
INSTR.0320.2.2019 

FERIE 2019 z Miejskim Ośrodkiem Kultury 

 
Świetlica „ASTRA” os. 1000-lecia 15,  
tel. 324764497, swietlica.astra@mok.jastrzebie.pl 
W okresie ferii świetlica czynna w godzinach 8.00-16.00 

11.02.2019 11.00 „Złap Chińczyka i szybko umykaj” rozgrywki gier planszowych 

12.02.2019 11.00 „Zimowe krajobrazy” konkurs plastyczny 

13.02.2019 11.00 „Tańce połamańce” turniej Dance Star Impreza 

14.02.2019 11.00 „Święty Walenty rozdaje komplementy” konkurs plastyczny 

15.02.2019 11.00 „Klocki Jenga to potęga” turniej klocków Jenga 

18.02.2019 11.00 „Dżemiki – słoiki – lampioniki” konkurs plastyczny  

19.02.2019 11.00 „Rebusowy zawrót głowy” turniej rebusów 

20.02.2019 11.00 „Na sportowo to bardzo zdrowo” turniej Sports Champions 2 

21.02.2019 11.00 „Bajeczne stworzenia do stworzenia” konkurs plastyczny 

 
 

Świetlica „ISKIERKA” ul. Ruchu Oporu 2 
tel. 324738432, swietlica.iskierka@mok.jastrzebie.pl 
W okresie ferii świetlica czynna w godzinach 8.00-16.00 

11.02.2019 11.00 „Bałwan śniegowy” zabawy plastyczne 

12.02.2019 11.00 „Pitch car” zabawa zespołowa 

13.02.2019 11.00 „Kreatywne, zakręcone, kolorowe” zabawy kreatywne (zapisy w 
świetlicy) 

14.02.2019 11.00 „Walentynkowe serce” zabawa plastyczna 

15.02.2019 11.00 „Koło fortuny” zabawa dla dzieci 

18.02.2019 11.00 „Kolorowe pomysły z koralików Hama” zabawy twórcze 

19.02.2019 11.00 „Kreatywny relaks” zabawa plastyczna 

20.02.2019 11.00 „Mistrz Rummikuba” gra zespołowa (zapisy w świetlicy) 

21.02.2019 11.00 „Time’s up” zabawa w kalamabury  

 
 

Świetlica „KANON” ul. Zielona 17 
tel. 324730253, swietlica.kanon@mok.jastrzebie.pl 
W okresie ferii świetlica czynna w godzinach 8.00-16.00 

11.02.2019 10.30 Turniej piłkarzyków stołowych 

12.02.2019 10.30 „Filcowe etui na telefon” zajęcia plastyczne 

13.02.2019 10.30 „Kolorowe eksperymenty” zajęcia dla dzieci 

14.02.2019 10.30 „Zakręć pytanie, wygraj nagrodę” zabawa dla dzieci 

15.02.2019 10.30 „Czarodziejskie maski” konkurs plastyczny dla dzieci 

18.02.2019 10.30 „Śnieżne kule – zima zamknięta w słoiku” zajęcia plastyczne 

19.02.2019 10.30 „Zimowy poranek z planszówkami” konkurs gier planszowych 

20.02.2019 10.30 „Czas bałwanków i pingwinków” zajęcia plastyczne 

21.02.2019 10.30 „Tu się liczy szybkość i refleks” zajęcia dla dzieci 

 
 

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



W okresie ferii świetlica czynna w godzinach 8.00-16.00 

11.02.2019 11.00 „Bałwankowe szaleństwa” zabawy plastyczne 

12.02.2019 11.00 „Niezwykłe wyrazy” turniej 

13.02.2019 11.00 „Fortuna kołem się toczy” konkurs 

14.02.2019 11.00 Zimowy turniej piłkarzyków stołowych 

15.02.2019 11.00 „W karnawałowych nastrojach” konkurs plastyczny 

18.02.2019 11.00 „Wygrać, gdy nie grasz najlepiej” konkurs gier 

19.02.2019 11.00 Ferie z tenisem stołowym 

20.02.2019 11.00 „Jakiej tu brakuje kostki” turniej 

21.02.2019 11.00 „Pod śnieżnych puchem” zajęcia techniczne 

 
 

Świetlica „SKARBNIK” ul. Wielkopolska 65 
tel. 324737705, swietlica.skarbnik@mok.jastrzebie.pl 
W okresie ferii świetlica czynna w godzinach 8.00-16.00 

11.02.2019 10.30 „Ściganie i nagród zbieranie” turniej dla dzieci 

12.02.2019 10.30 „Zima trzyma się pingwina” zajęcia plastyczne (zapisy w świetlicy) 

13.02.2019 10.30 „Kołem się toczy” gry dla dzieci 

14.02.2019 10.30 „Na Skarbniku dużo huku, dziś Amorek strzela z łuku” zajęcia plastyczne 
(zapisy w świetlicy) 

15.02.2019 10.30 „Premierowa ślizgawka” zajęcia plastyczne (zapisy w świetlicy) 

18.02.2019 10.30 „Dziecięce grafiki na bazie ceramiki” zajęcia plastyczne (zapisy w 
świetlicy) 

19.02.2019 10.30 „Fabryka zabawy” zajęcia integracyjne dla dzieci 

20.02.2019 10.30 „Rzepy-czepy” zajęcia techniczne (zapisy w świetlicy) 

21.02.2019 10.30 „Kostki wybieraj i przechwyć jokera” turniej Rummikuba (zapisy w 
świetlicy) 

 
 

Świetlica „STRYSZEK” ul. Cieszyńska 101 Dom Sołecki – Ruptawa 
tel. 324708721, swietlica.stryszek@mok.jastrzebie.pl 
W okresie ferii świetlica czynna w godzinach 8.00-16.00 

11.02.2019 10.30 „Koralikowe emotki” zajęcia techniczne 

12.02.2019 10.30 „Zimowe Koło Fortuny” konkurs drużynowy  

13.02.2019 10.30 „Małe i urocze podarunki walentynkowe” zajęcia plastyczne dla dzieci 

14.02.2019 10.30 „Myszka Miki super hero” zajęcia plastyczne  

15.02.2019 10.30 „Dzikie podrygi w rytmie muzyki” turniej tańca PS  

18.02.2019 10.30 „Slime – to jest to!” zajęcia techniczne  

19.02.2019 10.30 „Piłka jest okrągła, bramki są dwie” turniej piłkarzyków stołowych dla 
dzieci 

20.02.2019 10.30 „Łoś super ktoś’ konkurs plastyczny  

21.02.2019 10.30 „Speed Stacks – szybkie kubki” turniej  

 
 

Świetlica „PROMYK” ul. Rostków 7 
tel. 792372657, swietlica.promyk@mok.jastrzebie.pl 
W okresie ferii świetlica czynna w godzinach 8.00-16.00 

11.02.2019 10.30 „Celne oko, pewna ręka” konkurs dla dzieci 

12.02.2019 11.00 
„Z gliny cuda stworzymy” warsztaty ceramiczne – impreza 
współorganizowana z Sołectwem Bzie ze środków funduszu 



sołeckiego(zapisy w świetlicy, ilość miejsc ograniczona) 

13.02.2019 10.30 Świetlicowy turniej gier stołowych 

14.02.2019 10.30 „Prosto z serca” zajęcia plastyczne  

15.02.2019 10.30 „Zimowe zagadki” łamigłówki dla dzieci 

18.02.2019 10.30 „Otuleni białym puchem” zajęcia plastyczne 

19.02.2019 10.30 „Liczbowa układanka” turniej Rummikuba 

20.02.2019 11.00 „Świecące, kolorowe i pachnące” warsztaty tworzenia świec żelowych– 
impreza współorganizowana z Sołectwem Bzie ze środków funduszu 
sołeckiego(zapisy w świetlicy, ilość miejsc ograniczona) 

21.02.2019 10.30 „Fortuna kołem się toczy” konkurs dla dzieci 

 
 

Klub „KAKTUS” ul. Katowicka 24 
tel. 324712353, klub.kaktus@mok.jastrzebie.pl 
W okresie ferii klub „Kaktus” czynny w godz. 10.00-18.00 

12.02.2019 11.00 „Zima, pingwiny i my” zajęcia plastyczne 

13.02.2019 11.00 
Warsztaty tańca współczesnego dla dzieci od lat 8. Zapisy w klubie, 
liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny 

14.02.2019 9.00 
Kulig do Wisły-Czarne 
W programie: kulig, zwiedzanie Beskidu Śląskiego.  
Cena 40 zł, zapisy w klubie, liczba miejsc ograniczona 

15.02.2019 15.30 Karnawałowa dyskoteka dla dzieci. Wstęp wolny 

18.02.2019 11.00 
Warsztaty tańca współczesnego dla dzieci od lat 8. Zapisy w klubie, 
liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny 

19.02.2019 11.00 „Sznurowanie – modnie i wygodnie” zajęcia rozwijające wyobraźnię 

21.02.2019 10.00 II Klubowy Konkurs Modelarski – Modelarnia ul. Krakowska 1  

22.02.2019 15.30 Karnawałowa dyskoteka dla dzieci. Wstęp wolny 

 
Dodatkowe zajęcia stałe w okresie ferii: 
Modelarnia ul. Krakowska 1:  

Zajęcia techniczne: 11, 14, 18 i 21.02, godz. 10.00-13.00 
Gry Bitewne: 13, 20.02 godz. 10.00-14.00. 

 

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 
Zajęcia dla dzieci od lat 7 

11.02.2019 12.30 „Fińskie kręgle” rozgrywki Molkky dla dzieci 

12.02.2019 12.30 „Wymaluj sakiewkę na kieszonkowe” zabawa plastyczna dla dzieci 

13.02.2019 12.30 „Tor z przeszkodami” turniej gry w kapsle dla dzieci 

14.02.2019 
12.30 

„Upominek od serca” walentynkowe zajęcia rękodzielnicze dla dzieci 
i młodzieży 

15.02.2019 12.30 „Przegoń nudę, baw się z nami!” rozgrywki w memory i bingo dla dzieci 

18.02.2019 12.30 „Kolorowe pomysły” zabawy koralikami Hama 

19.02.2019 12.30 „Zimowe karaoke” zabawa muzyczna dla dzieci i młodzieży 

20.02.2019 
12.30 

„Celuj, rzucaj i zdobywaj punkty” zabawy sportowo-rekreacyjne dla 
dzieci 

21.02.2019 12.30 „Nakrętkowe zwierzaki” zabawa plastyczna dla dzieci 

 
Bezpłatne próby muzyczne w okresie ferii – środa, czwartek, piątek godz. 17.00 – 19.00. Informacje 
i zapisy w klubie.  



 
 

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

FERIE W KINIE 
Bilety na seanse w cenie 14 zł (ulgowy) i 16 zł (normalny) do nabycia online oraz w kasie kina 

8-10.02.2019 
15.00 „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru” – mała sala 

17.00 „Mia i biały lew” – mała sala 

11-13.02.2019 

11.00 „Pszczółka Maja. Miodowe igrzyska” – bilety w cenie 10 zł – mała sala 

15.00 „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru” – mała sala 

17.00 „Mia i biały lew” – mała sala 

14.02.2019 

11.00 „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru” – duża sala 

15.00 „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru” – mała sala 

17.00 „Mia i biały lew” – mała sala 

15-17.02.2019 15.00 „Poczta świętego Mikołaja” – mała sala 

 17.00 „Chłopiec z burzy” – mała sala 

18-20.02.2019 11.00 „Uprowadzona księżniczka” – bilety w cenie 10 zł – mała sala 

 15.00 „Poczta świętego Mikołaja” – mała sala 

 17.00 „Chłopiec z burzy” – mała sala 

21-23.02.2019 11.00 „Cudowny chłopak” – bilety w cenie 10 zł – mała sala 

24.02.2019 11.00 
Teatr Rodzinny – spektakl „Kryształowa Królowa Śniegu” 

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie kina „Centrum” oraz online od 
4.02.2019 

 
 

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

17.02.2019 17.00 

Koncert kameralny: „KWARTESENCJA” w składzie: 
Gabriela Kubarska – skrzypce 

Kornelia Kołodziejska – altówka 
Dawid Lewandowski – kontrabas 

Michał Kubarski – akordeon 
Bilety w cenie 15 zł do nabycia w kasie kina „Centrum” oraz online 

 

Galeria Ecentrum  
Miejski Ośrodek Kultury, Al. Piłsudskieog 27, 44-335 Jastrzębie-Zdrój tel. 324731012, 
instruktorzy@mok.jastrzebie.pl 
Do 28.02.2019 Wystawa rysunku i malarstwa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach  
 z pracowni prof. Jana Dubiela i dr hab. Piotra Bąka.  
 
Galeria Historii Miasta 
ul. Witczaka 4, tel. 324711757, kom. 501476574, ghm@mok.jastrzebie.pl 
Do 29.03.2019 r. „Rzeźba w drewnie w twórczości Ryszarda Konasa i Marka Mocko”  
Do 28.02.2018 Pełny bonclok” – czasowa wystawa etnograficzna 


