
Plan działalności 
 Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Lędzinach na rok 2011 
 
 
 Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach działa na podstawie Statutu Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Lędzinach stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta                   

Nr XXIX/165/04 z dnia 25.11.2004 r. uchwalonego na podstawie: 

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności   

kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142           

z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 

- ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych                             

z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12 poz. 136) Statutowe obowiązki 

MOK rozpoczął z dniem 01.09.2005 r.  

 Nadzór nad działalnością MOK sprawuje Burmistrz Miasta Lędziny. 

 
Plan pracy:  

 
I. Kalendarz planowanych imprez w 2011 r. 

 

STYCZEŃ 

1. „Sylwester Miejski” – współorganizacja z Urzędem Miasta Lędziny.  
2.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XIX finał, współorganizacja MOK.  

3. Wystawa obrazów haftowanych -  „ Kolory tęczy”  . 

4. Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów z Gimnazjum nr 2 w Lędzinach            

   zespół artystyczny  „ Pneuma” 

5. Koncert charytatywny dla hospicjum „Cordis” z Mysłowic – kolędy wykona zespół   

    „Faradajs” z Imielina. 

6. „III Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek” – impreza cykliczna, ogólnopolska.  

7. Koncert Galowy laureatów III Przeglądu Kolęd, Pastorałek  i Jasełek, prezentacja   

    zwycięzców przeglądu, wręczenie nagród.   

8. Wystawa  pokonkursowa nagrodzonych prac „Figurka do Lędzińskiej szopki  

    BoŜonarodzeniowej” i  „Ozdoba choinkowa – Gwiazdka 2010” – hol Miejskiego Ośrodka   

    Kultury 

 9. Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek  - Bojszowy Nowe 2010 – występ zespołu „Stars  

     Show”. 



10.   Ferie Zimowe z MOK w dniach  od 17.01.2011r. do  28.01.2011r.: 

 - zajęcia plastyczne,  

- zajęcia rękodzielnicze, 

- zajęcia szachowe, 

- zajęcia aktorskie,  

- zabawy taneczne, konkursy („Mam Talent”), 

- warsztaty: filmowe - „Wokół Harrego Pottera”,  

- warsztaty z kryminalistyki, 

- warsztaty  z pierwszej pomocy 

- warsztaty historyczne 

- przedstawienie dla dzieci „Piraci” 

- wyjazdy: Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Studio  

   Filmów Rysunkowych i Figlo Park w Bielsku Białej.  

- zabawa karnawałowa dla dzieci „Bal Przebierańców”. 

11. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – „Skrzypek na Dachu” – Teatr Rozrywki  

       w Chorzowie. 

12. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,   

      szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło  

      podróŜnika, nauki rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip hopu, arteterapii,  

     nauka  gry na instrumentach, lekcje śpiewu, zajęcia psychologiczne. 

13. Koncert muzyki prawosławnej – kolędy i muzyka regionalna - ludowa – soliści  

      z Tarnopola. 

 

     LUTY 

1. Koncert Walentynkowy – Damian Holecki.  

2. Kulig – wyjazd integracyjny do Szczyrku – Przełęcz Salmopolska  - koncert regionalny. 

3. Zabawa karnawałowa dla dorosłych – Bal przebierańców. 

4 „Clemensy 2010 – Wręczenie Nagród Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego. 

5. Konkurs na najpiękniejszą Marzannę – kukłę  – „Obudź w sobie wiosnę”.   

6. Konkurs „Stroik wielkanocny”.  

7. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – „Upiór w operze”  Opera w Bytomiu.  

8. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, kroju i szycia,  

   szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło  

   podróŜnika, nauki rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip – hopu, arteterapii, nauka   

    gry na instrumentach, lekcje śpiewu, zajęcia psychologiczne. 

9. Wystawa prac plastycznych  studentów UTW w Lędzinach.  

 



 

MARZEC 

1. Dwudniowy wyjazd do Zakopanego – wycieczka integracyjna dla mieszkańców Lędzin. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą Marzannę – kukłę  – „Obudź w sobie wiosnę”.    

3. Wystawa obrazów Klubu Plastyka „Kontrast” – współpraca MOK z klubem. 

4. Powitanie wiosny – przedstawienie dla Przedszkoli – konkurs na najlepsze przebranie –   

      sala widowiskowo – kinowa „Piast”.  

5.  „ Dzień kobiet” - cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – „ Wesoła wdówka”  Teatr  

     Śląski  im. Stanisława Wyspiańskiego. 

6. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,  

    szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło  

    podróŜnika, nauki rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip hopu, arteterapii, nauka   

    gry na instrumentach, lekcje śpiewu, zajęcia psychologiczne. 

 

KWIECIEŃ 

1. Ogłoszenie konkursu aktorsko- recytatorskiego – „Co dzieci widziały” – dziecięca poezja  

     w wykonaniu przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów – sala widowiskowo –  

     kinowa „Piast”. 

2.  Rejonowy przegląd „Śląskie śpiewanie”  - eliminacje rejonowe, współpraca z zespołem  

    „Śląsk”. 

3.  Obchody Dni Ziemi: organizacja konkursu ekologicznego dla uczniów lędzińskich szkół   

      wspólnie z firmą Ekorec i Partner.  

4. VIII Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca – współorganizacja  MOK. 

5. VI Edycja MłodzieŜowego Powiatowego Festiwalu Szanty i Pieśni    śeglarskiej „RóŜa    

    wiatrów” – współorganizacja MOK. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu na marzannę, kukłę - „Obudź w sobie wiosnę”. 

7. XX – lecie Samorządności – impreza miejska, współorganizacja MOK. 

8. Festyn z muzyką Disco Polo – „I Lędzińska Biesiada Śląska” – zabawa plenerowa  

   – Targowisko Miejskie - MAJÓWKA. 

9. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – Gliwicki Teatr Muzyczny.  

10. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,  

      szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło  

      podróŜnika, nauki rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip hopu, arteterapii, nauka   

    gry na instrumentach, lekcje śpiewu, zajęcia psychologiczne. 

11. Wystawa z okazji uroczystych obchodów XX lecia Samorządności.  

 



 

MAJ 

1. Koncert laureatów „VI Powiatowego Festiwalu Muzyki i Tańca” współorganizacja MOK. 

2. Festyn z muzyką biesiadną – zabawa plenerowa na terenie  Targowiska Miejskiego  

    „ Koncert majowy”.  

3. „Emigranci” – Teatr KaŜdej Sztuki z Nowego Sącza – przedstawienie dla uczniów szkół  

      średnich. 

4. Przegląd Muzyki i Tańca  - „Wici” w Chorzowie, wyjazd zespołów regionalnych  

    Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach. 

5. Udział dziecięcej i młodzieŜowej grupy „Lędzinianie” w „Śląskim Śpiewaniu.  

6.  Dwudniowa wycieczka do Warszawy - Zamek Królewski, Łazienki, Pałac Kultury, Sejm.. 

7. Festyn we Dworze – współorganizacja MOK. 

8. Konkurs aktorsko- recytatorski – „Mój Brzechwa” – dziecięca poezja w wykonaniu  

    przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów – sala widowiskowo – kinowa „Piast”. 

9. Przygotowanie planu i wstępna organizacja „Wakacji bez uzaleŜnień 2011”, 

10. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – Teatr w Zabrzu.  

11. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,  

      szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło   

       podróŜnika, nauki rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip hopu, arteterapii, nauka   

       gry na instrumentach, lekcje śpiewu, zajęcia psychologiczne. 

 

CZERWIEC  

1. Międzynarodowy Dzień Dziecka – impreza plenerowa.  

2. Absolwenci roku 2010/2011 wspólnie z Referatem Kultury i placówkami oświatowymi. 

3. Dni Lędzin: Dzień Sportu i Dzień Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości, - uroczystości   

    miejskie – współorganizacja MOK z wydziałami Urzędu Miasta Lędziny. 

4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla zespołów pracujących przy MOK – rozdanie  

      podziękowań i nagród za sumienną i  solidną pracę  w roku szkolnym  2010/2011.  

5. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” – Teatr Zagłębia. 

6. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,  

    szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło  

     podróŜnika, nauki rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip hopu, arteterapii, nauka   

    gry na instrumentach, lekcje śpiewu, zajęcia psychologiczne. 

7. Organizacja wakacji z Miejskim Ośrodkiem Kultury – „ Wakacje bez uzaleŜnień”:  

- zajęcia plastyczne,  

- zajęcia rękodzielnicze, 



- zajęcia szachowe, 

- zajęcia aktorskie,  

- zajęcia fotograficzne, 

- zajęcia garncarskie, 

- warsztaty: filmowe, 

- warsztaty  z pierwszej pomocy 

- zajęcia profilaktyczne 

- warsztaty historyczne 

- przedstawienia 

- wycieczki 

- dyskoteki 

- wyjścia na basen 

- pokazy mody – fryzury, makijaŜe 

- gry , konkursy 

8. Wystawa prac uczestników kół zainteresowań Miejskiego Ośrodka Kultury w holu Urzędu  

     Miasta w Lędzinach.  

9. „Noc Świętojańska” – biesiada, dyskoteka dla młodzieŜy ,przedstawienie plenerowe. 

 

LIPIEC 

1. Zajęcia dla dzieci „Wakacje bez uzaleŜnień 2011”- cykl imprez dla dzieci:  

- zajęcia plastyczne,  

- zajęcia rękodzielnicze, 

- zajęcia szachowe, 

- zajęcia aktorskie,  

- zajęcia fotograficzne, 

- zajęcia garncarskie, 

- warsztaty: filmowe, 

- warsztaty  z pierwszej pomocy 

- zajęcia profilaktyczne 

- warsztaty historyczne 

- przedstawienia 

- wycieczki 

- dyskoteki 

- wyjścia na basen 

- pokazy mody – fryzury, makijaŜe 

- gry , konkursy 

2. Wycieczka do Aqua Parku w Krakowie – wyjazd dla rodzin.  



3. Wycieczka dla dorosłych i rodzin do Krakowa – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa –  

    podziemia pod Sukiennicami.  

4. Ogłoszenie VI konkursu fotograficznego „Wakacje w obiektywie”, 

5. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny”. 

 

SIERPIEŃ 

1. Kontynuacja zajęć wakacyjnych – cykl imprez dla dzieci:  

- zajęcia plastyczne,  

- zajęcia rękodzielnicze, 

- zajęcia szachowe, 

- zajęcia aktorskie,  

- zajęcia fotograficzne, 

- zajęcia garncarskie, 

- warsztaty: filmowe, 

- warsztaty  z pierwszej pomocy 

- zajęcia profilaktyczne 

- warsztaty historyczne 

- przedstawienia 

- wycieczki 

- dyskoteki 

- wyjścia na basen 

- pokazy mody – fryzury, makijaŜe 

- gry , konkursy 

- wybór króla i królowej wakacji  

2. DoŜynki Miejskie – współorganizacja MOK.  

3. Festyn Osiedlowy – rodzinny piknik „Ratusz” w Lędzinach – współorganizacja MOK. 

4. Piknik Rodzinny podsumowujący całość programu „Wakacje bez uzaleŜnień 2011” –  

    gry i zabawy integracyjne, rozdanie nagród, podziękowań.  

5. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny” - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wokalnej   

    „Viva il Canto” w Cieszynie. 

6. Wystawa prac dziecięcych na zakończenie wakacji z MOK – „ Wakacje bez uzaleŜnień”.  

 

WRZESIEŃ   

1. Wystawa „FAS” – międzynarodowej konferencji organizowanej przez Miejski Ośrodek  

   Pomocy Społecznej w Lędzinach – współorganizacja MOK. 

2. Konferencja „FAS” współorganizacja MOK . 



3. Organizacja zajęć, kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieŜy: 

    zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia, szachowe, rytmiczne,    

    tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło podróŜnika, nauki rysunku  

    węglem, nauka tańca klasycznego, hip hopu, regionalne, koło słowiańskie, arteterapii,    

    nauka  gry na instrumentach, lekcje śpiewu, zajęcia psychologiczne. 

4. II Międzyszkolny Lędziński Turniej Ekologiczny – współpraca MOK z firmami Ekorec 

     i Partner   

5. Rozstrzygnięcie VI konkursu „Wakacje w Obiektywie” połączone z  wystawą w holu  

    Ratusza Miejskiego. 

6. Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim – współfinansowanie MOK . 

7. Udział zespołu młodzieŜowego „Lędzinianie”  i solistów  w  Międzynarodowym  

    Przeglądzie im Stanisława Hadyny w Koszęcinie.  

8. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny”. 

 

PAŹDZIERNIK 

1. Wystawa pokonkursowa „Wakacje w Obiektywie” w holu Ratusza Miejskiego, 

2. Jesień  z  kulturą (piątkowe wykłady na sali widowiskowo – kinowej „Piast”) 

- wykłady dotyczące historii sztuki (malarstwo, architektura, rzeźba) 

- wykłady z historii muzyki, 

- wykłady z historii kina i teatru, 

- warsztaty filmowo – teatralne. 

3. III Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” – festiwal ogólnopolski. 

4. Gala III Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Razem” – koncert „Koncert Gwiazd”.  

5. Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Lędzinach –  

    współorganizacja MOK. 

6. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny”. 

7. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,  

    szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło   

    podróŜnika, nauki rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip hopu, arteterapii, nauka   

    gry na instrumentach, lekcje śpiewu, zajęcia psychologiczne. 

 

LISTOPAD 

1. Jesień  z kulturą (piątkowe wykłady na sali widowiskowo – kinowej „Piast”) 

- wykłady dotyczące historii sztuki (malarstwo, architektura, rzeźba) 

- wykłady z historii muzyki, 

- wykłady z historii kina i teatru, 



- warsztaty filmowo – teatralne. 

2. Zaduszki z MOK – Koncert jazzowy.   

3. Wielkie Granie V – występ amatorskich zespołów młodzieŜowych z całego śląską. 

4. V Konkurs Plastyczny „Figurka do Szopki BoŜonarodzeniowej”. 

5. III Konkurs „Ozdoba choinkowa – Gwiazdka 2011”. 

6. „Koncert Andrzejkowy” – sala widowiskowo – kinowa „Piast” 

7. „Zabawa Andrzejkowa” dla mieszkańców. 

8. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny”, 

9. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,  

    szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło  

    podróŜnika, nauki rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip hopu, arteterapii, nauka   

    gry na instrumentach, lekcje śpiewu, zajęcia psychologiczne. 

 . 

GRUDZIEŃ 

1. „Spotkanie z Mikołajem” – sala widowiskowo – kinowa „Piast”. 

2. Rozstrzygnięcie V Konkursu  Plastycznego „Figurka do Szopki BoŜonarodzeniowej”. 

3. Rozstrzygnięcie III Konkurs „Ozdoba choinkowa – Gwiazdka 2011”.  

4. Pokonkursowa wystawa Szopek BoŜonarodzeniowych w holu Miejskiego Ośrodka         

     Kultury. 

5. „Wieczór wigilijno – kolędowy” – koncert zespołów Miejskiego Ośrodek Kultury. 

6. „Sylwester Miejski” – współorganizacja z Urzędem Miasta Lędziny.  

7. Cykliczne wyjazdy „Wokół Śląskiej Sceny”, 

8. Zajęcia grup twórczych MOK: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia,  

    szachowe, rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło   

    podróŜnika, nauki rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip hopu,  arteterapii, nauka   

    gry na instrumentach, lekcje śpiewu, zajęcia psychologiczne. 

 

UWAGA: Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach będzie uzupełniany 

propozycjami miejskich instytucji: Urząd Miasta, Szkoły, Przedszkola, Biblioteka, MZOZ, 

FRSKFiT, itd. Będzie on comiesięcznie uaktualniany i uzupełniany.  

 

II. Działalność kina  

Ze względu na niską frekwencję comiesięczna działalność kina została zawieszona.          

Kino będzie udostępnione do celów edukacyjnych dla nauczycieli szkół –lektury 

obowiązkowe, filmy jako nośniki edukacyjne. Będziemy równieŜ organizować seanse 

edukacyjne – zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem przez nauczycieli lędzińskich 

placówek oświatowych.  



 

III. Działalność sali widowiskowo – kinowej „Piast”  

Sala widowiskowo – kinowa „Piast” spełniać będzie funkcje: konferencyjne,  koncertowe, 

teatralne, kinowe, warsztatowe. Jej funkcjonowanie zaleŜeć będzie od ilości planowanych 

imprez i przedsięwzięć artystycznych. RównieŜ na terenie sali widowiskowo – kinowej 

„Piast” będą odbywać się próby zespołów artystycznych   Miejskiego Ośrodka Kultury jak 

równieŜ spotkania lędzińskiej młodzieŜy. Sala udostępniana będzie Urzędowi Miasta,  

wszystkim Organizacjom, Stowarzyszeniom lędzińskim do przeprowadzania imprez 

kulturalnych, sympozjów, konferencji. Dlatego pośrednio funkcjonowanie sali widowiskowo 

– kinowej „Piast” będzie dyktowane potrzebami lędzińskiej społeczności.  Sala będzie 

prowadzić takŜe działalność komercyjną  - wynajem sali.  

 

IV. Działalność wystawiennicza 

Kontynuowanie działalności wystawienniczej w kraju i za granicą . Wystawy swym zakresem 

obejmą twórczość rodzimą – lędzińską jak i równieŜ swój zakres rozszerzą o prace twórców   

z całego kraju. Głównym centrum wystawienniczym będzie Ratusz Urzędu Miasta                

w Lędzinach, który jest doskonałym miejscem na wystawianie dzieł sztuki a takŜe hol 

Miejskiego Ośrodka Kultury z zakresu: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografiki, haftu, 

rękodzieła artystycznego. Miejski Ośrodek Kultury  wspierać będzie działania twórców 

lokalnych, jak i  będzie organizował wystawy cykliczne, pokonkursowe i okazjonalne. 

 

V. Działalność kółek zainteresowań i zespołów artystycznych 

Tworzenie nowych kółek zainteresowań, planowanie zajęć dodatkowych dla dzieci, 

młodzieŜy i dorosłych. Liczba kółek, jak i ich forma działalności w pełni uzaleŜniona będzie 

od frekwencji i zainteresowania społeczności lędzińskiej a takŜe posiadanych środków 

finansowych MOK. W Miejskim Ośrodku Kultury zostaną od września powołane – 

utworzone kółka: plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie, z kroju i szycia, szachowe, 

rytmiczne, tańca klasycznego, jogi, języka rosyjskiego, fotograficzne, koło podróŜnika, nauki 

rysunku węglem, nauka tańca klasycznego, hip hopu, koło regionalne, koło słowiańskie, 

arteterapii, nauka gry na instrumentach, lekcje śpiewu, zajęcia psychologiczne. 

 

VI. Współpraca z innymi instytucjami  

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach będzie umacniał, kontynuował i rozwijał współpracę    

z instytucjami Miasta Lędziny: Urząd Miasta, Szkoły, Przedszkola, Stowarzyszenia, 

Towarzystwa, Grupy twórcze, Kluby jak równieŜ rozwinie współpracę z zakresu wymiany 

międzykulturowej pomiędzy Lędzinami a miastami partnerskimi: Unicov, Revuca. i innymi 

partnerami powołanymi w umowach o współpracy.  NawiąŜe szerszą współpracę                    



z Uczelniami WyŜszymi – Artystycznymi, Pedagogicznymi, Uniwersyteckimi, organizacjami 

artystycznymi, firmami, przedsiębiorcami a takŜe lokalnymi biznesmenami. 

 

VII. Działalność wydawnicza  

Drukowanie plakatów i afiszy do organizowanych imprez Miejskiego Ośrodka Kultury         

w Lędzinach, jak równieŜ imprez miejskich. Drukowanie katalogów  wystawienniczych, jak   

i  folderów koncertowych, i festiwalowych. Drukowanie materiałów promocyjnych, 

reklamowych i informacyjnych – druk miesięcznika MOK – „ MOKUŚ”.  

 

VIII. Działalność i wykorzystywanie estrady  plenerowej  

Estrada plenerowa w głównej mierze wykorzystywana będzie do działalności i organizacji 

imprez plenerowych organizowanych w mieście jak i poza granicami miasta przez instytucje 

lędzińskie i społeczność Lędzin. Na estradzie odbędą się przeglądy, występy i prezentacje 

grup artystycznych. Estrada będzie równieŜ udostępniona w celach komercyjnych – 

zarobkowych  zewnętrznym  podmiotom W mieście Lędziny największymi planowanymi 

imprezami plenerowymi będą: Międzynarodowy Dzień Dziecka, DoŜynki Miejskie, Dni 

Lędzin,  Sylwester miejski  jak i liczne festyny  ( w tym festyny szkolne i przedszkolne) .  

 

IX. Remonty i modernizacje   

Adaptacja i remont pomieszczeń MOK – malowanie pomieszczeń ( toalety, sale zajęć dzieci), 

częściowe wyremontowanie sali widowiskowo – kinowej „Piast”, toalet przy sali „ Piast”.   

DoposaŜenie sal MOK w ławki i krzesła oraz remont oświetlenia niezbędnego do zajęć          

z dziećmi ( doświetlenie pomieszczeń).  DoposaŜenie poszczególnych  sal MOK do 

prowadzenia kół zainteresowań w sprzęt specjalistyczny potrzebny do realizacji zajęć. 

Utworzenie konstrukcji  praktykabli koniecznych do realizacji koncertów w sali 

widowiskowo – kinowej „Piast”. Strojenie fortepianu na sali widowiskowo – kinowej Piast, 

remont strunnicy. Remont pomieszczeń biurowych, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach 

biurowych, zakup biurek, szaf, metalowych regałów do archiwum.  Wymiana oświetlenia 

awaryjnego MOK ( p. poŜ).  

 


