PODSUMOWANIE

Miejskie Centrum Kultury w 2018 r. zrealizowało wszystkie cele jakie zostały
postawione w Programie Działalności na 2018 rok:
Ad. I – w ofercie MCK znalazło się 75 form z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego,
zajęcia rekreacyjne, oświatowe, z których w ciągu roku skorzystało ponad 1000
uczestników.
W ofercie znalazły się również cykliczne zajęcia adresowane do seniorów (Klub Seniora –
filia DOK oferta rozszerzona o zajęcia pn.: Młodzi duchem- zajęcia artystycznointegracyjne), TUTW, teatr seniorów (zajęcia nieodpłatne) – filia MOK, biesiady i spotkania
senioralne, kabaret seniorów – filia Tkacz ).
Zostały zaproponowane uczestnikom nowe formy: sensoryka dla smyka, Mały Naukowiec
(filia DOK), Teatr Piosenki, nauka gry na ukulele (filia MOK), kontynuacja autorskich
audycji muzycznych dla uczniów szkół podstawowych, kabaret seniorów (filia Tkacz).
Swoje działania kontynuują Chór Miejski Artis Gaudium oraz Big Band TM Brass.
W 2018 r. została utworzona również Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna Symfonia
Juventus.
Ad. II – zorganizowano 157 wydarzeń artystycznych, w których wzięło udział blisko 42
tys. odbiorców.
Uczestnicy zajęć MCK swoimi występami uatrakcyjnili 19 wydarzeń społeczno –
kulturalnych na terenie miasta i powiatu.
Zorganizowano 22 działania o charakterze rekreacyjnym – ponad 950 uczestników.
Przeprowadzono 22 konkursy, w tym 6 o zasięgu powiatowym, 2 wojewódzkim. Dużym
zainteresowaniem cieszył się Miejski Konkurs Plastyczny „1918-2018 – 100 LAT
NIEPODLEGŁEJ” z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, z którego
prace wzbogaciły obchody rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszym mieście.
Ad. III - zorganizowano 7 wyjazdów o tematyce kulturalnej, edukacyjnej, w których wzięło
udział ponad 250 osób.
Dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych cieszyły się akcje zimowe
i wakacyjne. Podczas 9 tygodniowych zajęć (3 zimą, 6 latem), średnio każdego tygodnia
brało udział 45-50 dzieci.
Przeprowadzono 53 formy warsztatowe o zróżnicowanej tematyce, w których wzięło udział
ponad 1 200 osób.
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się wśród uczniów i nauczycieli autorskie audycje
muzyczne. Zajęcia prowadzi Pan Kamil Wrona opracowując tematykę zajęć adekwatną do
wieku uczestników. Treść edukacyjna zawsze jest wzbogacana o zajęcia interaktywne.
Przeprowadzono w 2018 r. 11 zajęć, w których wzięło udział 2 262 uczestników.

MCK był organizatorem lub brał czynny udział w 15 formach o charakterze festynowym,
piknikowym. W wydarzeniach wzięło udział ponad 7 tys. osób.
W powyższym punkcie nie zostały uwzględnione działania piknikowo-festynowe
organizowane w filii Skansen Rzeki Pilicy (str. 65 Sprawozdania) oraz filii PTT Groty
Nagórzyckie (str. 72 Sprawozdania) .
Ad. IV – największa promocja naszego miasta odbywała się poprzez ruch turystyczny oraz
dodatkowe działania filii Skansen Rzeki Pilicy oraz Podziemnej Trasy Turystycznej Groty
Nagórzyckie.
W 2018 roku Skansen odwiedziło ponad 35 tysięcy turystów, a Groty rekordowa liczba
37 961 turystów (w tym około 1000 gości zagranicznych).
Ad. V - promocja w mediach (radio, telewizja, prasa), udział w targach, foldery, artykuły
- wszystko to przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku MCK oraz miasta.
Udział w konkursach o zróżnicowanej tematyce w kraju i zagranicą (26), przeglądach
oraz liczba laureatów (51) świadczą o jakości oferowanych zajęć.
Ad. VI – współdziałanie, współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, osobami prywatnymi
świadczy o wysokim standardzie, promuje pracę w grupie, partnerstwie. Wskazane
w sprawozdaniu organizacje są jednymi z wielu, z którymi podejmujemy wspólne działania.
Podziękowania pisemne i ustne pozwalają sądzić, że MCK sprawdza się jako partner
na różnych polach współpracy.
Ad. VII – w ramach działalności instruktażowo – metodycznej prowadzono indywidualne
konsultacje przygotowujące uczestników do prezentacji podczas konkursów, przeglądów;
przygotowujące do egzaminów na studia artystyczne; współpracujemy z uczelniami
wyższymi w zakresie prowadzenia praktyk dla studentów; współpracujemy z Powiatowym
Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania stażystów.
Jesteśmy realizatorami projektów kulturalnych, społecznych, a które pozyskujemy granty
w ogłaszanych konkursach. Zrealizowano 12 projektów w partnerstwie merytorycznofinansowym (szczegółowy opis projektów str. 81 Sprawozdania).

