
dotyczy: Wykorzystania obiektów sportowych -  Kąpielisko Miejskie, Stadion Miejski, Hala 
Sportowa, kino -  materiał na sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

\

Przedkładam do akceptacji materiały na sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.



Zajęcia taneczne

w M-GOKSiR w Zdzieszowicach
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

16.30-17.30
SZKÓŁKA
(2 .5 -5  lat)

16 00-1700 
GTJ MINI
(do 6 lat)

18.00-19.30 
GTJ 2

(11-13 lat)

17.30-17.00 
GTJ MINI
(do 6 lat)

18.00-19.30 
GTJ 2

(11-13 lat)
X

X 18.30-20.00 
GTJ 3

(powyżej 13 lat)

X 19.00-20 30 
GTJ 3

• Warsztaty Teatralne -  grupa młodzieży gimnazjalnej i starszej, pracująca nad dwiema 
inscenizacjami w roku. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na scenie sali widowisko wo- 
kinowej pod kierunkiem dyplomowanego aktora Tomasz Stochniała.
W I półroczu 2014r. -zajęcia odbywały się we wtorki.

Generalnie formy kameralne są realizowane w Kawiarence Kinowej, a imprezy na których 
spodziewana jest większa ilość widzów bądź ze względu na całą niezbędną oprawę techniczną -  
realizujemy w sali widowiskowo-kinowej.

Na parterze zaplecza w sali nr 2 -  od poniedziałku do piątku oferujemy popołudniami 
bezpłatny dostęp do intemetu.

^Iejsk®-6miwi«y Ośrodek 
Kultury Sportu I Rekreacji w Zdzieszowicach

ul. Powstańców Śl. 7 
47-330 Zdzieszowice 

NIP: 749-17-96-761



1 -31 .VII -LATO W MIEŚCIE :
• Nie damy się nudzie, - zajęcia
• Warsztaty Ceramiki (dwie grupy),
• Trzy Teatralne Czwartki: spektakle dla dzieci,
• Teatralne Czwartki: Zabawa w teatr -  zajęcia.

Współorganizacja imprez:
13 III -  Gala „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH ” - plebiscyt 2013
25 III -Powiatowy Przegląd Logopedyczny „Trudne słówka” (z PP Nr 3)
8 IV -  III. Miejsko-Gminne Konfrontacje Teatralne ( z PSP Nr 3),
29 IV -  Przedszkolak z talentem (z PP Nr 3)
16 V -  Impreza charytatywna (z PP Nr 3)
28 V-GIGANCI (z PG)
29 V -  Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki Angielskiej (z PSP Nr 3)
26 VI - Polami, polami, po miedzach, po miedzach... (Wojciech Bellon)

„PERŁY ZDZIESZOWICKIEGO KRAJOBRAZU -
Zdzieszowice w Krainie św. Anny” - wystawa fotograficzna Marka Zarankiewicza 

UWAGA
Imprezy współorganizowane o charakterze widowiskowym, często wymagają dodatkowych prób 
(m.in. tzw. sytuacyjnych, prowadzących do próby generalnej). W tym przypadku mimo, że impreza 
odbywa się pod jedną datą -  należy do niej niejako „doliczyć” okres 2-3 dni prób, które 
uniemożliwiają inne działania.

II. Prowadzenie Amatorskiego Ruchu Artystycznego

• Zespoły wokalno-instrumentalne (działa 6) korzystają z sali prób doposażonej w ramach 
projektu ’’Realizuj swoje muzyczne marzenia” :

-  „Czwarty” -skład: 4 osoby dorosłe
-  „Szumy i Trzaski”- skład: 5 osób dorosłych
-  „Z jednej budy”-skład: 8 osób dorosłych
-  „Kontrasty”-^ /^ : 6 osób
-  Zespół młodzieżowy -skład: 3 osoby, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych
-  Hip- hop -skład: 3 osoby dorosłe.

Wykaz zespołów korzystających z sali prób M-GOKSiR w Zdzieszowicach
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK

„CZWARTY” 
18.00- 22.00

„KONTRASTY”
16.00-18.00

Zespół młodzieżowy 
16.00-18.00

Hip hop 
16.00-18.00

„Z jednej budy” 
18.00-21.00

SziT,
18.00-20.00

Uwaga: piątki-są zarezerwowane na próby dla zespołów, które mają koncert.
Sala prób dla zespołów muzycznych mieści się w przyziemiu/piwnicy kina.

• Zespół Tańca Nowoczesnego „JUNIPAX” swoją działalność prowadzi w oparciu o kilka 
grup odbywających zajęcia w sali tańca.

ZTN „Junipax” na pewnym etapie ćwiczenia układów choreograficznych - korzysta także ze 
sceny Sali Widowiskowo-Kinowej M-GOKSiR w Zdzieszowicach. Zajęcia odbywają się od 
poniedziałku do czwartku włącznie.



Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

ul. Powstańców Śl. 7 Wykorzystanie obiektów będących w  zarządzaniu
47-330 ^f^§f®Ą(5^innego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w  Zdzieszowicach 

NIP-749-1 r-96-761 & J r  J

I. Stadion Miejski

Ze stadionu korzystają głównie dwa kluby:
- MKS Ruch Zdzieszowice -  na płycie głównej rozgrywa mecze ligowe, pucharowe i 
sparingi, a większość treningów przeprowadzanych jest na płycie bocznej,
- SWPSiR Koksownik Zdzieszowice -  korzysta z boiska bocznego -  drużyna trampkarzy 
trenuje i rozgrywa mecze, w sezonie jesiennym drużyna juniorów będzie rozgrywać mecze 
ligowe,

W związku z remontem boiska w Krępnej dwie drużyny piłkarskie LKS Korony Krępna 
rozgrywają mecze ligowe na boisku bocznym.

Z obiektu korzystają także tenisiści mający do dyspozycji trzy korty tenisowe (korty czynne 
przez cały tydzień).

Okazjonalnie ze stadionu korzystają:
- szkoły -  zawody lekkoatletyczne, lekcje w-f,
- przedszkola -  turniej piłkarski (PP 6),
- Zarząd Miejsko-Gminny OSP -  zawody strażackie,
- mieszkańcy Gminy -  korzystają z bieżni,
- Starostwo Powiatowe -  Międzynarodowy Tumie Piłki Nożnej Trampkarzy -  7.08.

II. Hala Sportowa

W godzinach dopołudniowych z hali sportowej korzystają uczniowie zdzieszowickich szkół 
organizując głównie się zajęcia wychowania fizycznego. Przeprowadzane są także turnieje 
piłkarskie, zawody szkolne, gale sportowe, spartakiady dla uczniów niepełnosprawnych 
(org. PSP 3).

W godzinach popołudniowych hala jest wynajmowane przez kluby, zakłady pracy i osoby 
indywidualne.

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w hali sportowej prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji. Są to sekcje rekreacyjno-sportowe:

- tenisa stołowego,
- samoobrony,
- speedbadmintona,
-wspinaczkowa.
Hala jest także wynajmowana na imprezy okolicznościowe: Hutnik -  6-8.05)
i sportowe: Turniej Halowej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Przewodniczącego Zarządu 

Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego -  25.01, Halowy Turniej Piłki Nożnej Tramokarzy u 
Puchar Zarządu Firmy ZARMEN -  15.02, Mistrzostwa Polski w Skata -  16.02.

Cyklicznie w każdą 1 niedzielę miesiąca odbywa się Turniej GRAN PRIX Tenisa Stołowego.

III. Kąpielisko Miejskie

Kąpielisko Miejskie czynne jest w miesiącach czerwiec -  sierpień w godzinach 11.00 -  19.00. 
W obecnym stanie basen działa 4 rok. Frekwencja w latach poprzednich oscylowała w graniach 30 
tysięcy. Obecnie sprzedano 25.917 biletów -  stan na 18 sierpnia.



IV. Kino „ODRODZENIE”

W budynku swoją siedzibę ma Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Zdzieszowicach.

Działalność kina „Odrodzenie”, funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej 
M-GOKSiR w Zdzieszowicach, została zawieszona z dniem 1 stycznia 2013 r. Obecnie 
produkowane są filmy w systemie cyfrowym, natomiast Ośrodek posiada aparaturę analogową, 
do której dystrybutorzy nie produkują już filmów. Zawieszenie działalności spowodowane zostało 
coraz mniejszym zainteresowaniem widzów filmami analogowymi. Wszelki nowości filmowe 
są produkowane w systemie cyfrowym. Na zakup nowej aparatury Ośrodek nie otrzymał środków 
finansowych. Działalność kina można w każdej chwili wznowić.

Obecnie wykorzystanie obiektu wiąże się zatem z:
• realizacją kalendarza imprez kulturalnych,
• prowadzeniem Amatorskiego Ruchu Artystycznego (zespoły i grupy artystyczne).

W budynku kina udostępniane są pomieszczenia na:
• pokazy,
• zebrania (HDK, Ogródki Działkowe, MKS Ruch Zdzieszowice
• konferencje(SKOK, oświata, itp.)
• koncerty, gale, próby ( szkoły i przedszkola, AMP Oddział w Zdzieszowicach, Urząd 

Miejski w Zdzieszowicach, Orkiestra Młodzieżowa PSM z Leśnicy, Szkoła Specjalna z 
Leśnicy, Zakładowa Orkiestra Dęta).

I. Zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych zorganizowano:
12.1- XXII Finał WOŚP
14.1 -  „NIE BĘDZIE ANIOŁ PLUŁ NAM W TWARZ czyli nie do końca jasełka”- spektakl 
warsztatów teatralnych M-GOKSiR w Zdzieszowicach
2.11 -  „BALLADY I ROMANSE ROSYJSKIE” -koncert Julii Vikman
9.11 -  KONCERT NOWOROCZNY - Młodzieżowa Orkiestra Dęta PSM z Leśnicy 
14.11- Wieczór muzyczny -koncert zespołu „Z jednej budy”
Ferie zimowe 18-28.11:
18.11 -  „WIELKIE PSOTKI MAŁEJ DOROTKI” - przedstawienie teatralne,
20.11 - Warsztaty plastyczne: „Kartki”
24.11 - Bal Przebierańców
27.11 - Warsztaty plastyczne: „Ozdoby”
28.11 -  „CYRKOWE WYCZYNY CHŁOPAKA I DZIEWCZYNY” - przedstawienie teatralne
II. III -  Eliminacje Miejsko - Gminne 59 OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU RECYTATORSKIEGO
16.111 -  „OD CZARDASZA DO KANKANA”-program operetkowy
26.111 -  IV. Spotkanie z kulturą Śląska (współorganizacja z TSKN),
1 .IV -  „PCHŁA KRĘTACZKA”-spektakl dla dzieci,
12.IV- Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski
27.V -”JAŚ I DRZEWO FASOLOWE”-spektakl dla dzieci, w ramach cyklu Teatr dla 

Najmłodszych 
1 .VI -Dzień Dziecka

w programie: „Zagadki z czapki czyli wiem i...odpowiem” - konkursy z nagrodami, 
„TYMOTEUSZ IPSIUŃCIO” - spektakl lalkowy
17. VI- „ ANTYGONA”- spektakl warsztatów teatralnych M-GOKSiR

w Zdzieszowicach.
18. VI- Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków,


