Miejsko – Gminny
Dom Kultury
w Działoszynie

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności samorządowej instytucji kultury miasta i gminy Działoszyn
 Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie
w 2013 roku

I. Status prawny instytucji kultury
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie jest od 1 stycznia 2012 roku samorządową instytucją
kultury, powołaną uchwałą Nr XXV/131/11 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2011 r. Siedzibą MGDK jest budynek
kina WARTA, którego właścicielem jest miasto i gmina Działoszyn.
Zakres i cele działania przekształconej placówki określa statut MGDK, nadany mu przez Radę
Miejską. Do podstawowych zadao placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowao kulturalnych, przygotowanie do
odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do wypracowania modelu instytucji, jako wiodącego
centrum kulturalnego regionu, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do
ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia.
Nasze inicjatywy mają na celu promocję walorów kulturalnych, historycznych i turystycznych regionu.
Priorytetem Miejsko-Gminnego Domu Kultury jest obecnie troska o animację i rozwój aktywności twórczej,
jej upowszechnianie i promocję oraz dbałośd o zachowanie tradycji a także wartości kulturowych, liczących
się w regionie, co pozwoli w sposób bardziej kreatywny zaspokoid potrzeby kulturalne społeczeostwa naszej
gminy. Służy temu, prowadzona na miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych, różnorodna
działalnośd kulturalna. Pozwala wszystkim chętnym na korzystanie z naszych zajęd oraz zapełnienie czasu
wolnego.
II. Działalność kulturalna.
W 2013 roku w MGDK działały następujące grupy i sekcje:
1. Zespół taneczny " Tęcza" składa się z 3 grup, liczących razem około 42 dzieci
w przedziale wiekowym: 7 - 15 lat. Grupę prowadzi instruktor – pani Julita Bociaga.
2. Zespół taneczny "Mini Tęcza". Uczestnikami zajęd są przedszkolaki w wieku 3- 6 lat. Grupa ta,
licząca
22 osoby, jest prowadzona przez instruktora – panią Julitę Bociąga.
3. Formacja taoca towarzyskiego (30 osób)prowadzona przez p.Marzenę Biedroo (do czerwca 2013 r.).
4. Sekcja plastyczna – licząca 11 osób, prowadzona przez panią Izabelę Górską.
5. Chórek " Do Re Mi" oraz soliści – w sumie 12 osób, prowadzeni przez panią Karinę Weber.
Uczestnikami zajęd są dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat.
6. Sekcja gry na gitarze - 7 osób prowadzona przez pana Krzysztofa Ptaka (do czerwca 2013 r.) .
7. Sekcja rękodzieła artystycznego, licząca 15 pao, których pasją są robótki ręczne.
8. Klub Seniora – liczący obecnie około 90 osób.
W ramach „Galerii Twórców” kontynuujemy też cykl wystaw twórczości naszych lokalnych artystów.
W ramach edukacji regionalnej prezentujemy ekspozycje starych zdjęd i dokumentów pod
wspólnym hasłem „Ocalić od zapomnienia”. Tegoroczna edycja ph. „Barwy wsi” była
podsumowaniem konkursu plastycznego, organizowanego przez MGDK.

ZESTAWIENIE
imprez kulturalnych, sportowych, artystycznych i turystycznych, zorganizowanych bądź
współorganizowanych przez MGDK w 2013 roku w mieście i gminie Działoszyn
Termin Nazwa imprezy

Miejsce realizacji i organizatorzy

Frekwencja –
ilość osób

Imprezy wewnętrzne, organizowane w salach MGDK
13.01.
2013

XXI Finał WOŚP koncert

Sala MGDK - we współpracy z placówkami oświatowowychowawczymi

800

31.01.
2013

40 lecie SOSzW –
impreza integracyjna

Koncert z okazji 40 lecia - sala MGDK – organizatorem był
SOSzW

200

5.02.
2013

Spotkanie z okazji Dnia Sala MGDK- koncert zorganizowany przez Przedszkole nr 1 w
Babci i Dnia Dziadka
Działoszynie

70

8.02.
2013

karnawałowy Bal
Przebierańców

Dla dzieci uczestników zajęć w MGDK

120

10.02 Ka Koncert z okazji Dnia
2013
Kobiet

Sala MGDK- udział grup z MGDK, przedszkoli, szkół, Klubu
Seniora i zespołu zewnętrznego

500

24.03.XI XI Regionalny Festiwal
2013
Wokalny " Warta Song" - połączony z
Kiermaszem
Wielkanocnym

Sala widowiskowa MGDK - organizatorem obu imprez był
MGDK oraz lokalne stowarzyszenia

400

7.05.
2013

V Gminne Prezentacje Sala MGDK – udział wszystkich gminnych przedszkoli,
Artystyczne Przedszkoli prezentujących dowolne formy sceniczne

300

15.05.
2013

Happening o ochronie Święto Niezapominajki”- sala MGDK - organizator Przedszkole
przyrody polskiej –
nr 1
impreza integracyjna

300

17.05.
2013

V Regionalny Przegląd Sala MGDK -uczestnikami byli soliści i zespoły z terenu gminy i
Piosenki Religijnej ph. regionu
„Zaśpiewajmy Panu
pieśń nową”

250

21.05.
2013

Gminny Konkurs
Dla przedszkolaków z terenu gminy MGDK we współpracy z
Ekologiczny - impreza Przedszkolem nr 2
integracyjna

60

19.06.
2013

Rozstrzygnięcie
konkursu z cyklu
„Ocalić od
zapomnienia – makieta
wsi z okolic
Działoszyna”

W konkursie ogłoszonym przez MGDK wzięło udział 62 dzieci w 80
2 grupach wiekowych ze szkół z terenu gminy. Finałowi
konkursu towarzyszyła prelekcja multimedialna starych
dokumentów

21.06.20
S Jubileusz 50 lecia
Sala MGDK- organizatorem był Burmistrz MiG, udział grup z
13
pożycia par
MGDK
małżeńskich – impreza
integracyjna

120

02.07

Zajęcia wakacyjne

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” - mini-turniej, prace
plastyczne, prelekcja

09.07

Zajęcia wakacyjne

„W świecie bajek i fantazji” - zabawa w teatr, zajęcia plastyczne i 25
taneczne

16.07

Zajęcia wakacyjne

Wycieczka rowerowa

18

23.07

Zajęcia wakacyjne

Wycieczka rowerowa

19

17.07

Zajęcia wakacyjne

„Pokaz mody z uśmiechem”

30

06.08

Zajęcia wakacyjne

Warsztaty plastyczne „Coś z niczego”

15

08.08

Zajęcia wakacyjne

22.08.

Zajęcia wakacyjne

Warsztaty rękodzieła artystycznego „Kapelusze mają duszę”

25

27.08

Zajęcia wakacyjne

Warsztaty artystyczne - witraże

20

Warsztaty malarskie

30

20

05.10

Zjazd Absolwentów
Zespołu Szkół w
Działoszynie

11.10.
2013

XIII Dzień Papieski

15.10.
2013

Dzień Edukacji
Narodowej –
impreza integracyjna

17.10
18.10
21.10
29.10

Spektakl teatralny w sali widowiskowej MGDK

300

Sala MGDK –koncert przygotowany we współpracy z
placówkami oświatowymi i parafiami

400

Uroczyste spotkanie członków Związku Nauczycielstwa
Polskiego i spektakl

200

Spektakle teatralne

2 spektakle – Teatr Katolicki z Krakowa
1 spektakl – Teatr Katolicki
1 spektakl - Teatr Katolicki
2 spektakle

600
300
300
500

18.10

Szkolenie z podstaw
rzeźby

Dla członków stowarzyszeń i artystów

15

11.11.
2012

Uroczyste Obchody
Rocznicy Odzyskania
Niepodległości

MGDK i szkoła podstawowa w Raciszynie Działoszynie

250

27.11.
2012

II Regionalny Przegląd
Sala MGDK - udział 4 zespoły z terenu powiatu pajęczańskiego
Kabaretów Szkolnych
„HECOWISKO”

5.12.
2012

„Spotkanie z
Sal sala MGDK – impreza mikołajkowa dla dzieci z Przedszkola nr 2, 300
Mikołajem” –
przygotowana przez nauczycieli i rodziców
Przedszkolny Kiermasz
Świąteczny

15.12.
2012

II Świąteczny Kiermasz Program artystyczny 14 placówek oświatowych oraz grup i
Twórczości
sekcji z MGDK oraz kiermasz rękodzieła udziałem 15
Artystycznej,
stowarzyszeń z terenu gminy i sąsiednich powiatów
połączony z Koncertem
Świątecznym
Razem frekwencja

100

900

7567

Seanse filmowe w technologii cyfrowej
16.02
2013

„Hobbit” i „Baby blues” - razem 3 seanse

305

30.01.
2013

Seans zbiorowy dla szkół „Ralf Demolka” – 1 seans

140

12.02.
2013

Seanse indywidualne: „Asterix i Obelix”, „Zambezia”, „Podejrzani zakochani”,
„Drogówka” – łącznie 4 seanse

270

6.03.
2013

Seans zbiorowy „Zambezia” oraz indywidualny „Tajemnica Westerplatte” – razem 2
seanse

100

28.05

Bajka „Mambo, Lula i przyjaciele” oraz film „Oszukane” – razem 2 seanse

70

3.06

Seanse : „Życie Pi” oraz „Cristiada” – razem 2 seanse

280

09.10

Film „Wałęsa – człowiek z nadziei” – 1 seans

50

Razem frekwencja – 15 seansów

1215 osób

Imprezy zewnętrzne ze współudziałem MGDK
21.04.
2013

I Regionalny Turniej
Szkół Tańca
Towarzyskiego

Hala sportowa-współudział MGDK

600

14.05

Festyn plenerowy w
Szkole nr 2

Współudział organizacyjny grup wokalnych

300

14.05

Festyn plenerowy w
Szkole nr 1
ph. „Sport to zdrowie”

Udział grup z MGDK oraz współorganizacja imprezy

300

27.0728.07

Dni Miasta i Gminy
Działoszyn

Koncert laureatów Festiwalu WARTA-SONG

Około 1000

04.08

I Integracyjne Zawody
Wędkarskie

Koło PZW Trębaczew, IPP, Burmistrz MiG Działoszyn oraz
MGDK

60

08.09

Dożynki Powiatowe w
Pajęcznie - impreza
integracyjna

Udział grup z MGDK oraz członków 4 lokalnych stowarzyszeń z
terenu gminy Działoszyn

700

14.09

Wielkie Pożegnanie
Lata 2013 – festyn
integracyjny

Impreza zorganizowany przez Szkołę Podst. w Raciszynie,
Stowarzyszenie oraz MGDK wraz z Klubem Seniora

300

02.10

XXII Międzynarodowy
Konkurs Plastyki
Obrzędowej w
Rudnikach

Udział artystów i stowarzyszeń z terenu naszej gminy (I nagroda 30 uczestników z
oraz 1 wyróżnienie)
terenu gminy

Prezentacje artystyczne wszystkich grup z MGDK

Razem frekwencja

3290

Wystawy organizowane w budynku MGDK
13.01.10.02.

Wystawa malarstwa
Wystawa pana Stanisława Korkusa - hol MGDK
towarzysząca Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej
Pomocy

30.01 15.02

Jubileusz 40 lecia
SOSzW

Wystawa prac wychowanków SOSzW – sala MGDK

600

8.0310.04

Wystawa malarstwa –
prace pani Kazimiery
Bęben

Hol MGDK – wystawa

900

30.0430.05

Wystawa towarzysząca Hol MGDK – prace plastyczne przedszkolaków
V Prezentacjom
Artystycznym
Przedszkoli

900

15.0515.06

Wystawa towarzysząca sala MGDK - organizator Przedszkole nr 1 – prace plastyczne
imprezie „Święto
przedszkolaków
Niezapominajki”

600

30.0515.07

„Barwy wsi”. Wystawa
prac konkursowych –
makieta wsi z okolic
Działoszyna

Hol MGDK – prace dzieci nadesłane na konkurs oraz eksponaty 400
tematycznie związane z wystawą

15.0720.08

Barwy wsi”. Wystawa
prac konkursowych –
makieta wsi z okolic
Działoszyna

Hol UMiG – prace dzieci nadesłane na konkurs oraz eksponaty
tematycznie związane z wystawą

Do 1000

16.1213.01

Wystawa szopek
bożonarodzeniowych

Wystawa prac pana Józefa Kępińskiego

Do 800

Razem frekwencja
Razem odwiedzin w całym 2013 roku

900

6100
18172

W 2013 roku MGDK odwiedziło podczas imprez, organizowanych wewnątrz łącznie 18 172 osoby:
Lp.

Forma imprezy

Ilość imprez rocznie

Frekwencja

1.

Konkursy

7

1940

2.

Wystawy

8

6100

3.

Prelekcje - wykłady

1

80

4.

Warsztaty - szkolenia

3

50

5.

Spektakle teatralne

7

1800

6.

Koncerty

9

4950

7.

Seanse filmowe

15

1215

8.

Bal – dyskoteka

1

120

9.

Wycieczki

2

37

10.

Imprezy integracyjne – 8
wewnętrzne

1880

W 2013 roku łącznie 61 imprez

18 172
odwiedzających
w MGDK

Udział w imprezach zewnętrznych – współorganizacja lub udział MGDK w imprezach obcych
11.

Współorganizacja
imprez

4

1500

12.

Imprezy integracyjne – 1
zewnętrzne

60

13.

Inne zewnętrzne

3 (dożynki, Dni Działoszyna, konkurs międzynarodowy)
Razem frekwencja na imprezach obcych

1730
3290

MGDK w Działoszynie dysponuje jedyną w okolicy salą widowiskową, co pozwala na organizację
wielu imprez teatralnych. Spektakle teatralne organizowane są dla okolicznych szkół zwykle przez
profesjonalne, zewnętrzne zespoły teatralne.
Dużą popularnością cieszy się też wznowiona w IV kwartale 2012 roku działalnośd kina WARTA. Było
to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z operatorem zewnętrznym, dysponującym projektorem
cyfrowym. Seanse filmowe nie są zbyt częste z uwagi na odległośd od Działoszyna współpracującego z nami
operatora i wysokie dla niego koszty wyświetlenia danego filmu. Mimo tych ograniczeo w 2013 roku obyło
się w sumie 15 seansów filmowych, w których wzięło udział łącznie 1215 osób. Bierzemy też udział w
pracach Regionalnej Sieci Kin Cyfrowych woj. łódzkiego.
Dobrze układa nam się współpraca z placówkami oświatowymi z terenu naszej gminy jak i
gmin sąsiednich (także z woj. śląskiego i ostatnio też z opolskiego), parafiami, lokalnymi stowarzyszeniami z
terenu gminy oraz mediami – dużym wsparciem medialnym jest dla nas Radio Ziemi Wieluoskiej oraz
lokalna prasa.

