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

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 

2.05.2018 16.30 „Z przymrużeniem oka” zabawy integracyjne 
świetlica 

„Nastolatek” 

8.05.2018 17.00 

Wręczenie nagród w konkursie „TWÓRCZY 
PROJEKTANT”  

zorganizowanym z okazji 55-lecia nadania praw 
miejskich miasta Jastrzębie-Zdrój 

Galeria 
Historii Miasta 

8.05.2018 16.00 „Smerfne wioski” zajęcia techniczne 
świetlica 
„Astra” 

8.05.2018 16.00 „Poziom w górę” gra zręcznościowa dla dzieci 
świetlica 

„Skarbnik” 

9.05.2018 16.00 
„Dzień pełen rebusów, krzyżówek i łamigłówek” 

zajęcia dla dzieci 
świetlica 
„Kanon” 

9.05.2018 16.30 
„Ortografia, co do głowy trafia” zabawa 

edukacyjna 
świetlica 
„Iskierka” 

13.05.2018 15.30 

DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
Organizatorzy: 

 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 

 Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-
Zdroju 

Patronat honorowy Prezydent Miasta Jastrzębie-
Zdrój Anny Hetman  

Park Zdrojowy 

14.08.2018 14.30 
„Bawmy się razem, uczmy się razem” turniej gry 

w Brain Box 
świetlica 
„Promyk” 

15.05.2018 16.00 
„Zabawy sensoryczne z ciastoliną” konkurs 

plastyczny 
świetlica 
„Astra” 

15.05.2018 16.30 „Prawo dżungli” konkurs Jungle Speed 
świetlica 

„Nastolatek” 

16.05.2018 16.00 „Odrobina dobrej zabawy” zajęcia dla dzieci 
świetlica 
„Kanon” 

16.05.2018 16.00 
„Dzień przyjaźni z drzewami” konkurs plastyczny 

dla dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

16.05.2018 16.30 „Maj pachnie zabawą” zajęcia rekreacyjne 
świetlica 
„Iskierka” 

18.05.2018 17.00 

NOC W GALERII 
W programie:  

wernisaże wystaw: 

 „Kaja i Kaja” plakaty Zbigniewa Kai i Kai 
Renkas  

 „25 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 
2018 – prace wybrane” wystawa ze 
zbiorów BWA Katowice 

prezentacja plakatów jubileuszowych na 55-lecie 
miasta Jastrzębie-Zdrój,  
koncert Mateusza Adamczyka (skrzypce 
elektroniczne) 
warsztaty projektowania plakatów dla młodzieży 
i dorosłych (zapisy tel. 324731012) 

Wstęp wolny 

Miejski 
Ośrodek 
Kultury 

21.05.2018 14.30 „Niespodzianka dla mamy, gdyż bardzo ją świetlica 



kochamy” zajęcia plastyczne „Promyk” 

22.08.2018 16.00 
„Moja mama jest jak wiosna, taka piękna 

i radosna” zajęcia plastyczne 
świetlica 
„Astra” 

22.05.2018 16.00 „Mamo, mamo, coś Ci dam” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Skarbnik” 

22.05.2018 16.30 
„Kocham mamę, kocham tatę bo są dla mnie 

całym światem” zabawy plastyczne 
świetlica 

„Nastolatek” 

23.05.2018 16.00 „Coś dla mamy” zajęcia plastyczno-techniczne 
świetlica 
„Kanon” 

23.05.2018 16.00 „Serce dla mamy” zajęcia plastyczne dla dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

27.05.2018 14.00 

TEATR RODZINNY 
„Księżniczka na ziarnku grochu”  

 spektakl w wykonaniu aktorów scen śląskich. 
Bilety w cenie 10 zł dostępne od 27.04.2018 r. 

online na stronie www.mok.jastrzebie.pl  
oraz w kasie Kina Centrum. 

kino 
„Centrum” 

28.05.2018 14.30 „Zagadkowo” łamigłówki dla dzieci 
świetlica 
„Promyk” 

29.05.2018 16.00 
„Podwodne malowanie” zajęcia plastyczne 

(zapisy w świetlicy) 
świetlica 

„Skarbnik” 

30.05.2018 16.00 
„Myśl, kombinuj i poprawne odpowiedzi wpisuj” 

konkurs świetlicowy dla dzieci 
świetlica 

„Stryszek” 

30.05.2018 16.30 „Podwórkowy odkrywca” zabawy rekreacyjne 
świetlica 
„Iskierka” 

Cykl edukacyjny „Kreatywny recycling” 

7.05.2018 14.30 „Szklany blask”  
świetlica 
„Promyk” 

8.05.2018 16.30 „Wyrolowani” 
świetlica 

„Nastolatek” 

9.05.2018 16.00 „Kreacje z odzysku” 
świetlica 

„Stryszek” 

15.05.2018 16.00 „Plastyczne butelkowanie” 
świetlica 

„Skarbnik” 

23.05.2018 16.30 „Papieromania” 
świetlica 
„Iskierka” 

29.05.2018 16.00 „Skarpetkowy zawrót głowy”  
świetlica 
„Astra” 

30.05.2018 16.00 „Kartonowy design” 
świetlica 
„Kanon” 

Klub 55+ 

10.05.2018 17.00 
„Dla zabawy i zaprawy” konkurencje sportowo-

rekreacyjne klub 

„Metronom” 17.05.2018 17.00 „Majowe fajfy” wieczorek taneczny z didżejem 

24.05.2018 17.00 „Malowanie na szkle” zabawa plastyczna 

Spotkania organizacyjne 

10.05.2018 21.15 
Kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych – grupa 

początkująca 
klub „Kaktus” 

 
WYSTAWY 
GALERIA EPICENTRUM 



 „Kaja i Kaja” plakaty Zbigniewa Kai i Kai Renkas  
„25 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2018 – prace wybrane” wystawa ze zbiorów BWA Katowice 
 

 
 
GALERIA HISTORII MIASTA 
8-31 maja 2018 r. wystawa pokonkursowa „Twórczy projektant - architektura Jastrzębia-Zdroju z 

klocków”.  Na wystawie można zobaczyć rzeźby z klocków, odzwierciedlające wybrane elementy 

jastrzębskiej architektury wykonane przez laureatów konkursu – uczniów szkół podstawowych z 

naszego miasta wraz z rodzicami. Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z wręczeniem nagród 

i otwarciem wystawy  odbędzie się w Galerii Historii Miasta 8 maja o godz. 17:00. 

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 
 
ZAPOWIEDZI 
3.06.2018 DZIEŃ DZIECKA – Park Zdrojowy 
9-10.06.2018 DNI JASTRZĘBIA-ZDROJU – Stadion Miejski  



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 


