
PLAN PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JASTRZĘBIU-ZDROJU 

LUTY 2023 R.

DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE

 1.02.2023 16.30 „Zimowa biżuteria” warsztaty dla dzieci
świetlica
„Kanon”

1.02.2023 16.30 „Słowne potyczki” zabawa zespołowa
świetlica
„Iskierka”

1.02.2023 16.30
„Nagroda będzie, gdy punktów zdobędziesz

najwięcej” konkurs sportowy
świetlica
„Astra”

2.02.2023 16.30
„Karnawałowe zabawy sprawnościowe” zajęcia

sportowe dla dzieci
świetlica

„Skarbnik”

7.02.2023 16.00
„Kreatywnie na Walentynki” zajęcia plastyczne

dla dzieci od 9 lat
klub

 „Kaktus”

7.02.2023 16.30 „Między czernią, a bielą” turniej
świetlica

„Nastolatek”

8.02.2023 16.30 „Śnieżynki” zajęcia techniczne
świetlica
„Astra”

8.02.2023 16.30 „Myszka Miki super hero” zajęcia plastyczne
świetlica
„Kanon”

8.02.2023 16.30 „5 sekund” turniej gier
świetlica
„Iskierka”

9.02.2023 16.30
„Skrzydlaci przyjaciele z Antarktydy” warsztaty 

z łyka osikowego
świetlica

„Skarbnik” 

10.02.2023 17.00
Wernisaż wystawy malarstwa Agaty Tomorowicz

pt.: ENGRAM
Galeria

Epicentrum

12.02.2023
16.00

19.00

KABARET MŁODYCH PANÓW. 
Bilety w cenie 100 zł do nabycia w klubie

„Kaktus”, zakładach pracy, kasie kina oraz na
stronie internetowej MOK-u

kino
„Centrum”

14.02.2023 16.30 „Mania wygrywania” konkurs
świetlica

„Nastolatek”

15.02.2023 16.30 „Zimowy obrazek” zajęcia techniczne
świetlica
„Astra”

16.02.2023 16.30 „Skrzące się płatki śniegu” zajęcia plastyczne
świetlica

„Skarbnik”

22.02.2023 16.30 „Bystre oko, szybki refleks” turniej gier
świetlica
„Kanon”

22.02.2023 16.30 „Zostań mistrzem Dobble” turniej gier
świetlica
„Iskierka”

28.02.2023 16.30 „W mgnieniu oka” turniej
świetlica

„Nastolatek”

Klub 55+

2.02.2023 16.30 „Molkky – poznaj zasady i opanuj grę” rozgrywki
w fińskie kręgle

klub

„Metronom”

9.02.2023 16.30
„Walentynkowe akcenty”

16.02.2023 16.30 „Święto pączka” wieczorek taneczny 
z konkursami

23.02.2023 16.30
„Relaks z kropkami” zabawa manualna

„Retro gry i my” cykl zajęć edukacyjno-rekreacyjnych 



realizowany w świetlicach MOK-u 

15.02.2023 16.30 „Państwa – Miasta”
świetlica

„Kanon”

15.02.2023 16.30 „Statki”
świetlica

„Iskierka”

21.02.2023 16.30 „Kapsle”
świetlica

„Nastolatek”

22.02.2023 16.30 „Kółko – krzyżyk”
świetlica

„Astra”

23.02.2023 16.30 „Klasy”
świetlica

„Skarbnik”

WYSTAWY:

GALERIA SZTUKI EPICENTRUM

ENGRAM wystawa malarstwa Agaty Tomorowicz
10 - 28 lutego 2023 r. 
Agata Tomorowicz - położna, malarka, performerka, pedagożka teatru i mieszkanka Jastrzębia-
Zdroju. Uczestniczka zajęć Studium Rysunku i Grafiki działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury
w Jastrzębiu-Zdroju, ukończyła studia na Wydziale Artystycznym ASP w Katowicach w pracowni 
prof. Zbigniewa Blukacza.
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

Wstęp wolny!

OFERTA EDUKACYJNA
GALERII HISTORII MIASTA

Oferta edukacyjna skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w placówce zainteresowanej przeprowadzeniem lekcji 

muzealnych. Czas trwania zajęć: 45 min. Proponowane tematy: 

Jastrzębie-Zdrój - miasto zbudowane od podstaw

Tradycje i kultura Górnego Śląska – wprowadzenie

Terminy lekcji muzealnych należy uzgadniać telefonicznie 501 476 574 od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00 - 16:00. Zapraszamy!

PLACÓWKI MOK-u ZAPRASZAJĄ:

Miejski Ośrodek Kultury, Kino „Centrum”, Galeria Sztuki Epicentrum

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. 501476574, ghm@mok.jastrzebie.pl

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 „Nastolatek” ul. Turystyczna 43, tel. 513831429, swietlica.nastolatek@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. 507530428, swietlica.skarbnik@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. 507530473, 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. 507530445, swietlica.kanon@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 ul. Świerklańska 72 

(dawny budynek Przedszkola nr 10)

Uwaga!

Na warsztaty oraz zajęcia w placówkach obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury.


