdące, pilates, dance latino.

13. Zajęcia kół muzycznych: zespół „ Radość”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica”, chór „ Akord”, zespół „Śpiewająca kapela”.

CZERWIEC
1. „Dni Miasta 2018” połączone z „Międzynarodowym Dniem Dziecka” – impreza plenerowa .
2. Turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka - konkurs dla dzieci i młodzieży.
3. Absolwenci szkół - współorganizacja z Referatem Edukacji i placówkami oświat.
4. Igrzyska Osób Niepełnosprawnych – współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Lędzinach, PCPR.
5. Wystawa dorobku artystycznego kół zainteresowań działających przy Miejskim Ośrodku
Kultury.
6.Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla zespołów pracujących przy MOK – rozdanie
podziękowań i nagród za sumienną i solidną pracę w roku szkolnym 2017 / 2018.
7. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych - „Papierowa wiklina – manufaktura tworzenia
ozdób” – zajęcia warsztatowe.
8. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny”- operetka w plenerze.
9. Ogłoszenie konkursu fotograficznego „Wakacje w obiektywie 2018”.
10. Ludzie i ich pasje– spotkanie autorskie z podróżnikami, pasjonatami.
11. Współpraca z placówkami oświatowymi Lędzin – imprezy organizowane przez szkoły
i przedszkola.
12. Współpraca ze stowarzyszeniami, grupami twórczymi, organizacjami pozarządowymi –
współorganizacja imprez artystyczno – kulturalnych w gminie.
13. Przygotowanie i opracowanie graficzne plakatów, dyplomów i podziękowań.
14. Przygotowanie i opracowanie zajęć w ramach programu „ Wakacje bez uzależnień 2018”.
15. Zajęcia grup twórczych MOK: twórczy świat malucha, zajęcia taneczno- ruchowe, witraż
i szkło, rękodzielnicze, fotograficzno- graficzne, szachowe, rytmiczne, nauki gry na
instrumentach klawiszowych, joga, zumba, pilates, tańca nowoczesnego, aerobiku,

koło

turystyczne, hip- hop, koło historyczno – regionalne, koło plastyczne, break – dance , koło
krawieckie, tańczące brzdące, pilates, dance latino.
16. Zajęcia kół muzycznych: zespół „ Radość”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica”, chór „ Akord”, zespół „Śpiewająca kapela”.

LIPIEC
1. Zajęcia dla dzieci „Wakacje bez uzależnień 2018” – program gminny, organizacja zajęć
stacjonarnych, spektakli, wycieczek dla dzieci i młodzieży naszego miasta .
2. Letnie kino „Pod chmurką” – film w plenerze - scena Placu Farskiego.
3. Piknik rodzinny „ Na Wałach” – wsparcie MOK.
4. Weekendowe imprezy artystyczno- kulturalne na terenie Placu Farskiego – zgodnie
z grafikiem imprez letnich „ Koncerty pod chmurką”.

5. Współpraca ze stowarzyszeniami, grupami twórczymi, organizacjami pozarządowymi –
współorganizacja imprez artystyczno – kulturalnych w gminie.
6. Przygotowanie i opracowanie graficzne plakatów, dyplomów i podziękowań.
7. Wystawa fotografii – „ Dni Lędzin 2018” - hol urzędu miasta.

SIERPIEŃ
1. Zajęcia dla dzieci „Wakacje bez uzależnień 2018” – program gminny, organizacja zajęć
stacjonarnych, spektakli, wycieczek, wyjazdów. Letni wypoczynek

dla dzieci i młodzieży

naszego miasta .
2. Festyn Osiedlowy – rodzinny piknik „Świniowy” w Lędzinach – wsparcie MOK.
3. Piknik Rodzinny podsumowujący całość programu „Wakacje bez uzależnień 2018” – gry
i zabawy integracyjne, rozdanie nagród, podziękowań.
4. Organizacja zajęć, grup twórczych MOK: twórczy świat malucha, zajęcia taneczno- ruchowe,
witraż i szkło, rękodzielnicze, fotograficzno- graficzne, szachowe, rytmiczne, nauki gry na
instrumentach klawiszowych, joga, zumba, pilates, tańca nowoczesnego, aerobiku,

koło

turystyczne, hip- hop, koło historyczno – regionalne, koło plastyczne, break – dance , koło
krawieckie, tańczące brzdące, pilates, dance latino.
5.Weekendowe imprezy artystyczno- kulturalne na terenie Placu Farskiego – zgodnie
z grafikiem imprez „Koncerty pod chmurką”..
6. Wystawa fotografii podsumowująca działania programu „ Wakacje bez uzależnień 2018”.
7. Współpraca ze stowarzyszeniami, grupami twórczymi, organizacjami pozarządowymi –
współorganizacja imprez artystyczno – kulturalnych w gminie.
8. Przygotowanie i opracowanie graficzne plakatów, dyplomów i podziękowań.
9. Zajęcia kół muzycznych: zespół „ Radość”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica”, chór „ Akord”, zespół „Śpiewająca kapela”.
10. „Dożynki Miejskie” – współpraca z UM.

WRZESIEŃ
1. Wyjazd do ogrodów Kapiasa- „ Kolory jesieni” – wycieczka dla mieszkańców.
2. Organizacja zajęć, kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży: twórczy świat malucha,
zajęcia taneczno- ruchowe, witraż i szkło, rękodzielnicze, fotograficzno- graficzne, szachowe,
rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, joga, zumba, pilates, tańca
nowoczesnego, aerobiku, koło turystyczne, hip- hop.
3. Ludzie i ich pasje– spotkanie autorskie z podróżnikami, pasjonatami.
5. Rozstrzygnięcie konkursu „Wakacje w Obiektywie 2018”- wystawa pokonkursowa.
6. Wystawa pokonkursowa „ Wakacje w obiektywie” – hol urzędu miasta.
7. Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim – współfinansowanie MOK.
8. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” - spotkanie z teatrem, operetką i operą.
9. Turniej szachowy- inauguracja sezonu.

10. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych - „Moja lalka – manufaktura szycia lalek” – zajęcia
warsztatowe.
11. Współpraca z placówkami oświatowymi Lędzin – imprezy organizowane przez szkoły
i przedszkola.
12. Współpraca ze stowarzyszeniami, grupami twórczymi, organizacjami pozarządowymi –
współorganizacja imprez artystyczno – kulturalnych w gminie.
13. Współpraca przy organizacji konferencji FAS – wsparcie techniczne MOK.
14. Przygotowanie i opracowanie graficzne plakatów, dyplomów i podziękowań.
15. Konkurs recytatorski „ Z gwarą na Ty”- przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych
klasy I-VI – ogłoszenie.
16. Zajęcia kół muzycznych: zespół „ Radość”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica”, chór „ Akord”, zespół „Śpiewająca kapela”.
17.Organizacja zajęć, grup twórczych MOK: twórczy świat malucha, zajęcia tanecznoruchowe, witraż i szkło, rękodzielnicze, fotograficzno- graficzne, szachowe, rytmiczne, nauki
gry na instrumentach klawiszowych, joga, zumba, pilates, tańca nowoczesnego, aerobiku, koło
turystyczne, hip- hop, koło historyczno – regionalne, koło plastyczne, break – dance , koło
krawieckie, tańczące brzdące, pilates, dance latino.
18. Współorganizacja „ Jesieni Organowej” w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim.
19. Uroczysty Jubileusz zespołu „ Kameralistów Miasta Lędziny Pro Arte et Musica” – XX
lecie zespołu.

PAŹDZIERNIK
1. IX Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej „Razem” – festiwal ogólnopolski – konkurs
wokalny : soliści, zespoły, duety.
2. Gala IX Przeglądu Twórczości Chrześcijańskiej „Razem”.
3. Powiatowe Mistrzostwa Szkół Średnich- turniej szachowy.
4. Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Lędzinach – współorganizacja
MOK.
5. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” - spotkanie z teatrem, operetką i operą.
6. Współorganizacja „ Jesieni Organowej” w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim.
7. X Międzyszkolny konkurs wiedzy ekologicznej – współpraca z firmą Partner.
8. Wystawa Klubu Plastyka Kontrast – wsparcie MOK.
9. Gala konkursu recytatorskiego „ Z gwarą na Ty” – konkurs dla dzieci i młodzieży klas I – IV.
10. Współpraca z placówkami oświatowymi Lędzin – imprezy organizowane przez szkoły
i przedszkola.
11. Współpraca ze stowarzyszeniami, grupami twórczymi, organizacjami pozarządowymi –
współorganizacja imprez artystyczno – kulturalnych w gminie.

12. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych - „Powertex – manufaktura materiałowa” – zajęcia
warsztatowe.
13. Ludzie i ich pasje– spotkanie autorskie z podróżnikami, pasjonatami.
14. Przygotowanie i opracowanie graficzne plakatów, dyplomów i podziękowań.
15. Zajęcia grup twórczych MOK: twórczy świat malucha, zajęcia taneczno- ruchowe, witraż
i szkło, rękodzielnicze, fotograficzno- graficzne, szachowe, rytmiczne, nauki gry na
instrumentach klawiszowych, joga, zumba, pilates, tańca nowoczesnego, aerobiku,

koło

turystyczne, hip- hop, koło historyczno – regionalne, koło plastyczne, break – dance , koło
krawieckie, tańczące brzdące, pilates, dance latino.
16. Zajęcia kół muzycznych: zespół „ Radość”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica”, chór „ Akord”, zespół „Śpiewająca kapela”.

LISTOPAD
1. Uroczystości Święta Niepodległości – 100 lecie – koncert zespołów MOK w sali „Piast”.
2. Spotkanie dzieci i młodzieży - mieszkańców na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych.
3. Święto św. Cecylii – spotkanie zespołów śpiewaczych MOK – wspólne koncertowanie.
4. Ogłoszenie konkursu rękodzielniczego „Ozdoba choinkowa 2018”.
5. Ogłoszenie konkursu plastycznego „Kartka świąteczna 2018”.
6. „Bal Andrzejkowy” – zabawa andrzejkowa dla mieszkańców i słuchaczy UTW.
7. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” - spotkanie z teatrem, operetką i operą.
8. Współorganizacja „ Jesieni Organowej” w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim.
9. Współpraca z placówkami oświatowymi Lędzin – imprezy organizowane przez szkoły
i przedszkola.
10. Współpraca ze stowarzyszeniami, grupami twórczymi, organizacjami pozarządowymi –
współorganizacja imprez artystyczno – kulturalnych w gminie.
11. Andrzejkowe Wielkie granie.
12. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych - „Skrzaty – manufaktura tworzenia skrzatów” –
zajęcia warsztatowe.
13.Wernisaż wystawy.
14. Wieczornica z okazji Odzyskania Niepodległości.
15. Ludzie i ich pasje– spotkanie autorskie z podróżnikami, pasjonatami.
16. Barbórka – akademia z okazji Dnia Górnika.
17. Przygotowanie i opracowanie graficzne plakatów, dyplomów i podziękowań.
18. Zajęcia grup twórczych MOK: twórczy świat malucha, zajęcia taneczno- ruchowe, witraż
i szkło, rękodzielnicze, fotograficzno- graficzne, szachowe, rytmiczne, nauki gry na
instrumentach klawiszowych, joga, zumba, pilates, tańca nowoczesnego, aerobiku,

koło

turystyczne, hip- hop, koło historyczno – regionalne, koło plastyczne, break – dance , koło
krawieckie, tańczące brzdące, pilates, dance latino.

19. Zajęcia kół muzycznych: zespół „ Radość”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica”, chór „ Akord”, zespół „Śpiewająca kapela”.

GRUDZIEŃ
1. Spotkanie z Mikołajem – sala widowiskowa „Piast”.
2. „ Szelest mijanego czasu” – współpraca z SP nr 2 z O.I
3. Szachowy Turniej Mikołajkowy.
4. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Kartka Świąteczna 2018”.
4. Rozstrzygnięcie konkursu rękodzielniczego „Ozdoba choinkowa 2018”.
5. Pokonkursowa wystawa w/w konkursów : rękodzielniczego i plastycznego.
6. „ Wieczór kolęd”- koncert zespołów Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzianach.
7. „Miejski Jarmark Świąteczny” - współpraca z UM.
8. Mikołaj z LSONiR – współpraca.
9. Przygotowanie i opracowanie graficzne plakatów, dyplomów i podziękowań.
10. Ludzie i ich pasje– spotkanie autorskie z podróżnikami, pasjonatami.
11. Współpraca z placówkami oświatowymi Lędzin – imprezy organizowane przez szkoły
i przedszkola.
12. Współpraca ze stowarzyszeniami, grupami twórczymi, organizacjami pozarządowymi –
współorganizacja imprez artystyczno – kulturalnych w gminie.
13. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych - „Stroik Bożonarodzeniowy – manufaktura
tworzenia ozdób świątecznych” – zajęcia warsztatowe.
14. Wyjazd na „ Jarmark Bożonarodzeniowy” - Kraków.
15. Sylwester Miejski- spotkanie mieszkańców z Nowym rokiem 2019.
16. Zajęcia grup twórczych MOK: twórczy świat malucha, zajęcia taneczno- ruchowe, witraż
i szkło, rękodzielnicze, fotograficzno- graficzne, szachowe, rytmiczne, nauki gry na
instrumentach klawiszowych, joga, zumba, pilates, tańca nowoczesnego, aerobiku,

koło

turystyczne, hip- hop, koło historyczno – regionalne, koło plastyczne, break – dance , koło
krawieckie, tańczące brzdące, pilates, dance latino.
17. Zajęcia kół muzycznych: zespół „ Radość”, Kameraliści Miasta Lędziny „ Pro Arte et
Musica”, chór „ Akord”, zespół „Śpiewająca kapela”.
UWAGA: Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach będzie uzupełniany
propozycjami miejskich instytucji: Urząd Miasta, Szkoły, Przedszkola, Biblioteka, MZOZ,
itd. w ramach posiadanych środków. Będzie on zgodny z potrzebami i oczekiwaniami
mieszkańców miasta Lędziny. Będzie on comiesięcznie uzupełniany i rozszerzany w miarę
posiadanych środków.

Imprezy cykliczne: „Przegląd Kolęd Pastorałek i jasełek”, „Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy”, konkurs fotograficzny „ Zima w obiektywie”, ferie dla dzieci i młodzieży, wyjazdy

„ Wokół Śląskiej sceny”, konkurs rękodzielniczy „ Tradycje śląskie wczoraj i dziś”, „Turniej
Ekologiczny”, konkurs aktorsko – recytatorski „ Entliczek - Pentliczek”, „Blues Kwiecień
Granie”,

„Śląskie śpiewanie”, turnieje szachowe, „Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca”,

„Szekspiriada”, „Wakacje bez uzależnień”, Warsztaty dla dorosłych, „Międzynarodowy Dzień
Dziecka”, „Dni miasta”, konkurs fotograficzny „ Wakacje w obiektywie”, Piknik „ Na Wałach”,
Piknik „ Na Ratuszu”, koncerty „ Pod chmurką”, „ Andrzejkowe Wielkie granie” - przegląd
kapel młodzieżowych, Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej „ Razem”, konkurs rękodzielniczy
„ Ozdoba choinkowa”, konkurs plastyczny „ Kartka świąteczna”, „ Spotkanie z Mikołajem”,
„ Jarmark Świąteczny”, „ Sylwester Miejski – spotkanie z mieszkańcami”, Warsztaty dla
dorosłych, weekendowe imprezy artystyczno- kulturalne na terenie Placu Farskiego – zgodnie
z grafikiem imprez na „ Placu Farskim”. Koła zainteresowań i zespoły wokalne MOK .
Miejski Ośrodek Kultury organizuje
recytatorskie, literackie,

konkursy:

plastyczne,

rękodzielnicze, wokalne,

szachowe, fotograficzne, ekologiczne – przyrodnicze, wiedzy

o mieście.

II. Działalność kina
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.

III. Działalność sali widowiskowo – kinowej „Piast”
Sala widowiskowo – kinowa „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, jak również spotkania grup lędzińskiej młodzieży.
Sala udostępniana będzie Urzędowi Miasta, wszystkim Szkołom, Przedszkolom, Organizacjom,
Stowarzyszeniom lędzińskim, Uniwersytetowi III Wieku do przeprowadzania imprez
kulturalnych, sympozjów, konferencji, wykładów, koncertów, przedstawień i konkursów.
Pośrednio funkcjonowanie sali widowiskowej „Piast” będzie dyktowane potrzebami lędzińskiej
społeczności.

Sala będzie prowadzić także działalność komercyjną

- wynajem

dla firm

i podmiotów zewnętrznych.

IV. Działalność wystawiennicza
Kontynuowanie działalności wystawienniczej. 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, a także sala
konferencyjna na „ Placu farskim” , które są doskonałym miejscem na wystawianie dzieł sztuki
z zakresu: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografiki, haftu, rękodzieła artystycznego.
Miejski Ośrodek Kultury wspierać będzie działania twórców lokalnych. Prezentowane również

będą prace pokonkursowe MOK, prace dziecięce – powakacyjne, na zakończenie kół
zainteresowań prowadzonych w MOK.

Miesięczne wystawy będą również prezentowane

w siedzibie MOK ( rękodzieła i wytwory kół zainteresowań)

V. Działalność kół zainteresowań
Koła zainteresowań obejmą swym zakresem następujące grupy wiekowe:

dzieci, młodzież

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, kroju
i szycia, szachowe, rytmiczne, nauki gry na instrumentach klawiszowych, jogi, fotograficzne ,
koło gitarowe, tańca towarzyskiego, aerobiku, tańca nowoczesnego, koło regionalne, grafiki
komputerowej, pilates, nauki śpiewu klasycznego i rozrywkowego, a także koła muzyczne:
zespół „ Radość”, Kameralistów Miasta Lędziny „ Pro Arte et Musica”, oraz chór miejski
„ Akord” . Koła zainteresowań powoływane są

do aktywizacji, rozwoju

i poszerzenia

umiejętności artystycznych społeczności Lędzin.

VI. Współpraca z innymi instytucjami
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach będzie umacniał i rozwijał współpracę z :
Urzędem Miasta, Szkołami, Przedszkolami, Stowarzyszeniami, Towarzystwami, Organizacjami
młodzieżowymi, jak

również kontynuował będzie współpracę

z zakresu wymiany

międzykulturowej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury, a miastami partnerskimi: Unicov,
Revuca. i innymi partnerami powołanymi w umowach o współpracy zarówno w kraju, jak
i poza granicami. Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach kontynuował będzie współpracę
z uczelniami wyższymi, prywatnymi przedsiębiorcami, firmami, kościołami.

VII. Działalność wydawnicza
Drukowanie plakatów i afiszy

organizowanych imprez przez Miejski Ośrodek Kultury

w Lędzinach, jak również imprez miejskich. Drukowanie katalogów wystawienniczych, jak
i folderów koncertowych i festiwalowych, zaproszeń, podziękowań, dyplomów, biletów,
banerów, kartek okolicznościowych, informatorów.

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: Międzynarodowy Dzień Dziecka, Dni Lędzin, koncerty „Pod
chmurką”, Sylwester Miejski jak i liczne festyny ( w tym festyny szkolne, przedszkolne,
MOK .

IX. Remonty i modernizacje
Remont pomieszczeń MOK malowanie pomieszczeń ( toalety, garderoby, sale zajęć dzieci).
Doposażenie w sprzęt konieczny do realizacji zajęć – zgodnie z zapotrzebowaniem kół
zainteresowań.. Strojenie fortepianu na sali widowiskowo – kinowej Piast, remont strunnicy,
klawiatury. Remonty i naprawy bieżące wynikające z codziennego użytkowania

budynku

MOK i sali widowiskowo – kinowej „Piast”. Miejski Ośrodek Kultury nie otrzymał w tym
roku środków inwestycyjnych więc nie będzie przeprowadzał napraw i modernizacji
wskazanych w projekcie planu finansowego MOK z powodu braku środków.

