
Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju – maj 2017 r.

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE

4.05.2017 16.30 „Wiedza nas bawi” interaktywne zajęcia dla dzieci
świetlica

„Nastolatek”

7.05.2017 15.00

DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Organizator:

Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa
Tischnera  

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju
Festyn współfinansowany ze środków UE w

ramach programu Erasmus+

Park Zdrojowy

9.05.2017 16.00 „Oko rysia” rozgrywki planszowe
świetlica

„Astra”

9.05.2017 16.00
„Gniazdko pełne niespodzianek” zajęcia

plastyczne dla dzieci

świetlica

„Skarbnik”

10.05.2017 16.00
„Ślimak, ślimak, pokaż rogi!” zajęcia plastyczne

dla dzieci

świetlica

„Stryszek”

11.05.2017 15.30 „Kwiatowy recycling” zajęcia plastyczne dla dzieci
świetlica

„Promyk”

12.05.2017 18.00

NOC W GALERII – SPLOTY SZTUKI
W ramach imprezy odbędzie się :

 Wernisaż wystawy GRY W PRZESTRZENI 
tkanina z Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzina której będą 
eksponowane prace artystów z Austrii, 
Chorwacji, Słowenii, USA oraz Polski.

 Wernisaż wystawy Kariny Czernek USZYJĘ 
SIEBIE ODNOWA – prace artystki są 
wykonane w technice własnej,

 Wiesława Ostrowska z trzema pracami 
nagodzonymi na Triennale Tkaniny w 
Łodzi

 Wystawa scenografii  ŹRÓDŁO z Teatru 
Mariana Bednarka 

 Warsztaty tkania na bardkach oraz pokaż 
przędzenia na wrzecionie w wykonaniu 
Agnieszki Jackowiak. Na warsztaty 
obowiązują zapisy pod nr. tel. 32 
4731012.

Oprawę muzyczną przygotuje 
PETER GABRIEL DUO 

Piotr Schmidt i Gabriel Niedziela 
Poza tym zapraszamy do szydełkowania

i wspólnych robótek na drutach.

MOK

16.05.2017 9.30
XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POEZJI –
impreza współorganizowana z PP 19 i PP 11

kino

„Centrum”

16.05.2017 16.00 „Majówkowe granie” turniej Rummikuba
świetlica

„Skarbnik”

16.05.2017 16.30 „Gram, bo lubię" turniej gier
świetlica

„Nastolatek”



17.05.2017 16.00 „Szare komórki w akcji” krzyżówki i rebusy
świetlica

„Astra”

17.05.2017 16.00 „Drucikowe cuda” konkurs dla dzieci
świetlica

„Kanon”

17.05.2017 16.30
„Uśmiech i dobra zabawa udanego dnia

podstawa”

świetlica

„Iskierka”

18.05.2017 15.30 „Bingo!” turniej dla dzieci
świetlica

„Promyk”

19.05.2017 17.15
Popisy breakdance dla rodziców uczestników

zajęć
klub „Kaktus”

21.05.2017 14.00

IV Piknik w kurorcie – otwarcie sezonu
w jastrzębskim uzdrowisku

Uczestnicy imprezy przeniosą się w czasie do lat
międzywojennych – będzie można posłuchać
międzywojennej muzyki „na żywo” i zdobyć

niepowtarzalne pamiątki.
Zwieńczeniem dnia będzie dancing w Domu

Zdrojowym, który rozpocznie się o godz. 20:00.
Stroje z epoki mile widziane. Bilety na dancing
można zakupić w cenie 30 zł w Galerii Historii

Miasta. Ilość  miejsc ograniczona.

Park
Zdrojowy,

Dom
Zdrojowy

24.05.2017 16.00
„Moja mama wszystko wie, moją mamę kochać

chcę” zajęcia plastyczne
świetlica
„Astra”

24.05.2017 16.00 „Słodkie kwiatki na Dzień Matki” zajęcia dla dzieci
świetlica
„Kanon”

24.05.2017 16.00
„Bliskie spotkanie z pająkiem!” zajęcia techniczne

dla dzieci
świetlica

„Stryszek”

24.05.2017 16.30 „Dla Ciebie Mamo” zabawy plastyczne
świetlica
„Iskierka”

24.05.2017 16.30
„Kocham mamę, kocham tatę, bo są dla mnie

całym światem” zabawy plastyczne

świetlica

„Nastolatek”

25.05.2017 15.30 „Ukryte obrazki” zabawy edukacyjne dla dzieci
świetlica

„Promyk”

30.05.2017 16.00 „Co w trawie piszczy” warsztaty plastyczne
świetlica

„Skarbnik”

31.05.2017 16.00 „Oko bystrzaka” zabawa dla dzieci
świetlica
„Kanon”

31.05.2017 16.00
„Poznajemy techniki graficzne: gipsoryt”  zajęcia

plastyczne dla dzieci
świetlica

„Stryszek”

31.05.2017 16.30 „Bocian biały” zabawa edukacyjna
świetlica
„Iskierka”

Cykl edukacyjny „Figle i wybryki w krainie plastyki”

9.05.2017 16.30 „Barwna mozaika”
świetlica

„Nastolatek”

10.05.2017 16.00 „Miniodbitki”
świetlica

„Kanon”

10.05.2017 16.30 „Kolorowe okno”
świetlica

„Iskierka”

17.05.2017 16.00 „Na kamieniu”
świetlica

„Stryszek”

23.05.2017 16.00 „Paski w roli głównej” świetlica



„Skarbnik”

29.05.2017 15.30 „Kolaż z fantazją”
świetlica

„Promyk”

30.05.2017 16.00 „W świecie akwareli”
świetlica

„Astra”

Klub 55+

4.05.2017 17.00
„Poczuj w sobie energię” konkurencje sportowo-

rekreacyjne

klub

„Metronom”

11.05.2017 17.00 „Mistrz słowa” zabawy z językiem polskim

18.05.2017 17.00 „Ozdoby z bambusa” zajęcia rękodzielnicze

25.05.2017 17.00

„Twarz promienna jak maj” warsztaty makijażu

dla kobiet dojrzałych. 

Informacje w zapisy w klubie „Metronom”

Spotkania organizacyjne

4.05.2017 20.15
Taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych –

spotkanie organizacyjne z pierwszymi zajęciami
klub „Kaktus”

ZAPOWIEDZI:
4.06.2017 godz. 15.00 Dzień Dziecka – Park Zdrojowy
8.06.2017 godz. 16.00 „Świat według Czochera” – kino „Centrum” – bilety w cenie 10 zł do nabycia 
w klubie „Kaktus”

WYSTAWY
GALERIA EPICENTRUM
Do 5.05.2017 wystawa fotografii Bartosza Chrysteczki „Eyjafjallajökull” 
Na tej wystawie udamy się w podróż do krainy ognia i lodu… na  Islandię. 

Magazyn 22
Do 5.05.2017 wystawa Wiesławy Ostrowskiej – Hybrydowe „anatomie” w czasie i przestrzeni – 
grafika 

GALERIA HISTORII MIASTA
Do 26.05.2017„Żeglujemy z pasją. Historia żeglarstwa w Jastrzębiu-Zdroju”
Wystawa prezentuje kilkudziesięcioletni dorobek żeglarzy z górniczego miasta oddalonego od morza 
i krainy jezior o setki kilometrów. Interesujące zdjęcia z przygód na wodzie, unikatowe dokumenty, 
zdobyte trofea, żeglarskie wyposażenie, a nawet mała łódka – to tylko niektóre eksponaty, które 
można obejrzeć.

Wystawy stałe:
„Chata śląska”
„Historia węglem pisana”
„Henryk Sławik z Szerokiej”
„Moje M”

W przypadku grup zorganizowanych konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.



Placówki MOK-u zapraszają:

Miejski Ośrodek Kultury, Kino „Centrum” al. Piłsudskiego 27, sekretariat@mok.jastrzebie.pl, 
instruktorzy@mok.jastrzebie.pl
tel. 32 47 17 924, 32 47 31012, faks 32 47 18 980

Dom Zdrojowy ul. Witczaka 5, tel. 32 47 63 151, domzdrojowy@mok.jastrzebie.pl

Galeria Historii Miasta ul. Witczaka 4, tel. 32 47 11 757, 501476574, ghm@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek – piątek w godz. 8.30 – 17.30

Klub „Kaktus” ul. Katowicka 24, tel. 32 47 12 353, klub.kaktus@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek w godz. 11.00 – 19.00

Klub „Metronom” ul. Opolska paw. 722, tel. 32 47 11 765, klub.metronom@mok.jastrzebie.pl
środa, piątek w godz.12.00 – 20.00; poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 14.00 – 20.00 

Świetlica „Astra” os. 1000-lecia 15, tel. 32 47 64 497,swietlica.astra@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek, środa, piątek w godz.11.00 – 19.00; wtorek, czwartek w godz. 13.00 – 19.00

Świetlica „Iskierka" ul. Ruchu Oporu 2, tel. 32 47 38 432, swietlica.iskierka@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00 – 19.00; wtorek, czwartek w godz. 13.00 – 19.00

Świetlica „Kanon” ul. Zielona 17, tel. 32 47 30 253, swietlica.kanon@mok.jastrzebie.pl   
poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00 – 19.00; wtorek, czwartek w godz. 13.00 – 19.00

Świetlica „Nastolatek” ul. Turystyczna 43, tel. 32 47 37 704, swietlica.nastolatek@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek, środa, piątek w godz.11.00 – 19.00; wtorek, czwartek w godz. 13.00 – 19.00

Świetlica „Promyk” ul. Gagarina 116, tel. 32 47 01 052, swietlica.promyk@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 10.00 – 18.00, wtorek w godz. 14.00 – 18.00

Świetlica „Skarbnik” ul. Wielkopolska 65, tel. 32 47 37 705, swietlica.skarbnik@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00 – 19.00, wtorek, czwartek w godz. 13.00 – 19.00

Świetlica „Stryszek” ul. Cieszyńska 101, Dom Sołecki Ruptawa, tel. 32 47 08 721, 
swietlica.stryszek@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00 – 19.00, wtorek, czwartek w godz. 13.00 – 19.00

Modelarnia ul. Krakowska 1, tel. 32 47 37 706
poniedziałek, czwartek w godz. 16.00 – 19.00, środa w godz. 15.00 – 19.00

Zespół Folklorystyczny „Druga Młodość” spotkania w czwartki o godz. 17.00 w Domu Kultury 
w Szerokiej


