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DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE

2.01.2018 16.00 „Zimowe błyskotki” zajęcia plastyczne
świetlica

„Skarbnik”

2.01.2018 16.30 „Śnieżne impresje” konkurs plastyczny
świetlica

„Nastolatek”

3.01.2018 16.00
„Zamień się w artystę malarza – zaprojektuj

kartkę z kalendarza” zajęcia plastyczne
świetlica
„Kanon”

3.01.2018 16.00
„Nowy Rok w 5 sekund” świetlicowy turniej dla

dzieci
świetlica

„Stryszek”

3.01.2018 16.30
„Bałwanki za oknem i w …oknie” zabawa

plastyczna
świetlica
„Iskierka”

8.01.2018 15.00 „Postaw na refleks” turniej „Dobble”
świetlica
„Promyk”

9.01.2018 16.00
„Pięknego bałwana ulepiły dzieci, ma czarne

guziki i biały żakiecik” zajęcia plastyczne
świetlica
„Astra”

9.01.2018 16.00 „Rzuty do celu dla wielu” turniej dla dzieci
świetlica

„Skarbnik”

9.01.2018 16.30 „Przygodo! Przybywaj!” turniej Dixit
świetlica
„Iskierka”

10.01.2018 16.00 „Kalambury na dzień ponury” zabawa
świetlica
„Kanon”

10.01.2018 16.00 „Zimowe inspiracje” zajęcia plastyczne dla dzieci
świetlica

„Stryszek”

12.01.2018 17.00 Popisy uczniów sekcji gry na keyboardzie klub „Kaktus”

15.01.2018 15.00 „Zimowy pejzaż” zajęcia plastyczne
świetlica
„Promyk”

15.01.2018 17.00

Koncert świąteczno-noworoczny uczestników

sekcji wokalnej Klubu „Metronom”

(impreza zamknięta – liczba miejsc ograniczona)

klub
„Metronom”

16.01.2018 16.00
„Laurka dla babci, laurka dla dziadka, bo kochana

z nich gromadka” zajęcia plastyczne

świetlica
„Astra”

16.01.2018 16.00 „Śnieżna zima pingwina” zajęcia plastyczne
świetlica

„Skarbnik”

16.01.2018 16.30 „Narysuj, pokaż, zgadnij” kalambury
świetlica

„Nastolatek”

17.01.2018 16.00 „Upominki dla Babci i Dziadka” zajęcia plastyczne
świetlica
„Kanon”

17.01.2018 17.30
Popisy uczniów sekcji wokalnej klubu „Kaktus” –

grupa I
klub „Kaktus”

19.01.2018 17.00

Inscenizacja ukazująca zwyczaj kolędowania na
Śląsku w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego

„Jastrzymbioki”
Wstęp wolny

Galeria
Historii Miasta

19.01.2018 19.00

KONCERT NOWOROCZNY
„Święta Noc”

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu
solistów, chóru i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca

„Śląsk” im. Stanisława Hadyny, wzbogacony
bożonarodzeniową, góralską gawędą.

Wstęp wolny

kościół pw.
NMP Matki

Kościoła



22.01.2018 15.00 „Zręczne ręce” zabawy sprawnościowe dla dzieci
świetlica
„Promyk”

23.01.2018 16.00 „Koralikowe pingwiny” zajęcia techniczne
świetlica
„Astra”

23.01.2018 16.30 „Dzwoń dzwoneczku, dzwoń”
świetlica

„Nastolatek”

24.01.2018 16.00
„W krainie pingwinów” zajęcia plastyczne dla

dzieci
świetlica

„Stryszek”

24.01.2018 16.30 „Zagraj w nogę” turniej piłkarzyków stołowych
świetlica
„Iskierka”

24.01.2018 17.30
Popisy uczniów sekcji wokalnej klubu „Kaktus” –

grupa II
klub „Kaktus”

28.01.2018 14.00

TEATR RODZINNY 
spektakl „Dorotka w krainie Oz” 

w wykonaniu Teatru Moich Marzeń 
Bilety w cenie 10 zł dostępne od 8.01.2018 online

oraz w kasie kina „Centrum”

kino
„Centrum”

Cykl edukacyjny „Kreatywny recycling”

2.01.2017 16.00 „Papieromania”
świetlica
„Astra”

4.01.2018 15.00 „Wyrolowani”
świetlica
„Promyk”

9.01.2018 16.30 „Kartonowy design”
świetlica

„Nastolatek”

17.10.2018 16.00 „Plastyczne butelkowanie”
świetlica

„Stryszek”

17.01.2018 16.30 „Kreacje z odzysku” 
świetlica
„Iskierka”

23.01.2018 16.00 „Szklany blask” 
świetlica

„Skarbnik”

24.01.2018 16.00 „Skarpetkowy zawrót głowy”
świetlica
„Kanon”

Klub 55+

4.01.2018 17.00 „W gąszczu pytań” wieczór quizowy

klub

„Metronom”

11.01.2018 17.00 „Trening pamięci” rozgrywki memory i zabawy

18.01.2018 17.00

„Do serca przytul psa” spotkanie

z dogoterapeutką i jej czworonożnym

przyjacielem

Spotkania organizacyjne

4.01.2018 20.15
Kurs tańca towarzyskiego dla młodzieży

i dorosłych – grupa początkująca
klub „Kaktus”

WYSTAWY
GALERIA EPICENTRUM
8-26.01.2018 wystawa „TEMATY na PLAKATY”
Wystawa nie jest ona ograniczona jedną tematyką. Ideą wystawy jest prezentacja plakatów, które 
wskazują na moje dość rozległe zainteresowania tematyczne, klasyfikując je w obszarze społecznym, 
filmowym, teatralnym...
Autor: Aleksander Ostrowski
Kurator: Katarzyna Parylak



Wstęp wolny

GALERIA HISTORII MIASTA
Do 9.02.2018 Wspomnienie jest wartością. Linoryty Rudolfa Riedla. 
Rudolf Riedel urodził się w 1941 roku w Katowicach. Jego przygoda z grafiką rozpoczęła się w ognisku 
działającym przy Liceum Plastycznym w Katowicach, gdzie nauczył się linorytu od Stefana Suberlaka i 
Mariana Wyrożemskiego. W swoich czarno-białych pracach ukazywał to, co go otaczało: fedrunek i 
grubę, familoki i hołdy, lauby, festyny i orkiestry górnicze, starzyków i bajtli, werbusów, gołymbiorzy i 
szkaciorzy. Tworząc, starał się zachować niezależność myślenia. W latach 1969-74 pracował na KWK 
„Zofiówka” w charakterze dekoratora. W tym też okresie powstało wiele prac o tematyce górniczej. W
1989 roku Riedel przeprowadził się do Niemiec, gdzie mieszka i tworzy do dnia dzisiejszego. 
Na wystawie będzie można zobaczyć kilkadziesiąt prac artysty ze zbiorów Stanisława Gerarda 
Trefonia. 
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

W czasie wolnym od nauki szkolnej świetlice Miejskiego Ośrodka Kultury będą czynne 
w godz. 8.00-16.00


