
WAKACJE Z MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY W JASTRZĘBIU-ZDROJU 
LIPIEC 2018 

 
Świetlica „ASTRA” os. 1000-lecia 15 
tel. 324764497 e-mail: swietlica.astra@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00 

10.07.2018 10.30 „Kreatywne prasowanki” zajęcia techniczne 

11.07.2018 10.30 „Wakacyjne wydzieranki” zajęcia techniczne 

16.07.2018 10.30 „Stworzymy historyjki, aby mieć śmieszne minki” zajęcia plastyczne 

17.07.2018 10.30 „Wydrapywanka tęczowa kolorowe obrazki chowa”- zajęcia techniczne 

18.07.2018 10.30 „Poszukiwacze smerfnej wioski” zajęcia techniczne 

23.07.2018 10.30 „Cyferkowe rozgrywki” konkurs w „Rummikuba” 

24.07.2018 10.30 „Zabawy z masą sensoryczną” zajęcia plastyczne 

25.07.2018 10.30 „W świecie gipsowych figurek” zajęcia techniczne 

31.07.2018 10.30 „Paluszkowe malowidła” zajęcia plastyczne 

 
Świetlica „ISKIERKA” ul. Ruchu Oporu 2   
tel. 324738432, e-mail: swietlica.iskierka@mok.jastrzebie.pl  
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00 

3.07.2018 11.00 „Festiwal konkursowy” zabawy zespołowe 

4.07.2018 11.00 „Dzieciaki górą” zabawy rekreacyjne 

5.07.2018 11.00 „Ale draka-rysuję zwierzaka” zabawa plastyczna 

31.07.2018 11.00 Wakacyjny turniej piłkarzyków stołowych 
 

Świetlica „KANON” ul. Zielona 17   
tel. 324730253, e-mail: swietlica.kanon@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00 

10.07.2018 10.30 „Pióropusz indiańskiego wodza” konkurs plastyczny  

11.07.2018 10.30 „Szalona środa” zabawy sportowe w plenerze 

12.07.2018 10.30 „Zabawa przez duże Z” zajęcia dla dzieci  

17.07.2018 10.30 „Piłka w bramce” turniej piłkarzyków stołowych  

18.07.2018 10.30 „Zdrowo, bo na sportowo” zabawy sportowe w plenerze 

19.07.2018 10.30 „Na pierwszym planie malowanie i rysowanie” konkurs plastyczny 

24.07.2018 10.30 „Ty też tak potrafisz!” zajęcia dla dzieci 

25.07.2018 10.30 „Sport i zabawa- to super sprawa” zajęcia sportowe w plenerze 

26.07.2018 10.30 „Papierowe cuda” zajęcia plastyczno-techniczne 

30.07.2018 10.30 „Ja maluję wręcz wspaniale i się wcale tym nie chwalę” konkurs plastyczny 

31.07.2018 10.30 „Zagraj z nami świetlikami” turniej gier 

 
Świetlica „NASTOLATEK” ul. Turystyczna 43, 
tel. 324737704, e-mail: swietlica.nastolatek@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00 

23.07.2018 10.30 „Logiczna układanka” konkurs gier 

24.07.2018 10.30 „Wskocz do gry” turniej gier planszowych 

26.07.2018 10.30 „Do pięć razy sztuka” konkurs sprawnościowy 

30.07.2018 10.30 „Mądre dzieci się nie nudzą” zabawa dla dzieci 

31.07.2018 10.30 „Aktywne wakacje” – zajęcia sportowe w plenerze 

 
Świetlica „SKARBNIK” ul. Wielkopolska 65 
tel. 324737705, e-mail: swietlica.skarbnik@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00 

2.07.2018 10.30 „Bujanie w obłokach” turniej „Jenga” dla dzieci 



4.07.2018 10.30 „Odliczanie i tykanie” zabawy słowne dla dzieci 

5.07.2018 11.15 „Dogomania u nas od rana” zajęcia z dogoterapii (zapisy w świetlicy) 

 
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 

2.07.2018 10.30 „Hit na lato – kaktus na bogato” konkurs plastyczny dla dzieci 

3.07.2018 10.30 „Kto ma psa ten wie, ile jest przyjaźni w psie” warsztaty dogoterapii dla dzieci 

4.07.2018 10.30 „Koło fortuny” turniej drużynowy dla dzieci 

9.07.2018 10.30 „Kolorowe ważki” konkurs plastyczny dla dzieci 

10.07.2018 10.30 „Piłkarskie emocj 
e” turniej piłkarzyków stołowych dla dzieci 

12.07.2018 10.30 „Zaprojektuj własny kubek” zajęcia plastyczne dla dzieci. Ilość miejsc ograniczona, 
zapisy w świetlicy 

16.07.2018 10.30 „Zakręcony świat koralików” zajęcia techniczne dla dzieci 

18.07.2018 10.30 „Emocje sięgają zenitu!” turniej warcabowy dla dzieci 

19.07.2018 10.30 „Ładnie, modnie i z klasą czyli wakacyjna biżuteria” zajęcia plastyczne dla dzieci 

23.07.2018 10.30 „Tęczowe słoiczki” zajęcia techniczne dla dzieci 

24.07.2018 10.30 „Pląsy i podrygi w rytmie muzyki” konkurs tańca PS dla dzieci 

25.07.2018 10.30 „Spotkanie z przyrodą” zajęcia rekreacyjne w plenerze 

26.07.2018 10.30 „Mistrz główkowania” turniej gry Connect4 dla dzieci 
 

Świetlica „PROMYK” ul. Rostków 7 
tel. 502404212, e-mail: swietlica.promyk@mok.jastrzebie.pl  
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00 

2.07.2018 10.30 „Bystre oczko” turniej gry w „Oko rysia” 

3.07.2018 11.15 „Podaj łapę” warsztaty dogoterapii (zapisy w świetlicy) 

5.07.2018 10.30 „Biedronki z kolorowej łąki” zajęcia plastyczne dla dzieci 

9.07.2018 10.30 „Biało – czarna strategia” turniej warcabowy dla dzieci 

11.07.2018 11.00 „Fascynujący świat eksperymentów” pokaz i warsztaty fizyczno-chemiczne (zapisy 
w świetlicy, ilość miejsc ograniczona). Impreza współorganizowana z Sołectwem 
Bzie ze środków funduszu sołeckiego 

12.07.2018 11.00 „Drzewko szczęścia” warsztaty ceramiczne (zapisy w świetlicy, ilość miejsc 
ograniczona).  Impreza współorganizowana z Sołectwem Bzie ze środków 
funduszu sołeckiego 

16.07.2018 10.30 „Nadmorskie klimaty” zajęcia plastyczne dla dzieci 

17.07.2018 11.00 „Papierowy zawrót głowy” warsztaty etnologiczne (zapisy w świetlicy, ilość miejsc 
ograniczona).  Impreza współorganizowana z Sołectwem Bzie ze środków 
funduszu sołeckiego 

19.07.2018 10.30 „Balansująca wieża” turniej Jengi 

23.07.2018 11.00 „Dobre mydełko” – warsztaty mydlarskie (zapisy w świetlicy, ilość miejsc 
ograniczona).  Impreza współorganizowana z Sołectwem Bzie ze środków 
funduszu sołeckiego 

24.07.2018 10.30 „Liczbowa układanka” turniej Rummikuba 

25.07.2018 10.30 „Same koła dookoła” zajęcia plastyczne dla dzieci 

26.07.2018 10.30 „Rzuty do celu – trafia niewielu” konkurs dla dzieci 

31.07.2018 10.30 Świetlicowy turniej piłkarzyków stołowych 

 
Klub „Metronom” ul. Opolska paw. 722  
tel. 324711765, e-mail: klub.metronom@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek  godz. 11.00 – 19.00  

2.07.2018 12.30 „Wakacje w słonecznych okularach” zabawa plastyczna dla dzieci 

3.07.2018 12.30 „Rzuć do celu przyjacielu” zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci 



4.07.2018 12.30 „Fantazyjne konstrukcje” kreatywne zabawy patyczkami Smart Stick 

5.07.2018 12.30 „Pies mądrzejszy niż myślisz” spotkanie z dogoterapeutką i jej czworonożnym 
przyjacielem 

9.07.2018 12.30 „Wakacyjny turniej FIFA” rozgrywki konsolowe PS3 dla dzieci w wieku 8-11 lat. 
Zapisy w klubie 

10.07.2018 12.30 „Tor z przeszkodami” wyścigi kapslowe dla dzieci 

11.07.2018 12.30 „Wymaluj torbę na lato” zajęcia plastyczne dla dzieci 

16.07.2018 12.30 „Rozgrywki bez prądu” gry i zabawy stolikowe dla dzieci 

17.07.2018 12.30 „Kolorowe ozdoby ze sklejki” zabawa plastyczna dla dzieci 

18.07.2018 12.30 „Przebojowe karaoke” zabawa muzyczna dla dzieci i młodzieży 

23.07.2018 12.30 „Wakacyjny turniej FIFA” rozgrywki konsolowe PS 3 dla młodzieży w wieku 12-15 
lat. Zapisy w klubie 

25.07.2018 12.30 „Zdobywaj punkty w zabawie” konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

26.07.2018 12.30 „Łatwe czy trudne” łamigłówki dla dzieci 

30.07.2018 12.30 „Relaks z koralikami HAMA” zabawa 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 

2.07.2018 11.00 „Koniec szkoły, początek zabawy” zajęcia rekreacyjno-sportowe 

4.07.2018 11.00 „Emotikony mały i duże” zajęcia plastyczne 

5.07.2018 11.00 „Shuffle dance” zajęcia taneczne 

9.07.2018 11.00 „Pierwsza pomoc przedmedyczna” zajęcia edukacyjne 

11.07.2018 11.00 „Uciekające kaczki” zajęcia edukacyjno-plastyczne 

12.07.2018 11.00 „Shuffle dance” zajęcia taneczne 

17.07.2018 11.00 „Zabawa w słonia” zajęcia edukacyjne 

19.07.2018 7.00 SPACER W CHMURACH – wycieczka do Dolni Morava.  
Cena 80 zł dorośli, 70 zł dzieci. Informacje i zapisy w klubie 

25.07.2018 11.00 „Taniec na linie” zajęcia rekreacyjno-sportowe 

26.07.2018 11.00 „Letnie sposoby na dobry nastrój” zajęcia rekreacyjno-sportowe 

30.07.2018 11.00 „Misja torebka” nietypowe konkurencje rekreacyjno-sportowe 
 

Zajęcia stałe: 
GRY BITEWNE ul. Krakowska 1: 4 i 11.07.2018 godz. 10.00 
ZAJĘCIA W MODELARNI ul. Krakowska 1: 2, 5 i 9.07.2018 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 

13.07.2018 15.30 Słoneczna dyskoteka dla dzieci – wstęp wolny 

19.07.2018 17.00 Wakacyjne TAI-CHI 
Wstęp wolny, zapisy tel. 324731012 

 
GALERIA HISTORII MIASTA ul. Witczaka 4 
tel. 324711757 e-mail: ghm@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 17.30 
niedziela (2.07-10.09) godz. 14.30 – 19.30 
wystawy czasowe: 
Do 28.09.2018 „Naszym klubem GKS! Historia jastrzębskiego futbolu”  
 



Do 31.08.2018 „Kto dobrze orze, ma chleb w komorze” – czasowa wystawa etnograficzna 
 
wystawy stałe: 
„Moje M” 
„Historia węglem pisana” 
„Chata śląska” 
„Miasto Młodości, Pracy i Pokoju” 
„Henryk Sławik z Szerokiej” 
 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, kino „Centrum” Al. Piłsudskiego 27 
tel. 324731012 e-mail: instruktorzy@mok.jastrzebie.pl 

4.07.2018 11.00 Poranek filmowy: „Uprowadzona księżniczka” 
Bilety w cenie 13 zł do nabycia na stronie www.mok.jastrzebie.pl i w kasie kina 

5.07.2018 11.00 Wakacyjny Teatr Rodzinny „FANTAZJANA – NIEKOŃCZĄCA SIĘ HISTORIA” 
Bilety w cenie 10 zł dostępne online na stronie www.mok.jastrzebie.pl  
oraz w kasie Kina Centrum. 

10.07.2018 11.00 „Sowy z wikliny” warsztaty z cyklu „PARKING SZTUKI” dla dzieci (z opiekunami), 
młodzieży i dorosłych. Wstęp wolny. Zapisy tel. 324731012 

11.07.2018 11.00 Poranek filmowy: „Odlotowy nielot” 
Bilety w cenie 13 zł do nabycia na stronie www.mok.jastrzebie.pl i w kasie kina 

17.07.2018 11.00 „Drobiazgi biżuteryjne” warsztaty z cyklu „PARKING SZTUKI” dla dzieci (z 
opiekunami), młodzieży i dorosłych. Wstęp wolny. Zapisy tel. 324731012 

18.07.2018 11.00 Poranek filmowy: „Iniemamocni 2” 
Bilety w cenie 13 zł do nabycia na stronie www.mok.jastrzebie.pl i w kasie kina 

24.07.2018 11.00 „Kwiaty z bibuły” warsztaty z cyklu „PARKING SZTUKI” dla dzieci (z opiekunami), 
młodzieży i dorosłych. Wstęp wolny. Zapisy tel. 324731012 

25.07.2018 11.00 Poranek filmowy: „Inimamocni 2” 
Bilety w cenie 13 zł do nabycia na stronie www.mok.jastrzebie.pl i w kasie kina 

 
Galeria Epicentrum, Magazyn 22  
Miejski Ośrodek Kultury AL. Piłsudskiego 27 
tel. 324731012, e-mail: instruktorzy@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek-piątek godz. 8.00-18.00 
 
Do 31.08.2018 wystawa prac uczestników ,,Studium Rysunku i Grafiki”.  
 
Do 31.08.2018 wystawa fotografii Pawła Janczaruka pt. „Baletnica w oknie. Księga 1”. 
 
PLENEROWE KONCERTY FORTEPIANOWE „Fortepian Chopina” w wykonaniu Karola Lucjana 
tel. 324731012, e-mail: instruktorzy@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek-piątek godz. 10.00-18.00 

8.07.2018 17.00 Park Zdrojowy 

15.07.2018 17.00 Jar Południowy 

22.07.2018 17.00 Jar ul. Turystyczna 

29.07.2018 17.00 plac przed galerią Jastrzębie 

 
 
W miesiącu lipcu i sierpniu 2018 w wybranych placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury realizowany będzie 
cykl warsztatów interdyscyplinarnych dla dzieci w wieku 6-13 lat pt. „Złap bakcyla 2”. Szczegółowe 
informacje na oddzielnych plakatach oraz stronie internetowej www.mok.jastrzebie.pl 
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. 
 


