
Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju – kwiecień 2018 r. 

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE

4.04.2018 16.00 „Dmuchawce, latawce, wiatr” zajęcia plastyczne
świetlica

„Skarbnik”

4.04.2018 16.00 „Kwiecień plecień” konkurs świetlicowy dla dzieci
świetlica

„Stryszek”

4.04.2018 16.30
„Wiosna pachnie zabawą” zajęcia rekreacyjne dla

dzieci
świetlica
„Iskierka”

6.04.2018 16.30 „Nie tylko kamyki” zajęcia plastyczne
świetlica

„Nastolatek”

9.04.2018 14.30
„Plastyczne masy sensoryczne” zajęcia twórcze

dla dzieci
świetlica
„Promyk”

10.04.2018 16.00
„Zostań mistrzem segregacji” edukacyjna gra

planszowa (zapisy w świetlicy
świetlica

„Skarbnik”

10.04.2018 16.30 „Kto rzuci więcej?” turniej gier planszowych
świetlica

„Nastolatek”

16.04.2018 14.30 „Logika dla smyka” turniej gier dla dzieci
świetlica
„Promyk”

17.04.2018 16.30 „Odkrycia małe duże” turniej w „Oko Rysia”
świetlica
„Iskierka”

18.04.2018 16.00
„Kwiaty, kwiatki, kwiatuszki” zajęcia plastyczne

dla dzieci
świetlica

„Stryszek”

20.04.2018 15.30

DZIEŃ ZIEMI
W programie: koncert Sylwii Lipki, Urszula Pakuła

– ekologia i zdrowie, Magia i czary – pokaz
iluzjonisty, pokaz szczudlarzy i inne atrakcje

Wstęp wolny

Hala
widowiskowo-

sportowa

22.04.2018 17.00

KONCERT KAMERALNY
Zespół „Arton” w składzie:
Jerzy Kleczka – akordeon,

Andrzej Kocyba – kontrabas, 
Marcin Ochojski – trąbka

Bilety w cenie 15 zł do nabycia w kasie kina,
online oraz przed koncertem w Domu

Zdrojowym

Dom
Zdrojowy

23.04.2018 14.30 „Wiosna w pełnym rozkwicie” zajęcia plastyczne
świetlica
„Promyk”

24.04.2018 16.00
„Raz, dwa, trzy – czy pierwszy do meto to Ty?”

gra zręcznościowa (zapisy w świetlicy)
świetlica

„Skarbnik”

24.04.2018 16.30 „Mistrz przygody” konkurs
świetlica

„Nastolatek”

25.04.2018 16.00
„Każdy to powie, że ruch to zdrowie” zajęcia

sportowo-rekreacyjne w plenerze
świetlica

„Stryszek”

25.04.2018 16.30
„Czas dać wiośnie delikatnego prztyczka i zwabić

ją zagadkami” zabawa edukacyjna
świetlica
„Iskierka”

Cykl edukacyjny „Kreatywny recycling”

5.04.2018 14.30 „Kreacje z odzysku” 
świetlica
„Promyk”

11.04.2018 16.00 „Skarpetkowy zawrót głowy” 
świetlica

„Stryszek”



11.04.2018 16.30 „Kartonowy design”
świetlica
„Iskierka”

17.04.2018 16.00 „Papieromania”
świetlica

„Skarbnik”

17.04.2018 16.30 „Plastyczne butelkowanie”
świetlica

„Nastolatek”

Klub 55+

5.04.2018 17.00 „Myśl, kojarz, rozwiązuj” łamigłówki i gry

klub

„Metronom”

12.04.2018 17.00
„Ozdobne pojemniki z puszek” zajęcia

recyclingowe

19.04.2018 17.00 „Przepis na pyszną zabawę” wieczorek kulinarny

26.04.2018 17.00
„Ekotorba z kolorowym nadrukiem” malowanie

na bawełnie

Spotkania organizacyjne

10.05.2018 21.15
Kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych – grupa

początkująca
klub „Kaktus”

WYSTAWY
GALERIA EPICENTRUM
13-30.04.2018 wystawa pokonkursowa „Historia miasta w obiektywie - miasto oczyma 
mieszkańców" 
Wystawa realizowana w ramach projektu "Śląskie pogranicze -  wspólna historia miast  Hawierzów,
Jastrzębie-Zdrój,  Karwina"  dofinansowanego  z  Funduszu  Mikroprojektów  Programu  Interreg  V-A
Republika Czeska - Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.
Zaprezentowane  na  wystawie  zdjęcia  nadesłane  zostały  przez  mieszkańców  trzech  miast  i  są  ich
spojrzeniem  na  otaczającą  ich  rzeczywistość.  Założeniem  konkursu  fotograficznego  było
przedstawienie współczesnych miast w kontekście ich przeszłości. Czy autorom fotografii to się udało?
Ocenę pozostawiamy zwiedzającym wystawę.
Wernisaż 13.04.2018 r. godz. 17:00 

GALERIA HISTORII MIASTA
Do 27.04.2018 Wystawa „Dorastanie w młodym mieście – wystawa fotografii z Jastrzębia w okresie
PRL-u”.
Na wystawie zaprezentowano fotografie ukazujące różne aspekty dzieciństwa w Jastrzębiu. Zdjęcia
pochodzą ze zbiorów MOK-u oraz z prywatnych kolekcji rodzinnych. 
Ekspozycja wpisuje się w obchody 55. rocznicy nadania praw miejskich.  

Do 31.08.2018 „Kto dobrze orze, ma chleb w komorze” – czasowa wystawa etnograficzna
Na  niewielkiej  ekspozycji,  zaaranżowanej  we  wnętrzu  zrekonstruowanej  chaty  śląskiej,
zaprezentowano  różne  odmiany  zbóż  oraz  zbiór  przedmiotów  związanych  z  wypiekiem  chleba.
Znajdziemy tu niemal wszystkie sprzęty potrzebne rolnikom od zasiewu zboża, poprzez żniwa, aż do
wypieku chleba.

Wystawy stałe:
„Chata śląska”
„Historia węglem pisana”
„Henryk Sławik z Szerokiej”
„Moje M”
W przypadku grup zorganizowanych konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.

KONKURSY:



„Twórczy  projektant”  konkurs  z  okazji  55-lecia  nadania  praw  miejskich  miasta  Jastrzębie-Zdrój.
Zadaniem  uczestników  jest  wykonanie  konstrukcji/rzeźby  odzwierciedlającej  element  jastrzębskiej
architektury. Regulaminy dostępny na stronie internetowej oraz wybranych placówkach MOK-u.
Termin składania prac: 27.04.2018
Finał: 8.05.2018 godz. 17.30



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. 8.00 – 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. Rostków 7, tel. 792372657, 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


