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INSTYTUCJE KULTURY

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu jest instytucją, której podstawowym celem jest
pozyskanie i przygotowanie członków społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz
współtworzeniu jej wartości. Przy MGOK w Siewierzu działają koła oraz zespoły zainteresowań oraz
fundacje tworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do podstawowych zadań MGOK Siewierz należy
m.in.:
edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i
sztuką,
tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
Swoje cele statutowe MGOK Siewierz realizuje poprzez m.in.:
zespołowe uczestnictwo w działaniach kulturalnych
organizowanie i prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej dla wszystkich
środowisk społecznych,
organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych,
współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi oraz z innymi instytucjami kultury miasta i
gminy,
prowadzenie działalności instruktażowej i metodycznej,
wymianę kulturalną z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami na terenie miasta i
gminy, kraju oraz za granicą.
Dyrektor: mgr Damian Dawczyński
Dane teleadresowe:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
ul. Słowackiego 2a
42-470 Siewierz
tel/fax: 3267 41 649
www.kultura.siewierz.pl
e-mail: mgok@siewierz.pl

Godziny otwarcia w roku szkolnym:
od poniedziałku do piątku: 8.00 do 20.00
sobota: 8.00 do15.00
sobota, niedziela i święta wg harmonogramu imprez
Godziny otwarcia w okresie wakacyjnym:
od poniedziałku do piątku: 8.00 do 16.00
sobota, niedziela i święta wg harmonogramu imprez
Filie:
Centrum Kształcenia w Żelisławicach – remiza OSP Żelisławice

Godziny otwarcia:
Cały rok
od poniedziałku do piątku: 16.00 - 19.00
sobota: 10.00 - 13.00
e-mail: zelislawice_s@wioskainternetowa.pl

Świetlica Wiejska i Kafejka Internetowa w Leśniakach – remiza OSP Leśniaki
Godziny otwarcia w roku szkolnym:
od poniedziałku do piątku: 15.30 - 18.30
Godziny otwarcia w okresie wakacyjnym:
poniedziałek, środa, czwartek: 15.30 – 18.30
wtorek, piątek: 10.00 - 13.00

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Brudzowicach
CKE w Brudzowicach stanowi Filię Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu.
Doskonale wyposażona pracownia komputerowa ze stałym dostępem do Internetu, świetlica, bilard oraz
organizowane zajęcia stanowią atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego dla młodych, jak również
dorosłych mieszkańców. Obiekt stanowi również znakomite miejsce dla spotkań organizacji społecznych
działających na terenie sołectw tj. zespół śpiewaczy, Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy Orkiestra Dęta OSP Brudzowice.
Z bezpłatnej oferty Centrum, które jest ogólnodostępne we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od
16.00 do 20.00 korzystać mogą wszyscy mieszkańcy sołectwa Brudzowice, jak i całej gminy.
CKE w Brudzowicach
ul. Szkolna 2
tel. 32 67 41 649

Przy MGOK w Siewierzu działa Izba Tradycji i Kultury Dawnej.
Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu
ul. Kościuszki 5
42-470 Siewierz
tel. 32 67 42 461
kom. 782 480 977
e-mail: izba@siewierz.pl
Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu powołana została do życia w 2005 r. Mieści się w zabytkowym
dworku z XVIII w. na historycznym trakcie Księstwa Siewierskiego. Stanowi ogólnodostępne dobro
kultury, której zadaniem jest kultywowanie i propagowanie dziejów Ziemi Siewierskiej. W Izbie znajduje
się blisko 2 tys. eksponatów obejmujących rzemiosło dawne, zabytki archeologiczne, prace malarskie,
rzeźbę, rękodzieło artystyczne oraz makieta Zamku Siewierskiego odzwierciedlająca jego stan z końca
XVIII w. i makieta XVI-wiecznego Ratusza Miejskiego. Izba prowadzi sprzedaż pamiątek oraz publikacji
książkowych. W trakcie zwiedzania można uzyskać odbitki ozdobnych pieczęci Izby i Zamku
Siewierskiego.
Zwiedzanie Izby i udział w programie edukacyjno-historycznym jest odpłatne:
4 zł - dzieci i młodzież szkolna
6 zł - dorośli
(opłata nie dotyczy mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz)

Roczny plan działalności kulturalnej na rok 2017
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Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś
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