
WAKACJE Z MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY W JASTRZĘBIU-ZDROJU 
SIERPIEŃ 2018 

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

1.08.2018 10.30 „Kiedy wieża runie, każdy się odsunie” konkurs „Jenga” 

2.08.2018 10.30 „Malowane wazony” zajęcia plastyczne 

13.08.2018 10.30 „Connect 4” konkurs 

16.08.2018 10.30 „Recykling z płyt CD” zajęcia techniczne 

20.08.2018 10.30 „Patyczkowe postacie” zajęcia techniczne 

21.08.2018 10.30 Szare komórki w akcji” quizy i krzyżówki – konkurs 

22.08.2018 10.30 „Doniczki metalowe w nowej odsłonie” zajęcia techniczne 

27.08.2018 10.30 „Moje ulubione miejsce w 3D” zajęcia techniczne 

28.08.2018 10.30 „Pod palmami” zajęcia techniczne 

29.08.2018 10.30 „Talerzykowe gąsieniczki zajęcia techniczne 

30.08.2018 10.30 „Malowane kawą” zajęcia techniczne 

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

1.08.2018 10.45 „Oko w oko ze zwierzakiem” warsztaty dogoterapii  (zapisy w świetlicy) 

7.08.2018 11.00 „…siła tkwi w jakości” turniej Jenga 

8.08.2018 11.00 „Jak się nie nudzić?” zabawy plastyczne 

9.08.2018 11.00 „Koralikomaniacy” zabawy twórcze z koralikami Hama 

20.08.2018 11.00 „Od projektu do obrazu” zajęcia plastyczne 

21.08.2018 11.00 „Przechytrzyć przeciwnika” turniej „Cztery w rzędzie” 

27.08.2018 11.00 „Gdzie się czai joker?”  turniej Rummikub (zapisy w świetlicy) 

28.08.2018 11.00 „Co przyniesie wyobraźnia?” zabawy kreatywne z patyczkami Smart Stick (zapisy 
w świetlicy) 

29.08.2018 11.00 „Aktywne lato? Mamy konkursy na to!” zabawy zespołowe 

30.08.2018 11.00 „Lato pachnie konkursami, zabawą…” zajęcia zespołowe 
 

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

2.08.2018 10.00 „Kudłaty, włochaty przyjaciel” – warsztaty dogoterapii  

6.08.2018 10.30 „Maluj, rysuj, twórz” – konkurs plastyczny 

7.08.2018 10.30 „Jeden rysuje, drugi zgaduje” – zabawa dla dzieci 

8.08.2018 10.30 „Szaleństwo na boisku” – zabawy sportowe w plenerze 

20.08.2018 10.30 „Zadania do wykonania” – krzyżówki, łamigłówki dla dzieci 

21.08.2018 10.30 „Twórczy wtorek” – konkurs plastyczny 

22.08.2018 10.30 „Spotkajmy się na boisku, wśród krzyków i pisków” – zabawy sportowe w 
plenerze  

23.08.2018 10.30 „Wielbiciele dobrej zabawy” – zajęcia plastyczne dla dzieci  

27.08.2018 10.30 „Pod piracką banderą ” – konkurs plastyczny dla dzieci 

28.08.2018 10.30 „Pomysł na…” – zajęcia plastyczno-techniczne  

29.08.2018 10.30 „Sportowa środa” – zabawy sportowe w plenerze 

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



2.08.2018 11.15 „Kudłate szczęście”- warsztaty dogoterapii 

6.08.2018 10.30 „Piłkarskie rozgrywki” – turniej piłkarzyków stołowych 

7.08.2018 10.30 „Wakacyjne zabawy z plastyką” – konkurs plastyczny 

9.08.2018 10.30 „Lato z krzyżówką” – łamigłówki dla dzieci 

14.08.2018 10.30 „Lato z komarami” – konkurs piosenki 

16.08.2018 10.30 „Wędrówki z atlasem” – zajęcia dla dzieci 

21.08.2018 10.30 „Odkrywcy tajemniczych zagadek” – zabawy dla dzieci 

22.08.2018 10.30 „Pokaż mi jaki jesteś szybki” - turniej 

23.08.2018 10.30 „Potyczki cyfrowe” – turniej Rummikuba 

27.08.2018 10.30 „Wakacje z rakietką” – świetlicowy turniej tenisa stołowego 

28.08.2018 10.30 „Wakacyjne zabawy z plastyką” – konkurs plastyczny 

30.08.2018 10.30 „Wakacje! Znów będą wakacje!” – zajęcia dla dzieci 

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

1.08.2018 10.30 „Generator haseł” kalambury dla dzieci 

2.08.2018 10.30 „Trąf, trąf misia bela - zrobisz eko przyjaciela” zajęcia plastyczne (zapisy w 
świetlicy) 

6.08.2018 10.30 „Gniotek mamrotek” zajęcia techniczne 

8.08.2018 10.30 „Strategiczna kostka” turniej Rummikuba (zapisy w świetlicy) 

9.08.2018 10.30 „Bezludna wyspa” zajęcia plastyczne dla dzieci 

13.08.2018 10.30 „Siła grawitacji” zabawy zręcznościowe 

14.08.2018 10.30 „Ceramiczna kreska” zajęcia plastyczne (zapisy w świetlicy) 

20.08.2018 10.30 „Lodowe trio” zajęcia plastyczne 

22.08.2018 10.30 „Wyścig z czasem” turniej Pitchcar 

23.08.2018 10.30 „Pocztówka z wakacji” zajęcia plastyczne dla dzieci 

27.08.2018 10.30 „Literowanie i państw wymyślanie” gry stolikowe dla dzieci (zapisy w świetlicy) 

29.08.2018 10.30 „Patyczkowe kombinacje” zajęcia techniczne (zapisy w świetlicy) 

30.08.2018 10.30 „Integracja na wesoło” zajęcia ruchowe dla dzieci 

 
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 

21.08.2018 10.30 „Zaprojektuj własną teczkę” konkurs plastyczny dla dzieci 

22.08.2018 10.30 „Bystre oko i szybki refleks” turniej gier dla dzieci 

23.08.2018 10.30 „Koło fortuny II” turniej drużynowy dla dzieci 

28.08.2018 10.30 „Pojemniczek na różne różności” konkurs plastyczny dla dzieci 

29.08.2018 10.30 „Coś ktoś widział, coś ktoś wie? turniej drużynowy dla dzieci 

30.08.2018 10.30 „Kochane wakacje pożegnać już czas” zajęcia rekreacyjne w plenerze 

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

1.08.2018 10.30 „Z koralików utkane” zajęcia plastyczne dla dzieci 

6.08.2018 10.30 „Wymarzone wakacje” konkurs plastyczny dla dzieci 

7.08.2018 10.30 „Szybki jak błyskawica” turniej gry w „Dobble” 

9.08.2018 10.30 „W każdym drzemie żyłka sportowca” zajęcia sportowe dla dzieci (plac przed 
Domem Strażaka-Bzie) 

 
Klub „Metronom” ul. Opolska paw. 722  
tel. 324711765, e-mail: klub.metronom@mok.jastrzebie.pl 



poniedziałek – piątek  godz. 11.00 – 19.00  

1.08.2018 12.30 „Państwa i miasta, kalambury, ciepło-zimno, kółko i krzyżyk” gry i zabawy sprzed 
lat 

2.08.2018 12.30 „Tenis stołowy dla amatorów” rozgrywki w ping ponga dla młodzieży w wieku 13-
16 lat 

6.08.2018 12.30 „Wyczaruj niesamowite kolory” zabawa plastyczna dla dzieci 

7.08.2018 12.30 „Myśl i kojarz w 5 sekund” gry i zabawy stolikowe dla dzieci 
 

Zajęcia stałe:  
Próby zespołów muzycznych z klubu „Metronom”: wtorek, środa, piątek w godz.: 17.00 – 19.00 (informacje 
i zapisy w klubie) 
 
Klub „KAKTUS” ul. Katowicka 24 
tel. 324712353, e-mail: klub.kaktus@mok.jastrzebie.pl 
poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 17.00 

1.08.2018 11.00 „Z przymrużeniem oka” zajęcia rekreacyjno-sportowe na placu zielonym  

14.08.2018 7.30 Wycieczka do Krakowa 
Cena 35 zł, informacje i zapisy w klubie 

17.08.2018 11.00 „Klasy, podchody i inne zawody” zajęcia rekreacyjno-sportowe na placu zielonym 

21.08.2018 9.00 Wycieczka do Chaty na Groniu 
Cena 35 zł, informacje i zapisy w klubie 

29.08.2018 11.00 „Ruchoma krzyżowka” zajęcia edukacyjne 
 

Zajęcia stałe: 
Nauka gry na keyboardzie: 27 i 28.08.2018 godz. 11.00 
GRY BITEWNE ul. Krakowska 1: 22, i 29.08.2018 godz. 10.00 
ZAJĘCIA W MODELARNI ul. Krakowska 1: 20, 23, 27 i 30.08.2018 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 

10.08.2018 15.30 Słoneczna dyskoteka dla dzieci – wstęp wolny 

19.08.2018 15.30 XXII Sierpniowa Promenada Trzeźwości 
W programie:  prezentacja klubów trzeźwości, animacje dla dzieci i dorosłych, 
pokaz baniek mydlanych, malowanie twarzy, dmuchany plac zabaw, koncert 
Tomasza Stockingera z pianistą Stefanem Gąsieniec 

24.08.2018 15.30 Słoneczna dyskoteka dla dzieci – wstęp wolny 

 
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” 7.06-28.09.2018r.  
 
„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 

1.08.2018 11.00 Poranek filmowy: „Co w trawie piszczy” 
Bilety w cenie 13 zł do nabycia na stronie www.mok.jastrzebie.pl i w kasie kina 

FESTIWAL KOŃCA LATA 

25.08.2018 17.30 HERTZ KLEKOT, ŁONA, WEBBER & THE PIMPS, TABU 

26.08.2018 15.30 ŚLĄSKIE TRIO PIOTRA SZEFERA, JOLANTA I JACEK KIEROK, TERESA WERNER 
 
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 31.08.2017 wystawa prac uczestników ,,Studium Rysunku i Grafiki”.  
 
Do 31.08.2018 wystawa fotografii Pawła Janczaruka pt. „Baletnica w oknie. Księga 1”. 
 
 
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. 
 
 


