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DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 

1.10.2017 17.00 

KONCERT KAMERALNY 

wystąpią: 

Gabriela Michalak – skrzypce 

Michał Kubarski – akordeon 

Bilety w cenie 15 zł do nabycia w kasie kina 

Centrum i przed koncertem w Domu Zdrojowym 

Dom Zdrojowy 

3.01.2017 16.00 
„Słoneczniki pną się do góry i każą słońcu 

przeganiać chmury” zajęcia plastyczne 

świetlica 

„Astra” 

3.102.2017 16.30 „Na wyciągnięcie ręki” zajęcia dla dzieci 
świetlica 

„Nastolatek” 

3.201.2017 16.30 „Skarby jesieni” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Skarbnik” 

4.10.2017 16.00 „Mieszkańcy jesiennego lasu” zajęcia plstyczne 
świetlica 

„Kanon” 

4.10.2017 16.00 
„Mój przyjaciel zwierzak” zajęcia edukacyjne z 

okazji Światowego Dnia Zwierząt 

świetlica 

„Stryszek” 

4.10.2017 16.30 „Proste, łatwe, efektowne” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Iskierka” 

5.10.2017 15.30 
„W świetlicy bawimy się znakomicie!” zabawy 

integracyjne 

świetlica 

„Promyk” 

9-22.10.2017  

FESTIWAL SZTUK WSZELKICH 
ZDERZENIA DZIAŁAŃ WRAŻLIWYCH 

W programie: spektakle, warsztaty,  koncerty, 
wernisaże, spotkania z poetami i in. 

Program dostępny na stronie internetowej MOK 
oraz Facebook-u. 

Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury 

w ramach Programu Kultura – Interwencje 2017 

 

10.10.2017 16.00 „Jeżykowa girlanda” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Astra” 

10.10.2017 16.30 „Kto pomalował drzewa” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Nastolatek” 

10.10.2017 16.30 „Spostrzegawczość na baczność” turniej dla dzieci 
świetlica 

„Skarbnik” 

11.10.2017 16.00 
„Zagadki, zagadki dla świetlicowej gromadki” 

zajęcia dla dzieci 
świetlica 
„Kanon” 

11.10.2017 16.00 „Guzikowe drzewko” zajęcia plastyczne dla dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

11.10.2017 16.30 
„Buju-buju, baju-baju. Tu szczegóły się chowają” 

turniej Dixit 
świetlica 
„Iskierka” 

12.10.2017 15.30 „Odlotowe sówki” zajęcia plastyczne 
świetlica 
„Promyk” 



13.10.2017 12.00 
Dzień Edukacji Narodowej 

Impreza współorganizowana z UM Jastrzębie-
Zdrój 

kino 
„Centrum” 

17.10.2017 16.00 „Lisek urwisek” zajęcia techniczne 
świetlica 

„Astra” 

17.10.2017 16.30 „Do góry nogami” zabawy dla dzieci 
świetlica 

„Nastolatek” 

17.10.2017 16.30 
„Deszczowa pogoda” warsztaty plastyczne dla 

dzieci 

świetlica 

„Skarbnik” 

18.10.2017 16.00 
„Zajęcia pełne fascynujących inspiracji” zajęcia 

plastyczno-techniczne 
świetlica 
„Kanon” 

18.10.2017 16.00 
„Jesień pełna kolorów” zajęcia plastyczne dla 

dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

18.10.2017 16.30 „Jesienne stworki” zabawy plastyczne 
świetlica 
„Iskierka” 

19.10.2017 15.30 „Mistrz strategii” turniej warcabowy dla dzieci 
świetlica 
„Promyk” 

24.10.2017 16.30 
„Futbolowe zagrywki” turniej piłkarzyków 

stołowych 
świetlica 

„Nastolatek” 

24.10.2017 16.30 
„Kto ułoży cztery w rzędzie na podium zwycięzcą 

będzie” turniej   

świetlica 

„Skarbnik” 

25.10.2017 16.00 „Dobra zabawa – to podstawa” zajęcia dla dzieci 
świetlica 
„Kanon” 

25.10.2017 16.00 
„Biżuteria z modeliny” zajęcia techniczne dla 

dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

25.10.2017 16.30 
„W czym tkwi wdzięk różnych szczęk” zabawa 

edukacyjna 
świetlica 
„Iskierka” 

26.10.2017 15.30 
„Żołędzie, kasztany dziś kreatywnie 
wykorzystamy” zajęcia plastyczne 

świetlica 
„Promyk” 

27.10.2017 17.00 
Rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszy 

latawiec 
klub „Kaktus” 

29.10.2017 14.00 

Teatr Rodzinny 
ŚWIAT WEDŁUG CZOCHERA 

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Klubie „Kaktus”.  
Rezerwacje tel. 32 4712 353 

kino 
„Centrum” 

31.10.2017 16.00 
„Snuje pająk pajęczynę, snując przy tym plany 

wielkie” zajęcia techniczne 

świetlica 

„Astra” 

Klub 55+ 

5.10.2017 17.00 „Etui na telefon” zajęcia rękodzielnicze 

klub 

„Metronom” 

12.10.2017 17.00 
„Wieczorek z ziemniakami w mundurkach” gry, 

konkursy i quizy ziemniaczane 

19.10.2017 17.00 
„Jesienna rozgrzewka” konkurencje sportowo-

zręcznościowe 

26.102017 17.00 
„Remik bez kart” rozgrywki w Rummikuba dla 

początkujących 

Spotkania organizacyjne 

2.10.2017 17.00 Studium Rysunki i Grafiki MOK 

5.10.2017 17.05 Tai-Chi MOK 

 



WYSTAWY 
GALERIA EPICENTRUM  
6-24.10.2017 Wystawa fotografii Klubu Fotograficznego z Hawierzowa pt.:  Dziewięciu autorów, 
dziewięć tematów indywidualnych, jeden zespół. 
Na wystawie swoje fotografie zaprezentują : Roman Dzik, Radislav Hájek, Jiří Hanzel, Rostislav 
Hapčák, Jiří Nohel, Anton Svrček, Ladislav Sýkora, Kamil Übelauer 
Wernisaż 6.10.2017 r. godz. 18.00 
Wstęp wolny 
 

MAGAZYN 22 
9-30.10.2017 Wystawa fotografii i scenografii teatralnej, m. in: Grupa Fotograficzna M6 z Rybnika, 
Stowarzyszenie JKF „Niezależni”, Teatr Mariana Bednarka, Teatr Monitoring, Walny Teatr.  
Wystawa w ramach Festiwalu Sztuk Wszelkich Zderzenia Działań Wrażliwych 
Wernisaż 9.10.2017 
wstęp wolny 
 

GALERIA HISTORII MIASTA 
„Historia jastrzębskiego boksu”  
Założona w 1965 r. sekcja bokserska w ciągu zaledwie dekady wspięła się na wyżyny polskiego boksu. 
Drużynowe Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, około stu medali Indywidualnych Mistrzostw Polski, 
niezliczone medale wywalczone podczas turniejów, wreszcie medale Mistrzostw Europy i jedyny jak 
dotąd w polskim pięściarstwie złoty medal Mistrzostw Świata zdobyty przez Henryka Średnickiego - 
to tylko najważniejsze trofea wywalczone przez zawodników jastrzębskiego klubu. Wystawa ma 
przypomnieć o wspaniałych tradycjach i osiągnięciach jastrzębskiego pięściarstwa oraz przywrócić mu 
należne miejsce w świadomości mieszkańców Jastrzębia i Górnego Śląska. 
 
Wystawy stałe: 
„Chata śląska” 
„Historia węglem pisana” 
„Miasto Młodości, Pracy, Pokoju” 
„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 
poniedziałek, piątek w godz.12.00 – 20.00; wtorek, środa, 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. Rostków 7, tel. 32 47 01 052, swietlica.promyk@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek, środa, piątek w godz.11.00 – 19.00; wtorek, czwartek w godz. 13.00 – 19.00 
 
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 
 
W dni wolne od nauki szkolnej świetlice Miejskiego Ośrodka Kultury będą czynne w godz. 8.00-16.00 
 


