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Edukacja kulturalne i wychowanie przez sztukę 
 
Ośrodek Kultury i Sportu prowadził w 2019 roku rozmaite działania z zakresu edukacji 
kulturalnej i wychowania przez sztukę, tak by zachęcić jak najwięcej mieszkańców do rozwoju 
osobistego, kreatywności i zdobywania nowych umiejętności. W tym obszarze działalności 
realizowane były następujące działania: 

1. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (uczestniczyło 30 osób) 
2. Zajęcia gry na gitarze (uczestniczyło 22 osoby); 
3. Warsztaty śpiewu dla dzieci i młodzieży (uczestniczyło 6 osób); 
4. Zajęcia plastycznej dla dzieci i młodzieży (uczestniczyło 15 osób); 
5. „Rewiry sztuki” – zajęcia plastyczne dla dorosłych (uczestniczyły 3 osoby); 
6. Warsztaty artystyczne w świetlicach wiejskich (uczestniczyło ok. 90 osób); 
7. Kącik gier planszowych (uczestniczyło ok. 45 osób); 
8. Klub Seniora (udział brało około 30 osób); 
9. Dyskusyjny Klub Książki (DKK) przy Bibliotece (11 osób członków klubu); 
10. Konkursy dla dzieci i młodzieży: 

 Konkurs walentynkowy (styczeń – luty) – 50 osób; 

 Konkurs na ozdobę wielkanocną (marzec – kwiecień) – 30 osób; 

 Konkurs pt.: „Wspomnienia z wakacji” (lipiec – wrzesień) – 5 osób; 

 Konkurs „Pocztówka z Leśnej” (wrzesień – listopad) – 5 osób; 

 Konkurs „Najciekawszy strój postaci z bajek” - 130 osób; 
11. Pokazy teatralne dla dzieci (uczestniczyło ok. 400 osób): 

 Teatr dla dzieci – „ Czerwony Kapturek”, 

 Teatr dla dzieci – „ Opowieści z teczki Profesor Książeczki”, 

 Teatr dla dzieci – „ Zaczarowany medalion”, 

 Teatr dla dzieci – „Świąteczny Dar – Magia i czar”. 
12. Zajęcia interdyscyplinarne - zajęcia odbywały się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, 

czyli w czasie ferii zimowych i wakacji dla dzieci w wielu od 7 do 13 lat (uczestniczyło 
25 osób); 

13. Zajęcia profilaktyczne – warsztaty inspiracji, czyli zagospodarowanie czasu wolnego 
poprzez rożnego rodzaju zajęcia artystyczne, które skierowane były przede wszystkim 
do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach zajęć odbyły się następujące warsztaty 
inspiracji: 

 kraina twórczości – LEGO – uczestniczyło 18 osób; 

 kolorowe lampiony – uczestniczyły 2  osoby; 

 jesienne liście z masy solnej – uczestniczyło 30 osób; 

 lukrowanie pierników – uczestniczyło 80 osób; 
14. Przeglądy/ festiwale: 

 Gminny Przegląd Jasełek – współorganizowany z parafią i szkołą – 200 osób; 

 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 300 osób; 

 IX Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej „Swojskie Granie i Śpiewanie” – 400 
osób; 

 Dożynki Gminne w Grabiszycach – 200 osób; 
15. Imprezy, wydarzenia kulturalne: 

 Rodzinne Wędrówki brzegiem rzeki Kwisy – 200 osób; 

 Sportowe potyczki rodzinne 2019 – 50 osób; 
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 Wernisaż Ilony Rokosz – 40 osób; 

 Akcja „Pomóż ozdobić kulturalną choinkę” – 20 osób; 
16. Obchody świąt: 

 Orszak Trzech Króli – współorganizowany z parafią – 200 osób; 

 Dzień Babci i Dziadka – przedszkola – 200 osób; 

 Dzień Kobiet w Leśnej – 80 osób; 

 Światowy Dzień Książki – 100 osób; 

 Kiermasz Wielkanocny – 150 osób; 

 Piknik majowy Stadion Sportowy w Leśnej – 200 osób; 

 Dzień Dziecka na obiekcie lekkoatletycznym – 250 osób; 

 Dzień Matki w bibliotece – Biblioteka Publiczna w Leśnej – 20 osób; 

 80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej – 40 osób; 

 Dzień Sybiraka – 150 osób; 

 11 Listopada, Narodowe Święto Niepodległości – 250 osób; 

 Wigilia Klubu Seniora – 40 osób; 

 Mikołajki na rynku w Leśnej – 150 osób; 

 Jarmark Wielkanocny na rynku w Leśnej – 200 osób; 
17. Leśniański Klub Filmowy – utworzenie filmowego klubu dyskusyjnego i pokaz filmów: 

 Prezentacja filmu „Solidarność według kobiet” wraz dyskusją; 

 Prezentacja filmu „Siłaczka” wraz z dyskusją; 
 
 
Rozwijanie potrzeb czytelniczych 
 
Zadanie związane z rozwijaniem potrzeb czytelniczych Ośrodek realizuje dzięki 
funkcjonującym w jego strukturze:  

1) Bibliotece Publicznej w Leśnej,  
2) Filii Biblioteki w Kościelnikach, 
3) Filii Biblioteki w Pobiednej. 

 
Biblioteka włącza się w imprezy własne OKiS, ale także organizuje swoje przedsięwzięcia i 
działania z zakresu popularyzacji książki i czytelnictwa. Do najważniejszych działań w 2019 roku 
można zaliczyć: 

 Spotkanie autorskie z Danutą Sadownik; 

 Dzień Włókniarek – spotkanie autorskie z Martą Madejską; 

 Światowy Dzień Książki – konkurs „Najciekawszy strój postaci z bajek”; 

 Prelekcja „Nie zaczynaj – nie próbuj” psychoterapeutki M. Zgoła na temat uzależnień 
wśród młodzieży; 

 Spotkanie autorskie z Marcinem Wawrzyńczakiem; 

 Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką; 

 Warsztaty Wielkanocne w filii Biblioteki w Kościelnikach Średnich; 

 Dzień Matki – program edukacyjny „Ratujmy i uczmy ratować”; 

 Akcja pn.: „Uwolnij książkę” podczas Rodzinnych Wędrówek brzegiem rzeki Kwisy; 

 Dzień Dziecka w filii Biblioteki w Kościelnikach Średnich; 

 Księgogród podczas IX Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej „Swojskie Granie i 
Śpiewanie”; 
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 Wakacje w Bibliotece – warsztaty; 

 Narodowe Czytanie – 8 Nowel; 

 Narodowe Czytanie noweli „Katarynka” Bolesława Prusa przez uczniów ze szkoły 
podstawowej w Smolniku; 

 Noc Bibliotek; 

 Warsztaty „Moja książka marzeń”; 

 Teatrzyk kukiełkowy pt.: „Jaś i Małgosia”; 

 Warsztaty Bożonarodzeniowe w filii Biblioteki w Kościelnikach Średnich; 

 Cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki; 
 
Poniżej przedstawione są najważniejsze dane statystyczne dotyczące bibliotek: 
 

2019 rok 
Biblioteka  
w Leśnej 

Filia Biblioteki  
w Kościelnikach 

Średnich 

Filia Biblioteki  
 Pobiednej 

RAZEM 

Liczba 
zarejestrowanych 
Czytelników  

350 47 52 449 

Liczba wypożyczeń 5 539 650 1 514 7 703 

Liczba odwiedzin w 
bibliotece 

2 582 405 584 3 571 

Zakup nowości 
wydawniczych oraz 
audiobooków 

285 
(9 audiobooków) 

73 135 
493 

(9 audiobooków) 

 
 
Kultura fizyczna 
 
Stadion miejski w Leśnej i boisko sportowe w Pobiednej użytkowane są przez kluby piłkarskie. 
Kompleks boisk „Moje boisko – Orlik 2012” przeznaczony jest dla szkół, osób indywidualnych 
i grup zorganizowanych. Szkoły, kluby i grupy zorganizowane korzystały z kompleksu wedle 
swych potrzeb po wcześniejszym ustaleniu warunków i wpisaniu się w harmonogram. W 
pozostałym czasie od marca do końca listopada obiekt był dostępny bezpłatnie dla wszystkich 
chętnych, a zajęcia prowadzone były przez animatora. 
Zlokalizowane tuż obok boisko dwufunkcyjne tzw. „Biały Orlik” także jest ogólnodostępne, 
jednak zróżnicowane pod względem form rekreacji w zależności od pory roku. 
Od kwietnia do października funkcjonuje także obiekt lekkoatletyczny z bieżnią i boiskiem 
wielofunkcyjnym. Z tego obiektu także korzystały szkoły, kluby i stowarzyszenia, a dla osób 
indywidualnych zajęcia prowadziło dwóch instruktorów proponując zróżnicowane formy 
aktywności sportowej. Boisko służyło także stowarzyszeniom i klubom do prowadzenia 
treningów oraz swoich wydarzeń. Animatorzy prowadzili zajęcia od poniedziałku do piątku w 
godz. 16:00 – 19:00 a w soboty od godz. 12:00 – 18:00 w okresie od kwietnia do październik. 
Obiekty usytuowane są w najbliższym sąsiedztwie centrum Leśnej i stanowią wraz z siłownią 
zewnętrzną istotny punkt popularyzacji rekreacji ruchowej i sportu w całej gminie. Ze względu 



5 
 

na ich bardzo dobrą lokalizacją, większość imprez sportowych odbywa się właśnie na tych 
obiektach. 
 
 
Finansowanie działalności Ośrodka Kultury i Sportu 
 
Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej otrzymuje od organizatora dotację podmiotową na swoją 
podstawową działalność statutową, a także dotację celową w zakresie realizacji funduszu 
sołeckiego. 
Aby realizować zadania na wysokim poziomie i sprawiać, by oferta OKiS był jeszcze bardziej 
atrakcyjna jednostka podejmowała liczne starania, w celu pozyskania środków zewnętrznych, 
w tym nie tylko finansowych, ale także rzeczowych i osobowych.  
Wśród źródeł należy wymienić m.in.: 

1) Lokalnych przedsiębiorców, którzy angażują się i wspierają imprezy własne OKiS; 
2) Ochotnicze Straże Pożarne z Leśnej, Świecia, Pobiednej, Grabiszyc, Szyszkowej, 

Złotnik Lubańskich, 
3) Rady sołeckie i Sołtysów: Szyszkowej, Kościelniki, Złotnik Lubańskich, Smolnika, 

Pobiednej, Wolimierza, Świecia, Zacisza, Bartoszówki, Złotego Potoku, Grabiszyc, 
Miłoszowa, Stankowic, 

4) Stowarzyszenia z terenu gminy Leśna, 
5) Instytucje, przedsiębiorstwa lokalne i regionalne; 
6) Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku – dofinansowanie zatrudnienia 

animatora na Orliku; Kwota dofinansowania 10.800 zł; 
7) Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwota 

dofinansowania 7.764.00 zł; 
8) Finansowanie w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki; Kwota dofinansowania 800 zł;  
9) Instytut Książki – program „Mała książka – wielki człowiek; 80 sztuk wyprawek 

czytelniczych dla najmłodszych czytelników; 
10) Zakup nowości wydawniczych do bibliotek (MKiDN – Program Wieloletni „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa”); Kwota dofinansowania 5.400 zł; 
 
 
Panorama Leśnej 
 
Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej był wydawcą lokalnego miesięcznika pt. „Panorama Leśnej”, 
który prowadziła w 2019 roku Gmina Leśna. W połowie każdego miesiąca dostarczana była 
mieszkańcom gminy wydawcy bezpłatna gazeta formatu A3, licząca 16 stron w kolorze, nakład 
to 3 tys. egzemplarzy. Miesięcznik jest dostępny dla mieszkańców w ponad 30 punktach 
dystrybucji w mieście i gminie. 
Koszt wydawnictwa miesięcznika „Panorama Leśnej” w 2019 roku to ogółem 19.847,01 zł. 
 


