
FERIE 2018 z Miejskim Ośrodkiem Kultury 

 
Świetlica „ASTRA” os. 1000-lecia 15,  
tel. 324764497, swietlica.astra@mok.jastrzebie.pl 

29.01.2018 10.30 „Koralikowy świat, magiczny świat” zajęcia techniczne 

30.01.2018 10.30 „W zimowej krainie” zajęcia plastyczne 

31.01.2018 10.30 „Krzywe domy” zajęcia techniczne 

1.02.2018 10.30 „Patyczkowe bałwanki” zajęcia plastyczne 

2.02.2018 10.30 „Chwiejne klocki” rozgrywki w Jenga 

5.02.2018 10.30 „Ukryte kolory” zajęcia plastyczne. 

6.02.2018 10.30 „Pastelowe podkoszulki” zajęcia techniczne 

7.02.2018 10.30 „Słoikowa kula śnieżna” zajęcia techniczne 

8.02.2018 10.30 „Cztery w linii” – rozgrywki Connect 4 

 
 

Świetlica „ISKIERKA” ul. Ruchu Oporu 2 
tel. 324738432, swietlica.iskierka@mok.jastrzebie.pl 

29.01.2018 11.00 „Kreatywne tworzenie” zabawa plastyczna 

30.01.2018 11.00 „Feriowe emocje” turniej piłkarzyków stołowych 

31.01.2018 11.00 „Zabawa gestem i słowem” kalambury dla dzieci 

1.02.2018 11.00 „Joker w grze” turniej Rummikuba (zapisy w świetlicy) 

2.02.2018 11.00 „Wielki tor wyścigowy” zabawy zespołowe 

5.02.2018 11.00 „Przygodo! Przybywaj!” turniej gier planszowych 

6.02.2018 11.00 „Nietuzinkowe dekoracje” zabawa plastyczna 

7.02.2018 11.00 „Power do zabawy!” zajęcia rekreacyjne 

8.02.2018 11.00 „Wybuchowa zabawa dla dzieci” zabawy zespołowe 

 
 

Świetlica „KANON” ul. Zielona 17 
tel. 324730253, swietlica.kanon@mok.jastrzebie.pl 

29.01.2018 10.30 „Twórcze poczynania”  konkurs plastyczny  

30.01.2018 10.30 „Tylko się nie nudź” zabawa dla dzieci  

31.01.2018 10.30 „Feryjne rozgrywki gier planszowych” turniej gier planszowych  

1.02.2018 10.30 „Dźwięków pełna głowa” zabawa dla dzieci  

2.02.2018 10.30 Turniej piłkarzyków stołowych dla dzieci   

5.02.2018 10.30 „Pomysł przyszedł nam natchniony” zajęcia plastyczno-techniczne  

6.02.2018 10.30 „Porządkuj liczby i rób to śmiało” turniej Rummikuba  

7.02.2018 10.30 „Masa dobrej zabawy”  zajęcia plastyczne 

8.02.2018 10.30 „Małe rzemiosło – wielka sztuka”  zajęcia plastyczno-techniczne  

 
 

Świetlica „NASTOLATEK” ul. Turystyczna 43 
tel. 324737704, swietlica.nastolatek@mok.jastrzebie.pl 

29.01.2018 11.00 „Hej zimowe, hej igrzyska” turniej gier 

30.01.2018 11.00 „Główka pracuje” zabawy edukacyjne 

31.01.2018 11.00 „Śniegowe bałwanki” zajęcia plastyczne 

1.02.2018 11.00 „Sportowe ferie” świetlicowy turniej tenisa stołowego 

2.02.2018 11.00 „Zgadnij kotku co jest w środku” konkurs manualny dla dzieci 

5.02.2018 11.00 „Śnieżne impresje” zabawy z plastyką 



6.02.2018 11.00 „O rany – kto pierwszy wygrany” turniej Jenga 

7.02.2018 11.00 „Koralikowe czary mary” zajęcia z koralików Hama 

8.02.2018 11.00 „Sportowe ferie” turniej piłkarzyków stołowych 

 
 

Świetlica „SKARBNIK” ul. Wielkopolska 65 
tel. 324737705, swietlica.skarbnik@mok.jastrzebie.pl 

29.01.2018 10.30 
„Oczka czarne, dwa węgielki - nos z marchewki nie za wielki” zajęcia 
plastyczne 

30.01.2018 10.30 „Tajemnicze opowieści” rozgrywki w DIXIT 

31.01.2018 10.30 „Czy przyszło Wam kiedyś do głowy, że śnieg powinien być kolorowy” 
zajęcia techniczne dla dzieci 

1.02.2018 10.30 „Feriowe granie i punktów zdobywanie” turniej piłkarzyków 

2.02.2018 10.30 „Gipsowanki - malowanki” zajęcia plastyczne 

5.02.2018 10.30 „Zimowe potyczki” zabawy integracyjne dla dzieci 

6.02.2018 10.30 „Elegancko ubrany, frak go zdobi czarno-biały” zajęcia techniczne 

7.02.2018 10.30 „Graj i wykładaj” Turniej Rummikuba ( zapisy w świetlicy) 

8.02.2018 10.30 „Zima w 3D” zajęcia plastyczne 

 
 

Świetlica „STRYSZEK” ul. Cieszyńska 101 Dom Sołecki – Ruptawa 
tel. 324708721, swietlica.stryszek@mok.jastrzebie.pl 

29.01.2018 10.30 
„Na głowie garnek stary - oto bałwan doskonały” zajęcia plastyczne dla 
dzieci 

30.01.2018 10.30 „Podrygi w rytmie muzyki” turniej tańca PS dla dzieci 

31.01.2018 10.30 „Robimy slime” zajęcia techniczne dla dzieci 

1.02.2018 10.30 „Zimowe ABC” drużynowy konkurs wiedzy dla dzieci 

2.02.2018 10.30 „Strażakiem być” zajęcia dla dzieci w OSP Ruptawa 

5.02.2018 10.30 „Zimowe inspiracje” zajęcia plastyczne dla dzieci 

6.02.2018 10.30 „Piłkarskie emocje” turniej piłkarzyków stołowych dla dzieci 

7.02.2018 10.30 „Kosmos w słoiku” zajęcia techniczne dla dzieci 

8.02.2018 10.30 „Upoluj robala w 5 sekund” turniej gier dla dzieci 

 
 

Świetlica „PROMYK” ul. Rostków 7 
tel. 792372657, swietlica.promyk@mok.jastrzebie.pl 

29.01.2018 10.30 „Karnawałowe szaleństwo” gry i zabawy dla dzieci 

30.01.2018 10.30 „Dziarskie bałwanki” zajęcia plastyczne dla dzieci 

31.01.2018 10.30 „Futbolowe emocje” turniej piłkarzyków stołowych 

1.02.2018 10.30 „Mania dekorowania” zajęcia techniczne dla dzieci 

2.02.2018 10.30 „Świat z klocków” konkurs dla dzieci   

5.02.2018 10.30 „Pingwinki z arktycznej dolinki” zajęcia plastyczne dla dzieci 

6.02.2018 10.30 „Wyścigi na krętym torze” zabawa zręcznościowa dla dzieci 

7.02.2018 10.30 „Nawet zabawa to poważna sprawa” turniej gier  planszowych 

8.02.2018 10.30 „Tęczowa niespodzianka” zajęcia plastyczne dla dzieci 

 

W okresie ferii świetlice Miejskiego Ośrodka Kultury czynne będą w godzinach 8.00-16.00 
 
Klub „KAKTUS” ul. Katowicka 24 
tel. 324712353, klub.kaktus@mok.jastrzebie.pl 



W okresie ferii klub „Kaktus” czynny w godz. 10.00-18.00 

30.01.2018 11.00 „Twarze 3D” zajęcia plastyczne 

31.01.2018 11.00 Warsztaty SHUFFLE DANCE 

1.02.2018 9.00 
KULIG do WISŁY-CZARNE. Cena 35 zł/osoba. Zapisy i informacje w 
klubie 

2.02.2018 15.30 Dyskoteka karnawałowa dla dzieci 

5.02.2018 11.00 „Pomysł na choinkę” zajęcia plastyczno-rekreacyjne 

7.02.2018 11.00 Warsztaty SHUFFLE DANCE 

9.02.2018 15.30 Dyskoteka karnawałowa dla dzieci 

 
Dodatkowe zajęcia stałe w okresie ferii: 
Modelarnia ul. Krakowska 1: 29.01, 1.02, 5.02, 8.02 godz. 10.00-13.00 
Gry Bitewne: 31.01 i 7.02 godz. 10.00-14.00,  
Aerobik – 30.01, 1.02, 6.02, 8.02 godz. 17.30-18.30 
 

Klub „METRONOM” ul. Opolska paw. 722 
tel. 324711765, klub.metronom@mok.jastrzebie.pl 
W okresie ferii klub „Metronom” czynny w godz. 11.00-19.00 

29.01.2018 12.30 „Hop do twistera! ” zabawy  sportowo - rekreacyjne dla dzieci 

30.01.2018 12.30 
„Grawerowanie przez zdrapywanie” zabawy dla dzieci z wykorzystaniem 
zestawów Scratch Art 

31.01.2018 12.30 „ Gorący ziemniak!” gry i zabawy stolikowe dla dzieci i młodzieży 

1.02.2018 12.30 „Koralikowe skarby z kieszeni” kreatywne abawy dla dzieci 

5.02.2018 12.30 „Turniej gry w kapsle” rozgrywki dla dzieci 

6.02.2018 12.30 „Zobacz, zrób i podaruj” zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży 

7.02.2018 12.30 „Baw się śpiewając!” karaoke dla dzieci i młodzieży 

8.02.2018 
12.30 

„Lego Czwartek ” warsztaty z robotyki dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 
13 lat. Zapisy w klubie – grupa I 

14.15 
„Lego Czwartek ” warsztaty z robotyki dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 
13 lat. Zapisy w klubie – grupa II 

 
Próby zespołów muzycznych z klubu „Metronom”  w okresie ferii (bezpłatne) – wtorek, środa, piątek 
godz. 17.00 – 19.00. 
 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, kino „CENTRUM” Al. Piłsudskiego 27 
tel. 324731012, instruktorzy@mok.jastrzebie.pl 

31.01.2018 10.00 
Kino na Ferie: „GNOMY ROZRABIAJĄ” 

Bilety w cenie 13 zł do nabycia online oraz w kasie kina 

7.02.2018 10.00 
Kino na Ferie: „PSZCZÓŁKA MAJA” 

Bilety w cenie 13 zł do nabycia online oraz w kasie kina 

 
 

DOM ZDROJOWY, ul. Witczaka 5 
tel. 324763151, domzdrojowy@mok.jastrzebie.pl 

11.02.2018 

11.00 Spektakl lalkowy „KRÓLOWA ŚNIEGU” 
w wykonaniu Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna – SCENA LALEK 

BAJKA 
Bilety w cenie 10 zł dostępne od 29.01.2018 r. online oraz w kasie kina  

 
 



Galeria Ecentrum  
2-28.02.2018 „Papierowa pamięć” wystawa wycinanek Zofii Tomeczek 
Zofia Tomeczek jest emerytowaną nauczycielką i mieszkanką Jastrzębia-Zdroju. Jej przygoda 
z wycinanką rozpoczęła się w dzieciństwie, nauczyła się jej od mamy. W życiu dojrzałym zmieniła się 
w pasję. Pani Zofia stara się uchronić od zapomnienia ten rodzaj sztuki, tworząc i prowadząc 
warsztaty wycinkarskie. Jednocześnie zajmuje się odtwarzaniem wycinanki śląskiej – czarnej sztuki na 
białym papierze. Tworząc swoje wycinanki cały czas czynnie współpracuje z instytucjami kulturalnymi 
w Jastrzębiu-Zdroju i kraju. Bierze udział w konkursach jako reprezentantka naszego miasta, zdobywa 
nagrody i wyróżnienia. Jej prace były prezentowane m.in. w Miejskim Ośrodku Kultury i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach i Kaczycach, 
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, w Galerii KALIMBA w Warszawie, w księgarni ELF 
w Bielsku – Białej, w Muzeum w Tychach, w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej, w Muzeum w Ochli 
w Zielonej Górze, w Muzeum Włókiennictwa i Papiernictwa w Łodzi, w Muzeum Sztuki Ludowej 
w Otrębusach, w Vreden Niemcy, w Muzeum w Węgorzewie. 
Wernisaż wystawy 2.02.2018 godz. 18.00. 
 
Galeria Historii Miasta 
ul. Witczaka 4, tel. 324711757, kom. 501476574, ghm@mok.jastrzebie.pl 
1 oraz 8 lutego 2018 r. o godz. 11:00 zapraszamy dorosłych, dzieci i młodzież na oprowadzanie 
kuratorskie po wybranych wystawach stałych i czasowych, w programie m. in.:  

 poznanie realiów życia w chacie śląskiej z XIX w. oraz w mieszkaniu z lat PRL-u, 

 mielenie mąki na żarnach,  

 projekcja bajki z rzutnika „Jacek”,  

 multimedialne gry i zagadki z zakresu górnictwa,  

 odbijanie grafiki Rudolfa Riedla. 
Czas trwania: 45-60 min.  
Wstęp bezpłatny.  
Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub drogą mailową. Ilość miejsc ograniczona. 


