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Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju – maj 2019 r. 

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 

7.05.2019 16.00 „Spostrzegawczość na baczność” zabawy dla 
dzieci 

świetlica 
„Skarbnik” 

7.05.2019 10.00 
DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

Impreza współorganizowana ze Szkołą 
Podstawową Specjalną nr 23 

Szkoła 
Podstawowa 

Specjalna 
nr 23 

8.05.2019 16.00 „Majowa łąka, piękna i pachnąca” konkurs 
plastyczny 

świetlica 
„Kanon” 

8.05.2019 16.30 „Co by tu zmalować?” zabawa plastyczna świetlica 
„Iskierka” 

8.05.2019 16.30 „Na wyciągnięcie ręki” turniej świetlica 
„Nastolatek” 

10.05.2019 19.30 

Kameralna Scena Teatralna 
„2” spektakl w wykonaniu Teatru Korez 

Bilety w cenie 40 zł do nabycia online, w kasie 
kina „Centrum” oraz Domu Zdrojowym 

Dom Zdrojowy 

15.05.2019 16.00 „Kombinowanie i przestawianie” konkurs 
Rummikuba 

świetlica 
„Astra” 

15.05.2019 16.00 „Krzyżówki rozwiązują główki” zajęcia dla dzieci świetlica 
„Kanon” 

15.05.2019 16.00 „Dzień majowej zieloności” konkurs plastyczny 
dla dzieci 

świetlica 
„Stryszek” 

16.05.2019 14.30 „Wiosenna rozgrzewka” zajęcia sportowe dla 
dzieci 

świetlica 
„Promyk” 

17.05.2019 19.00 

NOC W GALERII 
„Najsmutniejsze pejzaże ever /oraz trzy 
wesołe/”   
Na projekt składają się m.in.: wystawy malarstwa 
Magdaleny Daniec, Magdaleny Gogół oraz 
Roberta Bubla; warsztaty działań plastycznych 
(zapisy tel. 324731012); wielkoformatowy 
rysunek tworzony live przez artystów; losowanie 
obrazu jednego z artystów biorących udział w 
projekcie; losowanie plakatów Kaii Renkas i 
Ryszarda Kaji; muzyka na żywo. 
Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. 

kino 
„Centrum” 

19.05.2019 17.00 

Koncert zespołu TRE VOCI – POLSKIE TRIO 
MUZYCZNE 

Bilety w cenie 60 zł do nabycia w kasie kina 
„Centrum” i klubie „Kaktus” 

kino 
„Centrum” 

21.05.2019 16.00 „Logika dla smyka” gry dla dzieci świetlica 
„Skarbnik” 

21.05.2019 16.30 „A ja wolę swoją Mamę” zajęcia plastyczne świetlica 
„Nastolatek” 

22.05.2019 16.00 „Mamo, mamo! Coś Ci dam!” warsztaty 
plastyczne 

świetlica 
„Astra” 

22.05.2019 16.00 „Tulipany na Dzień Mamy” zajęcia dla dzieci świetlica 
„Kanon” 



22.05.2019 16.00 „W żółwim tempie” zajęcia techniczne świetlica 
„Stryszek” 

22.05.2019 16.30 „Wiem wszystko!” turniej dla dzieci świetlica 
„Iskierka” 

23.05.2019 14.30 „Dla ukochanej Mamy” konkurs plastyczny dla 
dzieci 

świetlica 
„Promyk” 

26.05.2019 11.00 

Spektakl dla dzieci w ramach cyklu „Teatr 
Rodzinny” 

Bilety w cenie 10 zł do nabycia online, w kasie 
kina „Centrum” oraz Domu Zdrojowym od 

29 kwietnia 

kino 
„Centrum” 

27.05.2019 16.00 „Majowe granie” turniej gier dla dzieci świetlica 
„Stryszek” 

28.05.2019 16.00 „Majowe rysowanki” zajęcia plastyczne świetlica 
„Skarbnik” 

28.05.2019 16.30 „Rysowanie na ekranie” turniej świetlica 
„Nastolatek” 

29.05.2019 16.00 „Cztery w rzędzie – co to będzie?” konkurs 
Connect 4 

świetlica 
„Astra” 

29.05.2019 16.30 „Tik Tak Boom” zabawa zespołowa świetlica 
„Iskierka” 

30.05.2019 14.30 „Wpadnij w szał gry” turniej w „Boost” świetlica 
„Promyk” 

Cykl edukacyjny „Malowanki-niespodzianki” 

8.05.2019 16.00 „Portret” świetlica 
„Astra” 

8.05.2019 16.00 „Pejzaż” świetlica 
„Stryszek” 

9.05.2019 14.30 „Abstrakcja” świetlica 
„Promyk” 

14.05.2019 16.00 „Weduta” świetlica 
„Skarbnik” 

14.05.2019 16.30 „Malarstwo animalistyczne” świetlica 
„Nastolatek” 

15.05.2019 16.30 „Martwa natura” świetlica 
„Iskierka” 

29.05.2019 16.00 „Malarstwo rodzajowe” świetlica 
„Kanon” 

Klub 55+ 

9.05.2019 17.00 
„Dla wigoru i humoru” konkurencje sportowo-

rekreacyjne 
klub 

„Metronom” 
16.05.2019 17.00 „Stemplowanie na bawełnie” zajęcia plastyczne 
23.05.2019 17.00 „100 różnych pytań” wieczorek quizowy 

30.05.2019 17.00 
„Świeżo malowane” zdobienie doniczek 

z terakoty 
Spotkania organizacyjne 

7.05.2019 20.10 
Kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych – grupa 

początkująca 
klub „Kaktus” 

 
 



WYSTAWY 
GALERIA EPICENTRUM 
17.05-28.06.2019 „Najsmutniejsze pejzaże ever /oraz trzy wesołe/”   
Wystawy malarstwa Magdaleny Daniec, Magdaleny Gogół oraz Roberta Bubla. Otwarcie wystaw 
odbędzie się podczas „Nocy w galerii” 17.05.2019 r.  
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00. 
 
GALERIA HISTORII MIASTA 
Do 30.08.2019 „Wszyscy święci. Rzeźby w drewnie Jerzego Soremskiego”  
Jerzy Soremski pochodzi z Tarnowskich Gór. W 1977 roku przeniósł się do Jastrzębia-Zdroju, gdzie 
znalazł zatrudnienie w kopalni „Jastrzębie”. Pracował tam aż do przejścia na emeryturę.  
Zaczął rzeźbić pod koniec lat 70. Pierwsze prace powstawały w graficie i były to głównie figury 
św. Barbary, górników oraz inne drobne przedmioty wykonane na zlecenie dyrekcji kopalni. 
Specjalnością artysty są dzieła o tematyce sakralnej, rzeźby figuralne oraz przedmioty użytkowe np. 
zestawy ogrodowe czy zabawki.  
W 1999 roku artysta został przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.  
Na wystawie można zobaczyć kilkadziesiąt prac przedstawiających postaci świętych, anioły i ptaszki.  
 
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. 8.00 – 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. 502404212, 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 
 

 


