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Lewin Brzeski, dnia 23.04.2020r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKO – GMINNEGO DOMU KULTURY
W LEWINIE BRZESKIM
ZA ROK 2019

Sprawozdanie z działalności merytorycznej MGDK obejmuje okres od 1 stycznia 2019r.
do 31 grudnia 2019 r. i dotyczy działalności zapisanych w statucie . Do podstawowych zadań
Miejsko-Gminnego Domu Kultury należy rozpoznanie i rozbudzanie zainteresowań oraz
potrzeb kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć
propagujących i prezentujących dorobek kulturalny gminy, organizowania różnorodnych
form edukacji artystycznej, kulturalnej i społecznej kierowanej do odbiorców wszystkich grup
wiekowych. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Miejsko-Gminnego domu Kultury
prowadzone są systematycznie otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy.
1. Sieć placówek
 Miejsko – Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim
 Wiejski Dom Kultury w Łosiowie
 Świetlica wiejska w Buszycach
 Świetlica wiejska w Golczowicach
 Świetlica wiejska w Jasionie
 Świetlica wiejska w Kantorowicach
 Świetlica wiejska w Mikolinie
 Świetlica wiejska w Nowej Wsi Małej
 Świetlica wiejska w Oldrzyszowicach
 Świetlica wiejska w Przeczy
 Świetlica wiejska w Różynie
 Świetlica wiejska w Strzelnikach
 Dom Ludowy w Stroszowicach
 Świetlica wiejska we Wronowie
 Świetlica wiejska w Sarnach Małych
 Świetlica wiejska w Borkowicach

2. Sytuacja materialno – lokalowa
W roku 2019r. wykonano
- pokrycie dachu na garażu 7.804,88 zł.
- wymiana okien w Stroszowicach 1.219,51 zł.
- 30 metrów instalacji wodnej w własnym zakresie wg. zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy
oraz dołożenie punktów świetlnych w Wiejskim Domu Kultury w Łosiowie i MiejskoGminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.
3. Zakup ze względu na wolne środki z dochodu własnego
- zestawy biesiadne 10 kpl. MGDK, 10 kpl Sarny Małe 6.219,51 zł.
4. Kadra Domu Kultur
W roku sprawozdawczym w Domu Kultury zatrudnialiśmy 12 pracowników,
co stanowi 10,61 etatu (stan na 31.12.2019 r.); w tym kadra administracyjna 4 osoby, co
stanowi 3,5 etatu.

5. Działalność merytoryczna
W 2019 roku zorganizowaliśmy oraz byliśmy współorganizatorami 78 imprez. Ze względu
na brak środków, jak również spadek dochodów nie byliśmy w stanie pokryć kosztów
większej ilości wydarzeń.
Największą naszą imprezą plenerową były „Dni Lewina, które odbyły się na błoniach przy
Nysie Kłodzkiej. Z racji niskiego budżetu nie była zaproszona żadna gwiazda, prezentowały
się zespoły coverowe oraz kapele wchodzące w rynek o niskich cenach.
Wiodącą naszą imprezą zimową, był XXIV Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych
„HERODY”. W ciągu dwóch dni na scenie Miejsko-Gminnego Domu Kultury inscenizacje
przedstawiało 23 zespołów. Ilość zespołów jak i uczestników musiała być ograniczona ze
względu na wielkość naszego obiektu. Zainteresowanie mediów jak i społeczeństwa świadczy
o wysokim poziomie naszej imprezy jak również o tym, że jest to jedna z najbardziej
atrakcyjnych imprez o zasięgu wojewódzkim. Atrakcyjne nagrody oraz ciepły posiłek dla
każdego uczestnika to w dzisiejszych czasach rzadkość przy organizacji tego typu imprez.
W niedzielę po wszystkich prezentacjach był występ gościa specjalnego z kolędami
i pastorałkami.
Również w okresie zimowym mogliśmy po raz kolejny wesprzeć Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Podczas imprezy 30 wolontariuszy zbierało datki na rzecz WOŚP, która
w roku 2019 grała dla ,,na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych’’. Kwotę
jaką uzbieraliśmy to 27.534.29 zł. zł oraz walutę obcą w tym euro -60,85; korona czeska 70; ;
pence 1,144; .

Tradycją naszą jest też organizacja Biesiady Kresowej. Podczas biesiady zapraszamy
zespół z zewnątrz, który dodatkowo uatrakcyjnia naszą imprezę. W roku 2019 gościliśmy,
Zespół Teatralny z Piotrówki z programem kresowym odbył się również koncert Krzysztofa
Gąsiorowskiego oraz Kapeli Podwórkowej „Lewiniacy‘’. W roku 2020 planujemy wzbogacać
Biesiadę Kresową z zespołem folkowym reprezentującym inny folklor.
W roku 2019 Ogólnopolski Plener Malarski zaowocował bardzo udanymi pracami. Dzięki
uprzejmości Pana Dyrektora Gimnazjum w Lewinie Brzeskim po raz kolejny mogliśmy
korzystać i zakwaterować plenerowiczów w Pałacu. Duże zainteresowanie mieszkańców
wernisażem, który odbył się w Gimnazjum przyczyniło się do sprzedaży prac plastycznych, z
czego bardzo zadowoleni byli uczestnicy Pleneru.
Stałą formą spotkań objęci są również emeryci i renciści z terenu miasta i gminy.
Wieczorki taneczne, które organizujemy nie rzadziej niż raz w miesiącu cieszą się tak dużym
zainteresowaniem, że przyjeżdżają na nie mieszkańcy ościennych gmin. Wprowadzone są
również zajęcia aerobiku dla seniorów , które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem .
Jak co roku pomagamy Radom Sołeckim w organizacji „zielonych festynów”, brakuje
weekendów w kalendarzu letnim, żeby usatysfakcjonować wszystkie sołectwa. Są to bardzo
udane imprezy, które pozwalają integrować się społecznościom wiejskim.
Oprócz imprez na terenie miasta i gminy organizujemy bloki imprezowe jak również
zaplecze techniczne dla firm, agencji i innych instytucji spoza terenu naszej gminy. Są to
imprezy, które przynoszą dochód dla Domu Kultury i jednocześnie ukazują prężną działalność
naszego ośrodka.
W roku 2019 uzyskaliśmy dochód własny w wysokości 177.127,50 zł.
Stałą formą zajęć dodatkowych obejmujemy wszystkie grupy wiekowe. Na cykliczne
zajęcia uczęszcza ponad 300 osób w sekcjach i zespołach.

Dwa zespoły wokalne jeden dziecięcy i jeden młodzieżowy

Zespół teatralny emerytów i rencistów

Zespół wokalno – instrumentalny „Ta Joj”

Kapela Podwórkowa „Lewiniacy”

Zespół śpiewaczy „Sami Swoi” – emeryci

Szkółka gry na gitarze

Szkółka malarska

Sekcja taneczna dla dzieci i młodzieży prowadzona przez naszych instuktorów

Ognisko muzyczne ( nauka gry na instrumentach )

Modelarnia

Zajęcia plastyczne dla dzieci

Nauka języka angielskiego dla dzieci

Dziecięcy zespół teatralny

Zajęcia z rękodzieła dla dzieci jak również osób dorosłych

Chór w Łosiowie ,,Łosiowianie”

Duet Studio

Zespół teatralny dla młodzieży




Zespół ,,Wesołe Maskotki”
Aerobik dla seniorów dwa razy w tygodniu

Duża ilość imprez z organizowanych w roku 2019 była możliwa dzięki
wypracowanemu dochodowi. Należy mieć tylko nadzieję, że lata następne będą również
udane. Ubezpieczenie obiektów podległych nam nie jest ubezpieczone w realnych kwotach.
Brak środków finansowych nie pozwala nam na wykonanie konkretnej wyceny , jak
również przeprowadzenie potrzebnych remontów . Drobne awarie usuwamy we własnym
zakresie.

WYKAZ IMPREZ NA 2019 ROK
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
MIEJSKO – GMINNY DOM KULTURY
W LEWINIE BRZESKIM
Styczeń 2019r.
13.01.2019r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
18.01.2019r. - Koncert Małgorzaty Kulińskiej w Pokoju
19.01 – 20.01.2019r. - XXXIV Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych
HERODY
23.01.2019r. – Kino Konesera
25.01.2019r. – Dzień Babci i Dziadka
27.01.2019r. - Opłatek Dom Kultury
28.01.2019r. - Ferie – Mikrofon dla wszystkich
30.01.2019r. – Dyskoteka dla dzieci

Luty 2019r.
02.02.2019r. – Wieczór Lwic
06.02.2019r. - Ferie Dyskoteka
13.02.2019r. – Zabawa seniora
22.02.2019r. – Kino konesera
24.02.2019r. - Sami Swoi występ Łambinowice
Marzec 2019r.
02.03.2019r. - Turniej Ciężarów - Skorogoszcz
08.03.2019r. - Dzień Kobiet MGDK
09.03.2019r. - Dzień Kobiet Golczowice

Kwiecień 2017r.
07.04.2019r. - Kiermasz wielkanocny
27.04.2019r. – XV lecie Łosiowianie

Maj 2019r.
01.05.2019r. – Występ Kapela ,, Lewiniacy ‘’ Kobyla Góra
08.05.2019r. – Biblioteka pod Ratuszem
11.05. – 12.05.2019r. – Wiosna Kwiatów
15.05.2019r. – Zabawa seniora
18.05.2019r. - Występ Kapela ,, Lewiniacy ‘’ Kędzierzyn Koźle
18.05.2019r. – Montaż pod zamówienie namiotów z zestawami biesiadnymi
20.05.2019r. – Występy ,,Teatr’’ z MGDK dla szkół
25.05.2019r. – Memoriał Kawiaka
26.05.2019r. – Dzień Matki MGDK
26.05.2019r. - Montaż pod zamówienie zestawów biesiadnych
28.05.2019r. – Konkurs Recytatorski
Czerwiec 2019r.
01.06.2019r. – Przecza festyn
08.06.2019r. – Festyn Przedszkole nr. 1
12.06.2019r. – Zabawa seniora
14.06.2019r. – Teart z MGDK występ
15.06.2019r. – Festyn Borkowice
19.06.2019r. – Zakończenie roku Przedszkole nr. 1
22.06.2019r. – Festyn Chróścina
23.06.2019r. – Chóry Parafialne
28.06.2019r. – Zakończenie roku szkolnego Columbus
29.06. – 30.06.2019r. – Dni Lewina
Lipiec 2019r.
05.07-14.07.2019r.- XXII Ogólnopolski Plener Malarski
Diakowskiego
06.07.2019r. – Festyn Wronów
12.07.2019r. – Piknik na Florydzie
14.07.2019r. - Wernisaż
20.07.2019r. – Festyn Przecza
28.07.2019r. - Festyn Jakubowy
28.07.2019r. - Występ Kapela ,, Lewiniacy ‘’ Głuchłazy
Sierpień 2019r.

im.

Nastasa

03.08.2019r. – Festyn Strzelniki
10.08.2019r. – Festyn Sarny Małe
17.08.2019r. – Festyn Golczowice
24.08.2019r. – Zakończenie wakacji
31.08.2019r. - Występ Kapela ,, Lewiniacy’’ – Łambinowice
Wrzesień 2019r.
01.09.2019r. - Dożynki Gminne Lubsza
08.09.2019r. – Dożynki Wojewódzkie
15.09.2019r. - EDD Skorogoszcz
19.09.2019r. – Święto kukurydzy
21.09.2019r. – Targi Chłopskie
28.09.2019r. - Dożynki Buszyce

Październik 2019r.
02.10.2019r. – Zabawa seniora
13.10.2019r. – Biegi uliczne
14.10.2019r. – Dzień Nauczyciela
16.10.2019r. – Brzesko-Oławska Wieś Historyczna
23.10.2019r. – Promocja książki Lewin Brzeski
27.10.2019r. - Występ Kapela ,, Lewiniacy’’ – Bogdanowice
29.10.2019r. - Promocja książki Łosiów

Listopad 2019r.
09.11.2019r.
16.11.2019r.
23.10.2019r.
26.11.2019r.
27.11.2019r.
30.11.2019r.

-

Występ Kapela ,, Lewiniacy’’ – Grabin
Biesiada Kresowa
Występ Kapela ,, Lewiniacy’’ – Bogdanowice
Sami Swoi występ Opole
Lwy Lewińskie
Andrzejki

Grudzień 2019r.
05.12.2019r. - Mikołaj Łosiów
06.12.2019r. - Mikołaj Dom Kultury
07.12.2019r. - Mikołaj sołectwa MGDK

09.12.2019r.- Mikołaj Przedszkole
15.12.2019r. – Kiermasz Bożonarodzeniowy
16.12.2019r. - Jasełka nr.1 Przedszkole
18.12.2019r. - Jasełka nr.2 Przedszkole
31.12.2019r. - Sylwester w Domu Kultury

