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

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 

3.09.2019 16.00 „Decyzja w 5 sekund” rozgrywki dla dzieci 
świetlica 

„Skarbnik” 

3.09.2019 16.30 „Robale atakują” konurs 
świetlica 

„Nastolatek” 

4.09.2019 16.00 „Na stoliczku i na koszyczku” konkurs zagadek 
świetlica 
„Astra” 

10.09.2019 16.00 „Owoce morza” zajęcia plastyczne 
świetlica 

„Skarbnik” 

10.09.2019 16.30 Świetlicowy turniej piłkarzyków stołowych 
świetlica 

„Nastolatek” 

11.09.2019 16.00 „Kolaże-miraże” konkurs plastyczny 
świetlica 
„Astra” 

11.09.2019 16.00 „Dobble” turniej gier planszowych 
świetlica 
„Iskierka” 

12.09.2019 14.30 „Migiem do celu” turniej gier planszowych”  
świetlica 
„Promyk” 

17.09.2019 16.00 „Gorący ziemniak” gry dla dzieci 
świetlica 

„Skarbnik” 

17.09.2019 16.00 „Mój kolorowy kubek” zajęcia plastyczne 
świetlica 
„Iskierka” 

17.09.2019 16.30 „Niezwykłe podróże koleją” konkurs 
świetlica 

„Nastolatek” 

19.09.2019 14.30 
„Quillingowe listeczki” zajęcia plastyczne dla 

dzieci 
świetlica 
„Promyk” 

24.09.2019 16.00 „Wzorowe bingo” turniej dla dzieci 
świetlica 

„Skarbnik” 

24.09.2019 16.30 „Łapu-capu” turniej 
świetlica 

„Nastolatek” 

24.09.2019 16.00 
„Szybkie myślenie i szybkie mówienie” turniej 

gier planszowych 
świetlica 
„Iskierka” 

26.09.2019 14.30 „Jesienne zagadki” łamigłówki dla dzieci 
świetlica 
„Promyk” 

Klub 55+ 

5.09.2019 17.00 Spotkanie organizacyjne 

klub 

„Metronom” 

12.09.2019 17.00 
„Niepowtarzalne kartki okolicznościowe” zajęcia 

rękodzielnicze 

19.09.2019 17.00 „Rywalizacja na wesoło” rozgrywki planszowe 

26.09.2019 17.00 „Słonecznikowe akcenty” zajęcia rękodzielnicze 

Spotkania organizacyjne zajęć stałych 

2.09.2019 16.00 
Modelarnia dla dzieci o 8 lat, młodzieży 

i dorosłych 

Modelarnia ul. 

Krakowska 1 

2.09.2019 16.00 Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci 4-6 lat klub „Kaktus” 

2.09.2019 17.00 
Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci 5-8 lat 

grupa średniozaawansowana I 
klub „Kaktus” 

2.09.2019 18.00 Warsztaty wokalne. Spotkanie połączone klub „Kaktus” 



z krótkimi przesłuchaniami 

2.09.2019 18.00 
Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci 5-8 lat 

grupa średniozaawansowana II 
klub „Kaktus” 

2.09.2019 18.00 
ZUMBA 

dla młodzieży od 14 lat i dorosłych 
klub „Kaktus” 

2.09.2019 17.00 
„Zdrowy kręgosłup” 

zajęcia dla dorosłych 

MOK sala 

tańca i ćwiczeń 

2.09.2019 18.15 
SALSATION 

dla młodzieży od 16 lat i dorosłych 

MOK sala 

tańca i ćwiczeń 

3.09.2019 16.00 
Show Dance  

taniec towarzyski dla dzieci 8-12 lat 
klub „Kaktus” 

3.09.2019 17.00 
Show Dance  

taniec towarzyski dla dzieci 10-15 lat 
klub „Kaktus” 

3.09.2019 17.00 
Warsztaty wokalne. Spotkanie połączone 

z krótkimi przesłuchaniami 

klub 

„Metronom” 

3.09.2019 17.00 
Zespół „Cailins”  

taniec irlandzki dla dzieci od 7 lat i młodzieży 
Dom Zdrojowy 

3.09.2019 17.30 
Aerobik  

dla młodzieży od 13 lat i dorosłych 
klub „Kaktus” 

3.09.2019 18.50 
Ladies Latino  

dla młodzieży od 13 lat i dorosłych 
klub „Kaktus” 

3.09.2019 19.00 
Aerobik 

dla młodzieży od 15 lat i dorosłych 

MOK sala 

tańca i ćwiczeń 

3.09.2019 20.00 
Taniec towarzyski dla dorosłych 

grupa początkująca 
klub „Kaktus” 

4.09.2019 15.00 
Gry bitewne 

dla dzieci od 8 lat, młodzieży i dorosłych 

Modelarnia ul. 

Krakowska 1 

4.09.2019 16.00 
Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci 7-10 lat 

grupa średniozaawansowana I 
klub „Kaktus” 

4.09.2019 17.00 
Zespół teatralny „Złota Gęś” 

dla dzieci od 7 lat i młodzieży 
Dom Zdrojowy 

4.09.2019 17.30 
Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci 7-10 lat 

grupa średniozaawansowana II 
klub „Kaktus” 

5.09.2019 16.00 
Taniec towarzyski 

dla dzieci 6-12 lat 
klub „Kaktus” 

5.09.2019 17.00 
Nauka gry na keyboardzie 

dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat 
klub „Kaktus” 

5.09.2019 17.00 
Pracownia plastyczna 

zajęcia dla różnych grup wiekowych 
Dom Zdrojowy 

6.09.2019 15.30 
Taniec współczesny 

dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat 
klub „Kaktus” 

7.10.2019 17.00 Studium Rysunki i Grafiki 
MOK sala 

wykładowa 

8.10.2019 17.00 
Tai-Chi 

grupa zaawansowana 

MOK sala 

tańca i ćwiczeń 



10.10.2019 17.00 
Tai-Chi 

grupa początkująca 

MOK sala 

tańca i ćwiczeń 

 
WYSTAWY 
GALERIA EPICENTRUM 
13.09-14.10.2019 wystawy sióstr: Katarzyny Zięby i Justyny Nalepy pt: WIZJE  
Katarzyna i Justyna to siostry, które postanowiły znaleźć sposób na życie poprzez sztukę. Ich 
twórczość, choć odrębna,  przenika się. Nie ma obrazu bez projektu, nie ma ubrania bez rysunku. Tak 
powstała pracownia „Ucieszycie”.  
Katarzyna Zięba jest w tym duecie malarzem, Justyna to projektant. Prace Kasi są bardzo 
pieczołowicie wykonane, sprawiają wrażenie zmysłowych. Tworzy  ona ilustracje, tatuaże, wnętrza. 
Miała już kilka wystaw indywidualnych.   
Justyna spełnia się w tkaninie, szyjąc ubiór iście artystyczny, który był kilkukrotnie pokazywany na 
pokazach mody. Obie mają pomysł na sztukę i na wygląd, na wnętrze i na jakość. Ich wizje sprawiają 
wielką przyjemność w oglądaniu poprzez unikatowość i inność która dziś jest tak bardzo pożądana.   
Wernisaż 13.09.2019 r. godz. 17.00  
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. 
Wstęp wolny. 
Zapraszamy 
 
GALERIA HISTORII MIASTA 
Do 30.09.2019 „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.  
 
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. 322417219, swietlica.promyk@mok.jastrzebie.pl 

poniedziałek, środa, piątek w godz.11.00 - 19.00,  wtorek, czwartek  w godz. 13.00 – 19.00 

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 
 

 


