
FERIE ‘2020  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

13.01.2020 11.00 „Był raz bal na sto par” konkurs Dance Star Impreza na PS3

14.01.2020 11.00 „Komu nie zadrży ręka ten wygra w Jenga” konkurs klocków Jenga

15.01.2020 11.00 „Maskarada, maskarada, każdy maskę dziś zakłada” konkurs plastyczny

16.01.2020 11.00 „Ćwiczenie na myślenie” turniej krzyżówek

17.01.2020 11.00 „Dziś każdy wybiera liście Monstera” warsztaty ceramiczne cz. I

20.01.2020 11.00 „Dziś każdy wybiera liście Monstera” warsztaty ceramiczne cz. II

21.01.2020 11.00 „Kombinuj chłopaku, dziewczyno nim Ci szanse przeminą” konkurs 
Rummikuba

22.01.2020 11.00 „Kto pierwszy dostrzeże, ten nagrodę wybierze” konkurs gier na 
spostrzegawczość

23.01.2020 11.00 „Niech każdy skanduje-dziś każdy trenuje!” konkurs sportów na PS3

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

13.01.2020 11.00 „Maski karnawałowe” zabawa plastyczna

14.01.2020 11.00 „String Art” zabawy techniczne (zapisy w świetlicy)

15.01.2020 11.00 „Bingo” zabawa zespołowa

16.01.2020 11.00 „Cztery w rzędzie” turniej gier

20.01.2020 11.00 „Potyczki z plastyką” zabawa dla dzieci

21.01.2020 11.00 „Rummikub” turniej (zapisy w świetlicy)

22.01.2020 11.00 „Holographic Art” zabawa plastyczna

23.01.2020 11.00 „Qwirkle” turniej gier planszowych

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

13.01.2020 10.30 „Urocze bałwanki” konkurs plastyczny 

14.01.2020 10.30 „Bystre oko, szybki refleks” turniej gier 

15.01.2020 10.30 „Koralikowe zawieszki” zajęcia techniczne 

16.01.2020 10.30 „Myszka Miki super Hero” zajęcia plastyczne

17.01.2020 10.30 „Dzikie podrygi w rytmie muzyki” konkurs tańca PS 

20.01.2020 10.30 „Nie drażnij lwa!” zajęcia plastyczne

21.01.2020 10.30 „Świetlicowa Liga Mistrzów” turniej piłkarzyków stołowych

22.01.2020 10.30 „Zimowa biżuteria” zajęcia techniczne

23.01.2020 10.30 „Speed Stacks – szybkie kubki” konkurs

Świetlica „NASTOLATEK” ul. Turystyczna 43
tel. 324737704, swietlica.nastolatek@mok.jastrzebie.pl
W okresie ferii świetlica czynna w godzinach 8.00-16.00

13.01.2020 11.00 Zimowy Turniej Piłkarzyków Stołowych

14.01.2020 11.00 „Główka pracuje” turniej



15.01.2020 11.00 „Ferie z duchami” turniej

16.01.2020 11.00 „Teatr masek” zajęcia plastyczne

17.01.2020 11.00 „Odlotowe kreacje” zajęcia plastyczne

20.01.2020 11.00 „Stwórz własną magiczną sztukę” zajęcia plastyczne

21.01.2020 11.00 „Zakręć kołem i wygraj” turniej

22.01.2020 11.00 „Ferie z tenisem stołowym” turniej

23.01.2020 11.00 „Zima śniegiem otulona” zajęcia plastyczne

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

13.01.2020 10.30 „Zwycięskie techniki i zimowe wybryki” zajęcia integracyjne

14.01.2020 10.30
„Nie ryba, nie ssak nielotny to ptak” zajęcia plastyczne (zapisy w 
świetlicy)

15.01.2020 10.30 „Na języku” kalambury dla dzieci

16.01.2020 10.30 „Wiesz, że nie wiesz” quizy i zagadki

17.01.2020 10.30 „Stylowy sznurek” zajęcia plastyczne (zapisy w świetlicy)

20.01.2020 10.30 „Kropka w kropkę” konkurs plastyczny (zapisy w świetlicy)

21.01.2020 10.30 „Klasyczne kostki” turniej Rummikuba (zapisy w świetlicy)

22.01.2020 10.30 „Dzieciaki rządzą” zabawy sportowe

23.01.2020 10.30 „Dwa poziomy” gry dla dzieci

Świetlica „PROMYK” ul. Rostków 7
tel. 502404212, swietlica.promyk@mok.jastrzebie.pl
W okresie ferii świetlica czynna w godzinach 8.00-16.00

13.01.2020 11.00 „Jak zabawa, to zabawa!” zajęcia integracyjne 

14.01.2020 11.00 „Karnawałowe maski” zajęcia plastyczne

15.01.2020 11.00 „Trening czyni mistrza” konkurs 

16.01.2020 11.00 „Jak malowane-drewniane zakładki do książek” zajęcia plastyczne

17.01.2020 11.00 „Nie daj się ograć!” turniej gier planszowych

20.01.2020 11.00 „Do trzech razy sztuka” zajęcia sportowe 

21.01.2020 11.00 „W zimowej scenerii” zajęcia plastyczne

22.01.2020 11.00 „Państwa-Miasta” konkurs 

23.01.2020 11.00 „Do wyboru, do koloru” turniej Rummikuba

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

14.01.2020 11.00 „Zima nie musi być nudna” zajęcia plastyczne

17.01.2020 15.30 Dyskoteka karnawałowa dla dzieci. Wstęp wolny!

20.01.2020 9.00
Kulig do Wisły-Czarne
W programie: kulig, ognisko, zwiedzanie Beskidu Śląskiego. 
Cena 45 zł (informacje i zapisy w klubie)

21.01.2020 11.00 „Mini akademia kulinarna” zajęcia edukacyjne

23.01.2020 10.00 III Klubowy Konkurs Modelarski – Modelarnia ul. Krakowska 1

24.01.2020 15.30 Dyskoteka karnawałowa dla dzieci. Wstęp wolny!



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

13.01.2020 12.30 „Pojedynek w Molkky” fińskie kręgle 

14.01.2020 12.30 „Koralikowe kartki okolicznościowe” zajęcia manualne

15.01.2020 12.30 „Wyścig pokoju” turniej gry w kapsle 

16.01.2020 12.30 „Rozgrywki na punkty” gry i zabawy stolikowe

17.01.2020
12.30

„Kreuj, ozdabiaj, zaskakuj!” zajęcia rękodzielnicze (zapisy w klubie, ilość 
miejsc ograniczona)

20.01.2020 12.30 „Udało ci się, brawo!” konkurencje sportowo-zręcznościowe

21.01.2020 12.30 „Kultowy Chińczyk” rozgrywki dla dzieci i młodzieży

22.01.2020 12.30 „Kolorowe motywy na sklejce” zabawa plastyczna

23.01.2020
12.30

„Konstruktorzy Lego” warsztaty z robotyki dla dzieci i młodzieży w wieku
7-13 lat (zapisy w klubie, ilość miejsc ograniczona)

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

FERIE W KINIE 
mała sala kina „Centrum”

bilety na seanse w cenie 10 zł do nabycia online oraz w kasie kina

13.01.2020 11.00 „Miś Bamse i super miód”

15.01.2020 11.00 „Miś Bamse i super miód”

17.01.2020 11.00 „Jak zostać Świętym Mikołajem”

20.01.2020 11.00 „Toy Story 4”

22.01.2020 11.00 „Toy Story 4”

24.01.2020 11.00 „Młody renifer Alex”

17.01.2020 18.00
Koncert Noworoczny 

VIVAT OPERA! VIVAT OPERETKA! 
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie kina od 7.01.2020

18.01.2020 17.00
Śmiechoterapia:

 PAN LI iżulionista oraz BARTOSZ GAJDA stand up 
Bilety w cenie 40 zł do nabycia w klubie Kaktus

26.01.2020 11.00

Spotkania z Teatrem Rodzinnym – „O małej syrence w niejednej
piosence” spektakl w wykonaniu Teatru Moich Marzeń.

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie kina oraz online od 3.01.2020.

Impreza dofinansowana przez Fundację JSW

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

12.01.2020 17.00

 Koncert kameralny: 
BOTTONE D'ARGENTO w karnawałowym repertuarze

Bilety w cenie 15 zł do nabycia online, w kasie kina oraz Domu
Zdrojowym

Galeria Epicentrum 
Miejski Ośrodek Kultury, Al. Piłsudskiego 27, 44-335 Jastrzębie-Zdrój tel. 324731012, 
instruktorzy@mok.jastrzebie.pl
Fotoklub Hawierzów – wystawa fotografii



Wernisaż 24.01.2020 godzina 17.00. Wystawa będzie eksponowana do 21.02.2020

Galeria Historii Miasta
ul. Witczaka 4, tel. 324711757, kom. 501476574, ghm@mok.jastrzebie.pl
Wystawy czasowe: 
do 28.02.2020
Śladami Singera – wystawa starych maszyn do szycia
Wystawy stałe:
1. Moje M 
2. Historia węglem pisana
3. Chata śląska
4. Miasto Młodości, Pracy i Pokoju
5. Henryk Sławik z Szerokiej
W przypadku grup zorganizowanych konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. Wstęp 
wolny!


