
WAKACJE Z MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY W JASTRZĘBIU-ZDROJU
SIERPIEŃ 2017

Świetlica „ASTRA” os. 1000-lecia 15
tel. 324764497 e-mail: swietlica.astra@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
1.08.2017 godz. 10.30 „Kółeczkowe fantazje” origami płaskie
2.08.2017 godz. 10.30 „Zwierzaki” zajęcia techniczne
3.08.2017 godz. 10.30 „Początek przygody”  frotaż
7.08.2017  godz. 10.30 „Trafiaj celnie”  rozgrywki w rzutki magnetyczne.
8.08.2017 godz. 10.30 „Zaczarowane kwadraciki” zajęcia plastyczne
9.08.2017 godz. 10.30 „Re re kum kum” zajęcia techniczne
10.08.2017 godz. 10.30 „Szklane pryzmaty” zajęcia techniczne

Świetlica „ISKIERKA” ul. Ruchu Oporu 2  
tel. 324738432 e-mail: swietlica.iskierka@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
29.08.1017 godz. 11.00 „Na sportowo” turniej piłkarzyków stołowych
30.08.17 godz. 11.00 „ W rytmie lata” zabawa zespołowa
31.08.17 godz. 11.00 „Ruszamy po skarby” zajęcia zespołowe

Świetlica „KANON” ul. Zielona 17 
tel. 324730253, e-mail: swietlica.kanon@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
1.08.2017 godz. 10.30„Kreatywne lato” konkurs plastyczny (liczba miejsc ograniczona)
2.08.2017 godz. 10.30 „Wstawać czas! Wiele przygód czeka nas” – zabawy sportowe w plenerze. Boisko SP 
10
3.08.2017 godz. 10.30 „Huk, harmider, hałas wielki, rozsypały się literki” zabawy  edukacyjne 
7.08.2017 godz. 10.30 „Zielone włosy, zielone butki, całe zielone są ufoludki” zajęcia plastyczne dla dzieci. 
8.08.2017 godz. 10.30 „Czarne na białe, białe na czarne” turniej warcabowy
9.08.2017 godz. 10.30 „Jesteś gotów? –  to start!” zabawy sportowe w plenerze. Boisko SP 10
10.08.2017 godz. 10.30 „Bajkowe kalambury” zabawa dla dzieci
14.08.2017 godz. 10.30 „Atrakcje na wakacje” zajęcia dla dzieci
16.08.2017 godz. 10.30 „My się latem nie nudzimy, bo na świetlicy się bawimy” zabawy sportowe 
w plenerze. Boisko SP 10
17.08.2017 godz. 12.00 „Nasz przyjaciel pies” warsztaty dogoterapii. Zapisy w świetlicy
21.08.2017 godz. 10.30 „Masa dobrej zabawy” zajęcia plastyczne. Liczba miejsc ograniczona
22.08.2017 godz. 10.30 „Wakacyjne łamigłówki”  krzyżówki, łamigłówki 
23.08.2017 godz. 10.30 „Granie w piłkę i bieganie, to sportowe jest zadanie!” zajęcia sportowe w plenerze.  
Boisko SP 10
24.08.2017 godz. 10.30 „Liczymy, wykładamy- nagrody zbieramy” turniej Rummikuba 

Świetlica „NASTOLATEK” ul. Turystyczna 43,
tel. 324737704, e-mail: swietlica.nastolatek@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
1.08.2017 godz.10.30  „Piramida” turniej klocków Jenga
3.08.2017 godz.10.30 „Drużyny na start” zajęcia rekreacyjno-sportowe SP 12
4.08.2017 godz.10.30 „Wielkich marzeń i pasji początki” konkurs plastyczny
7.08.2017 godz.10.30 „Pierwszy wygrywa” turniej gier
8.08.2017 godz.10.30 „Obraz jest wart tysiąca słów” gra logiczna
10.08.2017 godz.10.30 „Wakacyjne malowanie” zajęcia plastyczne
11.08.2017 godz.10.30 „Worek pełen niespodzianek” konkurs manualny dla dzieci
14.08.2017 godz.10.30 „Wakacje z rakietką” świetlicowy turniej tenisa stołowego
16.08.2017 godz.10.30  „Kalambury” rywalizacja w grupach
17.08.2017 godz.10.30  „Podaj łapę” dogoterapia. Zapisy w świetlicy
18.08.2017 godz.11.00  „Kolorowo na sportowo” zajęcia sportowe na boisku SP 12



21.08.2017 godz.10.30  „Gwiazdy to my” konkurs piosenki
22.08.2017 godz.10.30  „Zabawa cyframi” turniej Rummikuba
24.08.2017 godz.10.30 „Kotki maskotki” zajęcia techniczne
25.08.2017 godz.10.30 „Wskocz do gry” turniej Dobble
28.08.2017 godz.10.30 „Dzieciaki górą” turniej UNO
29.08.2017 godz.10.30 „Sportowe potyczki” turniej gier
30.08.2017 godz.10.30 „Wakacyjne wyprawy” zajęcia plastyczne dla dzieci
31.08.2017 godz.10.30 „Dziś pytanie dziś odpowiedź” zabawy logiczne

Świetlica „SKARBNIK” ul. Wielkopolska 65
tel. 324737705, e-mail: swietlica.skarbnik@mok.jastrzebie.pl
 poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
1.08.2017 godz. 10.30 „Muszelki i kolorowe kamyki zdobią nasze świeczniki” warsztaty plastyczne
2.08.2017 godz. 10.30 „Same atrakcje – latem wakacje” zabawy integracyjne
3.08.2017 godz. 10.30 „Pustynnym piaskiem malowane” zajęcia plastyczne
7.08.2017 godz. 10.30 „Drapacz chmur” turniej Jenga
8.08.2017 godz. 10.30 „Modelinowe zawieszki” zajęcia techniczne
9.08.2017 godz. 10.30 „Pojedynki mistrzów” quiz wiedzy dla dzieci
10.08.2017 godz. 10.30 „prawie skończone żniwa i ciutek dnia ubywa” zajęcia plastyczne
16.08.2017 godz. 10.30 „O rety – kto pierwszy do mety” turniej gry w kapsle dla dzieci
17.08.2017 godz. 10.30  „Tutaj puszka, tam butelka, a tam miejsce na kapselka” zajęcia techniczne
18.08.2017 godz. 11.30 „ Spotkanie z futrzakiem” zajęcia z dogoterapii. Zapisy w świetlicy
21.08.2017 godz. 10.30 „Bezpieczne wakacje” prelekcja Straży Miejskiej
22.08.2017 godz. 10.30 „Wakacyjne zdrapywanki” zajęcia plastyczne
23.08.2017 godz. 10.30 „Raz, dwa, trzy – zwycięzcą będziesz Ty!” turniej integracyjny dla dzieci
24.08.2017 godz. 10.30 „Rummikuba otwieraj i trzydziestkę uzbieraj” turniej Rummikuba. Zapisy w świetlicy
28.08.2017 godz. 10.30 „Quizy i zagadki dla osiedlowej gromadki” zabawy edukacyjne
29.08.2017 godz. 10.30 „Wodą rozmyte” warsztaty akwareli
30.08.2017 godz. 10.30 „Trzy rundy – jedno zadanie” kalambury dla dzieci
31.08.2017 godz. 10.30 „Wakacyjne rękodzieło” zajęcia z quillingu

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
1.08.2017 godz.10.30 „Co dwie głowy to nie jedna” turniej drużynowy dla dzieci
2.08.2017 godz.10.30 „Wakacyjna pamiątka” zajęcia techniczne dla dzieci
3.08.2017 godz.10.30 „Strażackie ABC” zajęcia dla dzieci prowadzone przez OSP Ruptawa.  Boisko przy ul. 
Libowiec
4.08.2017 godz.10.30 „Pląsy i podskoki w rytmie muzyki” turniej PS dla dzieci
7.08.2017 godz.10.30 „Moje spotkanie z przyrodą” plener malarski dla dzieci. Zajęcia w terenie
8.08.2017 godz.10.30 „Na piłkarskiej karuzeli” turniej piłkarzyków stołowych dla dzieci
9.08.2017 godz.10.30 „Ozdabiamy gipsowe odlewy” zajęcia plastyczne dla dzieci
10.08.2017 godz.10.30 „Gimnastyka umysłu” łamigłówki dla dzieci
11.08.2017 godz.10.30 „Zatrzymać czas w ramce” zajęcia techniczne dla dzieci
16.08.2017 godz.10.30 „Teczka na różne różności” zajęcia plastyczne dla dzieci
17.08.2017 godz.10.30 „Spotkanie ze Strażą Miejską” prelekcja dla dzieci
18.08.2017 godz.10.00 „Mój przyjaciel pies” zajęcia dogoterapii dla dzieci. Zapisy w świetlicy

Świetlica „PROMYK” ul. Gagarina 116
tel. 324701052, e-mail: swietlica.promyk@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
23.08.2017 godz. 10.30 „Gramy w karty nie na żarty!”  turniej Dobble
24.08.2017 godz. 10.30 „Przepis na sukces” tworzymy z zimnej porcelany
25.08.2017 godz. 10.30  „Słowo klucz” kalambury dla dzieci
28.08.2017 godz. 10.30 „Pędzlem po wodzie malowane” zajęcia plastyczne
29.08.2017 godz. 10.30  „Wirtualna rzeczywistość” turniej gier playstation



30.08.2017 godz. 10.30 „Fair play jest okej!” zajęcia sportowe
31.08.2017 godz. 10.30 „Ramka pełna wspomnień” zajęcia plastyczne

Klub „METRONOM” ul. Opolska paw. 722 
tel. 32 4711765, e-mail: klub.metronom@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek – piątek  godz. 11.00 – 19.00 
1.08.2017 godz. 12.30 „Planszówkowa klasyka – halma i chińczyk” rozgrywki dla dzieci 
2.08.2017 godz. 12.30 „Błyśnij wiedzą i refleksem!”  quizy, gry i zagadki dla  dzieci
3.08.2017 godz. 12.30 „Ping-pong dla amatorów” rozgrywki tenisa stołowego dla młodzieży w wieku 13 – 16
lat
7.08.2017 godz. 12.30 „Pamiątka z wakacji” zajęcia plastyczne dla dzieci
8.08.2017 godz. 12.30 „Konkurencje na punkty” zabawy sportowo - rekreacyjne dla dzieci                     
9.08.2017 godz. 12.30 „Zaskakujące zadania do wykonania” gry i zabawy 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
2.08.2017 godz. 11.00 „Moja nowa skóra” zajęcia plastyczne
4.08.2017 godz. 7.30 Wycieczka do Krakowa. Cena 35 zł. Informacje i zapisy w klubie Kaktus tel. 324712353
8.08.2017 godz. 11.00  „Akademia Małego Kucharza” zajęcia kulinarne 
16.08.2017 godz. 11.00 „Klasy, podchody i inne zawody” zajęcia rekreacyjno-sportowe. Plac zielony obok 
Klubu „Kaktus”
18.08.2017 godz. 9.00 „Chata na Groniu” wycieczka do Bystrej. Cena 35 zł. Informacje i zapisy w klubie 
„Kaktus” tel.: 324712353
21.08.2017 godz. 11.00 „Mały biznes” zajęcia plastyczne
23.08.2017 godz. 11.00 „Rummikub, Bingo, Gorący ziemniak – nasze ulubione planszówki” zajęcia 
edukacyjne

Zajęcia stałe:
ZAJĘCIA W MODELARNI ul. Krakowska 1,  28 i 31.08.2017 godz. 10.00
NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE 28 i 29.08.2017 godz. 11.00
GRY BITEWNE – Modelarnia ul. Krakowska 1, – 30.08.2017 godz. 10.00 
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
2.08.2017 godz. 18.00 Muzyczne Środy GROOVERSI
6.08.2017 godz. 16.30 Jastrzębskie Lato Muzyczne ORKIESTRA JAS-MOS i zespół GRAFIT
7.08.2017 godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe film BOSKI PORZĄDEK
9.08.2017 godz. 18.00 Muzyczne Środy PAWEŁ KAMIŃSKI QUARTET
11.08.2017 godz. 15.30 SŁONECZNA DYSKOTEKA dla DZIECI
13.08.2017 godz. 16.30 Jastrzębskie Lato Muzyczne ORKIESTRA ZOFIÓWKA i ALEXANDER MARTINEZ
14.08.2017 godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe film SŁAWA
16.08.2017 godz. 18.00 Muzyczne Środy DAMIAN LUBER BAND
20.08.2017 godz. 16.30 Jastrzębskie Lato Muzyczne ORKIESTRA ROZRYWKOWA BORYNIA i DUO FENIX – 
DWA FYNIKI
21.08.2017 godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe film POWRÓT DO MONTAUK
23.08.2017 godz. 18.00 Muzyczne Środy: TABU
25.08.2015 godz. 15.30 SŁONECZNA DYSKOTEKA dla DZIECI 
27.08.2017 godz. 15.30 XXI Sierpniowa Promenada Trzeźwości organizowana przez UM Jastrzębie-Zdrój



29.08.2017 godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe film POLANDJA
30.08.2017 godz. 18.00 Muzyczne Środy KONIEC ŚWIATA

GALERIA HISTORII MIASTA ul. Witczaka 4
tel. 324711757 e-mail: ghm@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek – piątek godz. 8.30 – 17.30
niedziela ( do 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”

GALERIA Eπcentrum
Do 30.08.2017 wystawa prac uczestników ,,Studium Rysunku i Grafiki”. Wernisaż oraz rozdanie dyplomów
7.07.2017 godz. 17.00.


	4.08.2017 godz. 7.30 Wycieczka do Krakowa. Cena 35 zł. Informacje i zapisy w klubie Kaktus tel. 324712353

