
1. Jak ocenia Pan wykonanie budżetu miasta na rok 2012 w zakresie kultury? 

 

- Czy Pana miastu udało się zrealizować zadania w dziedzinie kultury założone w 

budżecie na 2012 rok? 

 

 

Na Kulturę jest zawsze za mało pieniędzy, chciałoby się więcej. Jednak nie mogę nie 

być zadowolony. Realizujemy zadania w ramach działalności ośrodka kultury, 

biblioteki czy muzeum miasta. Przeprowadziliśmy unikatowy projekt „odczarowanych 

podwórek” a także zorganizowaliśmy trzy duże imprezy plenerowe. Na każdej z nich 

było ponad 10 a nawet i 20 tysięcy mysłowiczan.  

 

 

- Jakie istotne działania w dziedzinie kultury udało się Pana miastu zrealizować? 

Przede wszystkim Mysłowicki Ośrodek Kultury z pełnym powodzeniem zrealizował 

projekt SIT. COM Siła Inicjatyw Twórczych. Cel Odczarowane Podwórka. To 

niesamowita inicjatywa, doceniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

oraz, co dla mnie najważniejsze, przez samych mieszkańców. Tak jak wspomniałem  

zorganizowaliśmy również trzy duże koncerty w tym z taką gwiazdą jak zespół Feel, a 

podczas Dni Mysłowic świętowaliśmy 10-te urodziny zespołu Negatyw. 

 

- Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające? 

Kultura to tak szeroki i pełny wyzwań obszar, że bez względu na wysokość przekazanej 

kwoty zawsze chciałoby się więcej. Mysłowice to kopalnia talentów dlatego niełatwo 

zaspokoić wszelkie zapotrzebowanie, ale sporo udało się zrobić.   

 

 

- Na jakie działania w zakresie kultury zabrakło środków? 

Trudno mówić o niezrealizowanych, tak naprawdę zdaję sobie sprawę, że moglibyśmy 

więcej albo głośniej, ale zadania, które sobie postawiliśmy jako cel zostały 

zrealizowane.  

 

 

2. Jak kształtują się wydatki na kulturę w projekcie budżetu na 2013 rok? 

- Jakie cele stawiają sobie władze miasta, tworząc jego politykę kulturalną? 



Przede wszystkim skupiamy się na potrzebach mieszkańców, na tym czego od nas 

oczekują i jaki rodzaj wydarzeń kulturalnych ich interesuje. Mogę powiedzieć, że na 

pewno nie zabraknie imprez plenerowych, koncertów, wystaw i wielu innych drobnych 

wydarzeń, których będzie całe spektrum.   

 

- Jakie działania w zakresie kultury są dla Pana miasta priorytetowe? 

Jako Mysłowice dobrze brzmiące chcemy dać mieszkańcom to czego potrzebują – 

dobrego brzmienia… 

 

- Co jest najważniejszą dla miasta inwestycją w dziedzinie kultury? 

- Jakie zmiany zostały poczynione w nakładach na kulturę w porównaniu do budżetów z 

poprzednich lat? Jaka była przyczyna tych zmian? 

Przede wszystkim udało się połączyć dwa odrębnie funkcjonujące i konkurujące ze sobą 

ośrodki kultury – MCK i MOKiS w jeden – Mysłowicki Ośrodek Kultury (MOK). 

Wyeliminowało to niezdrową rywalizację, zupełnie niepotrzebną na terenie jednego 

miasta, oraz pozwoliło na ukierunkowanie działań na jeden wspólny cel. Dzięki temu 

ekonomiczniej zarządzamy finansami, ale także mamy spójną politykę kulturalną  
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