
WAKACJE Z MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY W JASTRZĘBIU-ZDROJU 
LIPIEC 2017 

 
Świetlica „ASTRA” os. 1000-lecia 15 
tel. 324764497 e-mail: swietlica.astra@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00 
3.07.2017 godz. 10.30 „Szaleństwo magicznych koralików” zajęcia plastyczne 
4.07.2017 godz. 10.30 „H2O zgadnij co? warsztaty chemiczne. Zapisy w świetlicy 
5.07.2017 godz. 10.30 „Oko Rysia” rozgrywki 
6.07.2017 godz. 10.30 „Bezpieczne wakacje”  prelekcja Straży Miejskiej 
10.07.2017 godz. 10.30 „Patyczkowe ludziki” zajęcia techniczne 
11.07.2017 godz. 10.30 „Drewienkowe rameczki” zajęcia techniczne 
12.07.2017 godz. 10.30 „Talerzykowe inspiracje” zajęcia plastyczne 
13.07.2017 godz. 10.30 „Cztery w linii” rozgrywki 
17.07.2017 godz. 10.30 „Lemoniada owocowa” zajęcia techniczne 
18.07.2017 godz. 10.30 „Dekoracje z kamieni”  zajęcia plastyczne 
19.07.2017 godz. 10.30 „Wakacyjna wydzieranka”  zajęcia plastyczne 
20.07.2017 godz. 10.30 „Kiedy wieża runie, każdy się odsunie” rozgrywki w Jenga. Zapisy w świetlicy 
24.07.2017 godz. 10.30 „Metaliczna płaskorzeźba” zajęcia techniczne 
25.07.2017 godz. 10.30 „Świat morskich żyjątek” zajęcia techniczne 
26.07.2017 godz. 10.30 „Makaronowa mozaika”  zajęcia techniczne 
27.07.2017 godz. 10.30 „Sprytne cyferki” rozgrywki w „Rummikuba”. Zapisy w świetlicy 
31.07.2017 godz. 10.30 „Ukryte piękno” wydrapywanki 
 

Świetlica „ISKIERKA” ul. Ruchu Oporu 2   
tel. 324738432, e-mail: swietlica.iskierka@mok.jastrzebie.pl  
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00 
3.07.2017 godz. 11.00 „Łącz figury i kolory” turniej Qwirkle 
4.07.2017 godz. 11.00 „W wakacje tez główka pracuje!” quiz dla dzieci 
5.07.2017 godz. 11.00 „H20 zgadnij co?”- warsztaty chemiczne dla dzieci. Zapisy w świetlicy 
6.07.2017 godz. 12.00 „Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem” warsztaty dogoterapii. 
Zapisy w świetlicy 
10.07.2017 godz. 11.00 „Baw się latem!” zabawy zespołowe 
11.07.2017 godz. 11.00 Warsztaty z wikliny w Mok-u. Zapisy w świetlicy Iskierka 
12.07.2017 godz. 11.00 „Zabawa to poważna sprawa” turniej wiedzy 
13.07.2017 godz. 11.00 „Wakacje to najpiękniejszy czas! Czekają na Was góry, morze, las!” zajęcia 
plastyczne 
13.07.2017 godz. 12.00 „Bezpieczne wakacje” prelekcja Straży Miejskiej 
17.07.2017 godz. 11.00 „Baw się słońcem” zabawy z chusta animacyjną 
18.07.2017 godz. 11.00 „Indiański łapacz snów” zajęcia dla dzieci 
19.07.2017 godz. 11.00 „Raz, dwa, trzy” Rummikub rozpoczęty 
20.07.2017 godz. 11.00 „Ręka rysuje, główka pracuje!” zabawy zespołowe 
24.07.2017 godz. 11.00 „Kaprysy lata nam niestraszne!” zabawa z koralikami Hama 
25.07.2017 godz. 11.00 „Nasz atut to kratka!” turniej „Cztery w rzędzie” 
26.07.2017 godz. 11.00 „Nuda nigdy się nie uda!” zabawy zespołowe 
27.07.2017 godz. 11.00 „Obrazy i szczegóły tu się chowają!” turniej Dixit 
 

Świetlica „KANON” ul. Zielona 17   
tel. 324730253, e-mail: swietlica.kanon@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00 
10.07.2017 godz. 10.30 „Artystyczny poniedziałek” – konkurs plastyczny.  
11.07.2017 godz. 10.30 „W krainie tajemniczych dźwięków” zabawa dla dzieci  
12.07.2017 godz. 10.30 „Na boisku bawią się dzieci, bo słonko świeci” zabawy sportowe w plenerze. Boisko 
SP 10 



13.07.2017 godz. 10.30 „Gry planszowe na każdą pogodę” turniej gier  
14.07.2017 godz. 11.00 „Bezpieczne wakacje” prelekcja Straży Miejskiej  
17.07.2017 godz. 10.30 „Cuda, cudeńka z makaronu” konkurs plastyczny.  
18.07.2017 godz. 10.30 „Atrakcji wiele, znajdziesz na świetlicy przyjacielu” zajęcia dla dzieci  
19.07.2017 godz. 10.30 „Odrobina ruchu przyda ci się zuchu” – zabawy sportowe w plenerze – boisko SP 10 
20.07.2017 godz. 10.30 „Przyjdź i coś zmaluj” konkurs plastyczny. Liczba miejsc ograniczona 
24.07.2017 godz. 10.30 „Coś z niczego” konkurs plastyczny. Liczba miejsc ograniczona 
25.07.2017 godz. 10.30 „Nuda szybko znika gdy zagramy w bierki lub chińczyka” turniej gier 
26.07.2017 godz. 10.30 „Tyle radości daje nam lato” zabawy sportowe w plenerze. Boisko SP 10 
27.07.2017 godz. 11.00 „H2O zgadnij co?” warsztaty chemiczne  dla dzieci. Zapisy w świetlicy 
31.07.2017 godz. 10.30 „Głowa pełna pomysłów” zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci 
   
Świetlica „NASTOLATEK” ul. Turystyczna 43, 
tel. 324737704, e-mail: swietlica.nastolatek@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00 
24.07.2017. godz. 10.30 „Futbolowe rozgrywki” turniej piłkarzyków stołowych 
25.07.2017 godz. 10.30 „Wakacyjne malowanie” zajęcia plastyczne  
26.07.17 godz. 10.30 „ H2O zgadnij co” warsztaty chemiczne – zapisy w świetlicy 
27.07.2017 godz.10.30 „Nie bądź maruda, może ci się coś uda” turniej gier 
31.07.2017 godz.10.30 „Kolorowo na sportowo” zajęcia sportowe – boisko SP 12 
 
Świetlica „SKARBNIK” ul. Wielkopolska 65 
tel. 324737705, e-mail: swietlica.skarbnik@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00 
3.07.2017 godz. 10.30 „Papierowe czary-mary” origami dla dzieci 
4.07.2017 godz. 10.30 „Obraz wart tysiąca słów” turniej gry w Dixit 
5.07.2017 godz. 10.30 „Tylko biedronka nie ma ogonka” zajęcia techniczne 
6.07.2017 godz. 10.30 „H2O zgadnij co?” warsztaty chemiczne dla dzieci. Zapisy w świetlicy 
31.07.2017 godz. 10.30 „Giełda wakacyjnych pomysłów” zajęcia z wykorzystaniem koralików „HAMA” 
 
Świetlica „STRYSZEK” ul. Cieszyńska 101 Dom Sołecki – Ruptawa 
tel. 32 4708721, e-mail: swietlica.stryszek@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00 
18.07.2017 godz.10.30 „Na wesoło” zabawy integracyjne dla dzieci 
19.07.2017 godz.10.30 „Wakacyjny pop-art w świetlicy” zajęcia plastyczne dla dzieci 
20.07.2017 godz.10.30 „Zakręcony świat koralików” zajęcia techniczne dla dzieci 
21.07.2017 godz.10.30 „Każdy to powie, że ruch to zdrowie!” zajęcia sportowe dla dzieci. Boisko przy ul. 
Libowiec  
24.07.2017 godz.10.30 „Super zagadki dla świetlicowej gromadki” turniej wiedzy dla dzieci 
25.07.2017 godz.10.30 „H2O zgadnij co?” warsztaty chemiczne dla dzieci. Zapisy w świetlicy 
26.07.2017 godz.10.30 „Afryka – kolorowa i dzika” zajęcia plastyczne dla dzieci 
27.07.2017 godz.10.30 „Czarno - białe zamieszanie” turniej warcabowy dla dzieci 
31.07.2017 godz.10.30 „Pracujemy z masą solną” zajęcia techniczne dla dzieci 
 

Świetlica „PROMYK” ul. Gagarina 116 
tel. 324701052, e-mail: swietlica.promyk@mok.jastrzebie.pl  
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00 
3.07.2017 godz. 10.30 „Wakacyjne odlewy gipsowe już są gotowe!” zajęcia plastyczne 
4.07. 2017 godz. 10.30 „Piłka jest okrągła, a bramki są dwie” turniej piłkarzyków 
5.07. 2017 godz. 10.30 „Graj w kolory!” zabawy z chustą animacyjną 
6.07. 2017 godz. 10.30 „Czworonożny przyjaciel” – warsztaty dogoterapii. Zapisy w świetlicy 
10.07. 2017 godz. 10.30 „Magiczne koraliki” zajęcia plastyczne 
11.07. 2017 godz. 10.30 „H2O – zgadnij co?” warsztaty chemiczne. Zapisy w świetlicy 
12.07. 2017 godz. 10.30 „Raz, dwa, trzy – jokera wykładasz ty!” turniej Rummikuba 



13.07. 2017 godz. 10.30 „Bezpieczne wakacje” prelekcja Straży Miejskiej  
17.07. 2017 godz. 10.30 „Wielobarwne wydrapywanki” zajęcia plastyczne 
18.07. 2017 godz. 10.30 „Dokąd zmierza ta wysoka wieża?” turniej Jenga 
19.07. 2017 godz. 10.30  „Z zagadką za pan brat” łamigłówki dla dzieci  
20.07. 2017 godz. 10.30 „Przyprawy do plastycznej zabawy” zajęcia twórcze dla dzieci 
24.07. 2017 godz. 10.30 „Japońska sztuka składania papieru” tworzymy origami przestrzenne  
25.07. 2017 godz. 10.30 „Test na spostrzegawczość” turniej gry w „Oko rysia” 
26.07. 2017 godz. 10.30 „Każdy wam powie, że sport to zdrowie” zajęcia sprawnościowe 
27.07. 2017 godz. 10.30 „Pastelowe inspiracje” zajęcia plastyczne 
 

Klub „Metronom” ul. Opolska paw. 722  
tel. 32 47 11 765, e-mail: klub.metronom@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek  godz. 11.00 – 19.00  
3.07.2017 godz. 12.30 „Wolne chwile jak motyle” zabawa plastyczna dla dzieci 
4.07.2017 godz. 12.30  „Wakacyjne uciechy” zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
5.07.2017 godz. 12.30  „Super drużyna!” gry i zabawy zespołowe dla dzieci 
6.07.2017 godz. 12.30 „Turniej memory” rozgrywki dla dzieci młodzieży 
10.07.2017 godz.12.30 „Zawieszki i breloki z koralików Hama” kreatywna zabawa dla dzieci 
11.07.2017 godz. 12.30 „Tor z przeszkodami” wyścigi kapslowe dla dzieci 
12.07.2017 godz. 12.30 „Zabawy robotami Lego” warsztaty z robotyki dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 13 
lat. Zapisy w klubie  
13.07.2017 godz. 12.30 „Robi się coraz trudniej!” łamigłówki dla dzieci 
17.07.2017 godz. 12.30 „Im śmieszniej tym lepiej” gazetowe zabawy i konkursy dla dzieci  
18.07.2017 godz. 12.30 „Mecz piłkarzyków stołowych” rozgrywki dla dzieci  i młodzieży w wieku 10 – 13 lat 
19.07.2017 godz. 12.30 „Letnie karaoke” zabawa muzyczna dla dzieci i młodzieży 
20.07.2017 godz. 12.30 „Wirtualna piłka nożna” rozgrywki konsolowe PS3 dla dzieci w wieku 9 – 12 lat. 
Zapisy  w klubie 
24.07.2017 godz. 12.30 „Odlotowa eko - sowa” zabawa plastyczna dla dzieci 
25.07.2017 godz. 12.30 „Mistrz celnego rzutu” zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
26.07.2017 godz. 12.30 „Malujemy, co się da” zdobienie drewnianych przedmiotów 
27.07.2017 godz. 12.30 „Wirtualna piłka nożna” rozgrywki konsolowe PS3 dla młodzieży w wieku 13 – 16 
lat. Zapisy w klubie 
31.07.2017 godz. 12.30 „Słoneczniki jak uśmiechy lata” zajęcia plastyczne dla dzieci 
 

Zajęcia stałe: 
Próby zespołów muzycznych z klubu „Metronom”: wtorek, środa, piątek w godz.: 17.00 – 19.00 
 
Klub „KAKTUS” ul. Katowicka 24 
tel. 324712353, e-mail: klub.kaktus@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 17.00 
3.07.2017 godz. 11.00 „Graj Fair z innymi” zajęcia rekreacyjno-sportowe 
4.07.2017 godz. 11.00 „Zwierzęce gazetowisko” zajęcia plastyczne 
5.07.2017 godz. 11.00 „Zajęcia ze smakiem” zajęcia edukacyjno-kulinarne 
10.07.2017 godz. 11.00 „Figle i wybryki” zajęcia rekreacyjno-sportowe  
11.07.2017 godz. 11.00 „Naturalny stylista” zajęcia plastyczne  
12.07.2017 godz. 11.00 „Małe przyjemności” zajęcia edukacyjno-plastyczne 
14.07.2017 godz. 9.00 Wycieczka do Żywca. Zwiedzanie Muzeum Browarów Żywieckich. Cena 35 zł. 
Informacje i zapisy w Klubie „Kaktus” tel. 324712353 
18.07.2017 godz. 11.00 „Gry i zabawy Fair play” zajęcia edukacyjno-sportowe 
19.07.2017 godz. 11.00 „Makaron nie tylko do jedzenia” zajęcia edukacyjno-plastyczne  
20.07.2017 godz. 11.00 „Zagrajmy w to jeszcze raz…” Rummikub, gorący ziemniak, kalambury 
24.07.2017 godz. 11.00 „Robokids – robotyka dla najmłodszych” warsztaty dla dzieci prowadzone przez 
Centrum Kreatywnej Edukacji z Żor 
25.07.2017 godz. 11.00 „Ziemniak w roli głównej” zajęcia plastyczne 



31.07.2017 godz. 11.00 „Sportowy Misz-masz” nietypowe konkurencje rekreacyjno-sportowe 
 

Zajęcia stałe: 
ZUMBA dla młodzieży i dorosłych: 4, 6, 11, 13.07.2017 godz. 16.30 
GRY BITEWNE ul. Krakowska 1: 5 i 12.07.2017 godz. 10.00 
ZAJĘCIA W MODELARNI ul. Krakowska 1: 3,10,13.07.2017 godz. 10.00 
BREAKDANCE: 21.07.2017 godz. 11.00 
Przez cały okres wakacji istnieje możliwość skorzystania ze stołu tenisowego. Zapisy w Klubie „Kaktus”. 

 
DOM ZDROJOWY - PARK ZDROJOWY ul. Witczaka 5 
tel. 324763151, e-mail: domzdrojowy@mok.jastrzebie.pl 
2.07.2017 DNI MIAST PARTNERSKICH 
3.07.2017 godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe film PODAROWAĆ ŻYCIE 
5.07.2017 godz. 18.00 Muzyczne środy CORIA 
7.07.2017 godz. 15.30 SŁONECZNA DYSKOTEKA dla DZIECI  
9.07.2017 godz.16.30 Letnie Kino Parkowe: BRYGIDA i ROBERT ŁUKOWSKI oraz JACEK KIEROK z zespołem 
10.07.2017 godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe film PIĘKNE DNI W ARANJUEZ 
12.07.2017 godz. 18.00 Muzyczne środy KURCZAT 
16.07.2017 DNI MIAST PARTNERSKICH 
17.07.2017 godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe film SERCE Z KAMIENIA 
19.07.2017 godz. 18.00 Muzyczne środy BLEND 
20.07.2017 godz. 17.00 Wakacyjne TAI-CHI prowadzone przez Jolantę Gizman-Stoch i Wiaczesława 
Malcewa. Zapisy pod nr tel. 32 4731012 
23.07.2017 godz. 16.30 Jastrzębskie Lato Muzyczne: EWA KOPCZYŃSKA i KRZYSZTOF KONIAREK 
24.07.2017 godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe film NAZYWAM SIĘ CUKINIA  
26.07.2017 godz. 18.00 Muzyczne środy 
27.07.2017 godz. 15.30 SŁONECZNA DYSKOTEKA dla DZIECI   
30.07.2017 DNI MIAST PARTNERSKICH 
31.07.2017 godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe film UCZEŃ 
 
GALERIA HISTORII MIASTA ul. Witczaka 4 
tel. 324711757 e-mail: ghm@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek godz. 8.30 – 17.30 
niedziela (2.07-10.09) godz. 14.30 – 19.30 
wystawy czasowe: 
Do 1.09.2017 „Bad Jastrzemb - śląski kurort w czasach pruskich” 
Wystawa opowiada o najdawniejszym okresie działalności jastrzębskiego uzdrowiska. Prezentuje dokonania 
założyciela kurortu hrabiego Feliksa von Koenigsdorff oraz dr. Mikołaja Witczaka. Liczne pocztówki, zdjęcia, 
mapy i ryciny pozwalają odtworzyć urokliwą zabudowę oraz atmosferę uzdrowiska noszącego w czasach 
pruskich nazwę Bad Jastrzemb. 
 
wystawy stałe: 
„Moje M” 
„Historia węglem pisana” 
„Chata śląska” 
„Miasto Młodości, Pracy i Pokoju” 
„Henryk Sławik z Szerokiej” 
 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, kino „Centrum” Al. Piłsudskiego 27 
tel. 324731012 e-mail: instruktorzy@mok.jastrzebie.pl 
4.07.2017 Parking Sztuki: warsztaty wyplatania wikliny dla dzieci i młodzieży. Zapisy w MOK-u tel. 
324731012  
6.07.2017 godz. 11.00 Wakacyjny Teatr Rodzinny: „WILK, KOZA I KOŹLĘTA” spektakl w wykonaniu Teatry 
Żelaznego z Katowic. Bilety w cenie 8 zł 



11.07.2017 Parking Sztuki: warsztaty rodzinne ze słomy, wikliny i materiałów recyklingowych. Zapisy 
w MOK-u tel. 324731012  
18.07.2017 Parking Sztuki: płot z żywej wierzby warsztaty dla dzieci i młodzieży. Zapisy w MOK-u tel. 
324731012  
25.07.2017 Parking Sztuki: warsztaty dla osób niepełnosprawnych z opiekunami. Zapisy w MOK-u tel. 
324731012  
 
Galeria Epicentrum, Miejski Ośrodek Kultury AL. Piłsudskiego 27 
tel. 324731012, e-mail: instruktorzy@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek-piątek godz. 8.00-18.00 
7.07-30.08.2017 wystawa prac uczestników ,,Studium Rysunku i Grafiki”. Wernisaż oraz rozdanie 
dyplomów 7.07.2017 godz. 17.00. 
 
4-25.07.2017 „Viva Basket!” wystawa polskiego i norweskiego plecionkarstwa. Wystawa jest częścią 
projektu „Niech żyje kosz! Plecionkarstwo jako żywa tradycja w kontekście Konwencji UNESCO w sprawie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury”.  
 


