
Tekst łatwy do czytania (ETR)

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach znajduje się w Centrum Kulturalno-
Edukacyjnym przy ulicy 3 maja zaraz obok Basenu MOSiR i Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Na zdjęciu widok na parking oraz główne wejście do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach.

W budynku w którym mieści się Centrum Kulturalno-Edukacyjne znajdują się jeszcze dwie 
instytucje: MOSiR (Kryta pływalnia) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.



Główne wejście do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach.

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach to jedna z placówek 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach jest Mariola 
Czajkowska.

Czym się zajmujemy
1) wychowanie przez sztukę i edukacja kulturalna społeczeństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

2) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 
zainteresowania wiedzą i sztuką,

4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych 
środowiska,

5) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

6) inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i 
festiwali, w tym festiwali i przeglądów filmowych  na własnym terenie,

7) podejmowanie inicjatyw gospodarczych mających na celu pozyskanie środków 
finansowych na rzecz kultury oraz wypracowywanie dochodów własnych,



8) organizowanie obchodów rocznic i świąt narodowych oraz uroczystości miejskich
i regionalnych.

Kontakt z pracownikami

Zapraszamy do nas od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00

Jak załatwić u nas sprawy

Jeżeli chcesz do nas wysłać pismo lub list napisz na adres:
Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach
ul. 3 Maja 36D, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Jeżeli chcesz do nas zadzwonić użyj numeru telefonu:
32 431 16 34

Jeżeli chcesz do nas wysłać wiadomość drogą elektroniczna użyj poczty e-mail
sekretariat@mokcl.pl

Portiernia w CKE po prawej stronie po wejściu do budynku.

Jeżeli chcesz przynieść pismo lub list osobiście:
– wejdź do budynku głównym wejściem
– za drzwiami po prawej stronie znajduje się portiernia
– zostaw pismo lub list przy okienku w portierni osobie która tam się znajduje

mailto:sekretariat@mokcl.pl


Toaleta dla osób niepełnosprawnych

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na końcu 
holu po lewej stronie idąc od portierni.

Drzwi wejściowe do toalety dla osób niepełnosprawnych.



Wnętrze toalety dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli przyjedziesz do nas autem

Zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu.

Trzy miejsca znajdziesz na parkingu przy głównym wejściu do Centrum Kulturalno-
Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach



Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach


