Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
Sprawozdanie z działalności w lipcu 2005 r.

2 lipca, godzina 19.00
MOK, Norwida 10
II edycja Legionowska Festiwalu „Warsaw Summer Jazz Days”
wystapili:
• Fanaberia (inteligentny rock)
• El Popo (muzyka etniczna - Ameryka Południowa i Środkowa)
• Henry McCullough Blues Band
(współpracownik Joe Cockera & Grease Band , Paula McCartney'a w formacji
Wings Pink Floyd - grał na płycie Dark Side of the Moon Donovan, Eric
Burdon, twórca gitarowych partii na płycie Jesus Christ Superstar)
15 lipca, godzina 16.00
Rajd Starych Samochodów
XXVIII Rajd Samochodów Zabytkowych
• Występ Zespołu Vistula River Brass Band
• Dyskoteka
17 lipca, godzina 10.30
Wyścig rowerowy XC

Rynek Miejski

ul. Prymasowska róg Moniuszki

23 lipca, godzina 18.00
Koncert zespołu „P.D.S.” i jego gości
Prezentacja nowej, pierwszej oficjalnej płyty zespołu.

MOK, Norwida 10

Akcja lato w mieście
„Ekopodwórko 2005"
"Olimpiada na wesoło" - godz. 11.00 - 14.00
27 czerwca - Osiedle Młodych,
28 czerwca - Rynek Miejski,
29 czerwca - osiedle Kozłówka
30 czerwca – Wycieczka do Warszawy
w programie:
• rejs statkiem po Wiśle,
• zajęcia na basenie przy ul. Głębockiej
1 lipca - plac zabaw za rondem przy ul. Husarskiej (zbiórka przy rondzie)
"Teatralne podwórko" - godz. 11.00 - 14.00
4 lipca - osiedle Piaski (plac za sklepem "Biedronka")
5 lipca - boisko przy Szkole Podstawowej nr 7
6 lipca - osiedle Kozłówka
7 lipca - Wycieczka do Nietypowego Miasteczka Rekreacji "Pepeland"
w Dziekanowie Nowym
8 lipca - plac przy Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Norwida 10

"Ekologiczne podwórko" - godz. 11.00 - 14.00
11 lipca - Osiedle Młodych,
12 lipca - Rynek Miejski,
13 lipca - osiedle Kozłówka
14 lipca - Wycieczka do Wioski Wikingów w Ryni
15 lipca - plac zabaw za rondem przy ul. Husarskiej
"Kolorowe wakacje" - godz. 11.00 - 14.00
18 lipca – Park im. Jana Pawła II
19 lipca - boisko przy Szkole Podstawowej nr 7
20 lipca - osiedle Kozłówka
21 lipca – Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
22 lipca - plac przy Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Norwida 10
Zabawa "Dzień piegusa" - zakończenie akcji
Tegoroczna Akcja „Lato w mieście” odbywała się na podwórkach w różnych
częściach miasta. Staraliśmy się dotrzeć do dzieci, które spędzają wakacje
w mieście. Zabawy były przez nas zaplanowane w ten sposób, aby dziecko
uczestnicząc w zabawach mogło ją przeżyć i nauczyć się zachowań:
• komplementarnej rywalizacji
• dbania o najbliższe otoczenie (środowisko naturalne)
• poznania nowych gier podwórkowych
Celem akcji było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, poprzez utrwalanie
pozytywnych zachowań i przeciwdziałanie patologiom.

