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SCK BYTKÓW – ul. Niepodległości 45 (tel. 32 228 72 80)

1 lipca (sobota), godz. 10.00-13.00
Śniadanie na trawie ze sztuką w tle – Picasso

10 lipca (poniedziałek), godz. 10.00-12.00
Akcja Krasnoludki – Krasnoludki w opowieściach – bajki, baśnie, podania – czytanie, opowiadanie,
oglądanie bajek

11 lipca (wtorek), godz. 10.00-12.00
Akcja Krasnoludki – Wielki Test Wiedzy o Krasnoludkach – rebusy, konkursy, zgadywanki

12 lipca (środa), godz. 10.00-12.00
Akcja Krasnoludki – Krasnoludki tańczą – warsztaty taneczne z nauką i prezentacją 
krasnoludkowych pląsów oraz krasnoludkowy bal

13 lipca (czwartek), godz. 10.00-13.00
Akcja Krasnoludki – Warsztaty z krasnoludkami... – zajęcia plastyczne dla dzieci, lepienie z gliny, 
malowanie origami, piknik

15 lipca (sobota), godz. 21.00
Kozie Górki Project II. LARP na terenie Parku Ludowego w Michałkowicach. Kontynuacja 
zeszłorocznego wydarzenia. Fabuła gry na kanwie horroru „Blair Witch Project II”. Udział 
bezpłatny, zapisy telefoniczne 32 228 72 80

25-28 lipca (wtorek-piątek) godz. 10.00 Pracownia Plastyczna OKIENKO
„Kolorowe lato w OKIENKU” - warsztaty plastyczne dla dzieci młodszych

25-28 lipca (wtorek-piątek) godz. 12.00 Pracownia Plastyczna OKIENKO
„Kolorowe lato w OKIENKU” - warsztaty plastyczne dla dzieci starszych

1-4 sierpnia (wtorek-piątek), godz. 10.30-18.00
V Siemianowickie Warsztaty Bluesowe – warsztaty gry na instrumentach: gitara, gitara basowa, 
perkusja, piano (koszt udziału – 100 zł – wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod 
numerem 515 305 105)

7, 21 sierpnia (poniedziałki), godz. 10.00
Spotkania z ceramiką - warsztaty ceramiczne (ilość miejsc ograniczona – zgłoszenia telefoniczne)

26 sierpnia (sobota), godz. 10.00-13.00
Śniadanie na trawie ze sztuką w tle – Marc Chagall



28-30 sierpnia (poniedziałek-środa) godz. 10.00 
Bytkolandia – Kraina Teatru i Magii – warsztaty teatralne (tworzenie postaci, rola scenografii, 
ruchu i światła, próba tworzenia spektaklu)

SCK WILLA FITZNERA – ul. 27-go stycznia 3 (tel. 32 763 27 33)

4, 11, 18, 25 lipca (wtorki) godz. 12.00
Warsztaty matematyczne

5 lipca, 16 sierpnia (środy) godz. 12.00-13.30
Łamigłówki mądrej główki/Gimnastyka mózgu – strefa twórczych warsztatów – warsztaty 
dziennikarskie

7, 14, 21, 28 lipca, 4, 11, 18, 25 sierpnia (piątki) godz. 16.00-19.00
Fitzner Cafe. Bilety – 5 zł

12 lipca, 23 sierpnia (środy) godz. 12.00-13.30
Łamigłówki mądrej główki/Gimnastyka mózgu – strefa warsztatów twórczych – warsztaty 
muzyczno-psychologiczne

19 lipca, 9 sierpnia (środy) godz. 12.00-13.30
Łamigłówki mądrej główki/Gimnastyka mózgu – strefa twórczych warsztatów – spotkania 
z muzyką i sztukami walki

26 lipca, 2 sierpnia (środy) godz. 12.00-13.30
Łamigłówki mądrej główki/Gimnastyka mózgu – strefa twórczych warsztatów – świat wege, 
przygotowanie potraw i degustacja

SCK PARK TRADYCJI – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32 765 27 40-41)

30 czerwca (piątek) godz. 20.00
Chill Time. Muzyka na żywo pod wieżą wyciągową. Wystąpi zespół LR S 07

4, 11, 18, 25 lipca, 1, 8, 22, 29 sierpnia (wtorki) godz. 10.00
Filmowe spotkania z bajką – projekcje filmowe (bajki i filmy dla dzieci)

5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia (środy) godz. 10.00-11.30
Łamigłówki mądrej główki/Gimnastyka mózgu – gry planszowe dla dzieci

6, 13, 20, 27 lipca, 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia (czwartki) godz. 10.00-11.00
Zdrowo, twórczo, kulinarnie i kolorowo – warsztaty zdrowego żywienia dla dzieci połączone 
z przygotowaniem zdrowych, prostych sałatek, napojów i przekąsek

6, 13, 20, 27 lipca, 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia (czwartki) godz. 17.00
Klub Gier Planszowych (dla rodzin z dziećmi, dzieci pod opieką dorosłych, dla dorosłych)

7, 14, 21, 28 lipca, 4, 11, 18, 25 sierpnia (piątki) godz. 10.00-14.00
Strefa rekreacji – Dmuchańce dla dzieci

1, 8, 15, 22, 29 lipca, 5, 12, 19 sierpnia (soboty) godz. 11.00-13.00
Pikniki energo-aktywne – ZUMBA - warsztaty taneczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, sportowe 
wyzwania, piknik (strefa relaksu – leżaki, koce, muzyka – zapraszamy do przynoszenia koszy 
piknikowych i wspólnego odpoczynku)



17-21 lipca (poniedziałek-piątek) godz. 10.00
Śladami wielkich mistrzów – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-8 lat

17-21 lipca (poniedziałek-piątek) godz. 12.00
Śladami wielkich mistrzów – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 9-16 lat

28 lipca (piątek) godz. 20.00
Chill Time. Muzyka na żywo pod wieżą wyciągową. Wystąpi zespół LENNIE BOYCOTT

29 lipca (sobota), godz. 10.00-13.00
Śniadanie na trawie ze sztuką w tle – Cezanne

7-11 sierpnia (poniedziałek-piątek) godz. 10.00
Warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 7-13 lat

9 sierpnia (środa) godz. 10.00-11.30
Spotkanie ze Strażą Pożarną

23 sierpnia (środa) godz. 10.00-11.30
Spotkanie z Policją

25 sierpnia (piątek) godz. 20.00
Chill Time. Muzyka na żywo pod wieżą wyciągową. Wystąpi zespół Stealpot i dj Abfal Klang

26 sierpnia (sobota) godz. 10.00-15.00
Piknik Zdrowia

SCK JARZĘBINA – ul. Wierzbowa 2 (tel. 32 228 48 46)

NIEDZIELNE WYCIECZKI RODZINNE – ODPŁATNE
Bilety dostępne w stacjonarnych kasach SCK

2 lipca (niedziela), godz. 8.00
Brenna

9 lipca (niedziela), godz. 7.00
Orawica/Słowacja – wody termalne

16 lipca (niedziela), godz. 8.00
Ustroń

23 lipca (niedziela), godz. 8.00
Turawa - zalew

30 lipca (niedziela), godz. 9.00
Rejs statkiem po Odrze

6 sierpnia (niedziela), godz. 8.00
Jabłonków/Czechy – Gorolskie Święto



13 sierpnia (niedziela), godz. 8.00
Kryspinów/Kraków

19 sierpnia (sobota), godz. 9.00
Rejs statkiem po Odrze

20 sierpnia (niedziela), godz. 7.00
Beszenowa – wody termalne

27 sierpnia (niedziela), godz. 8.00
Wisła

LATO Z JARZĘBINĄ
10-21 lipca, 7-11 sierpnia, godz. 11.00-14.00
Warsztaty, gry i zabawy

21 lipca, 11 sierpnia, godz. 11.00-14.00
Dmuchańce w Jarzębinie

8, 22 lipca, 5, 19 sierpnia (soboty), godz. 16.00-21.00
Muzyczne lato na tarasie

AMFITEATR W PARKU MIEJSKIM

KONCERTY LETNIE W AMFITEATRZE
1 lipca (sobota) godz. 16.00
Śląska scena hip-hopowa. Prowadzenie - Setki
godz. 18.00 - Wu – CORNY LUFT i goście

8 lipca (sobota) godz. 17.00
Koncert WESOŁY MASORZ i goście – 20-lecie pracy na estradzie. Wystąpią: Wesoły Masorz, De
Silvers, Janina Libera, Klaudia i Kasia Chwołka

15 lipca (sobota) godz. 17.00 
Koncert zespołu UNIVERSE na 35-lecie zespołu

22 lipca (sobota) godz. 17.00 
Koncert Piotra Herdziny

29 lipca (sobota) godz. 17.00 
Recital „Wszystko, co kocham” w wykonaniu artystki scen operetkowych Nairy Aywazyan (sopran)

5 sierpnia (sobota) godz. 18.00 
Finał V Siemianowickich Warsztatów Bluesowych. Koncert „Od Sinatry do Presley'a” z udziałem
Krzysztofa Kiljańskiego. Wystąpią również uczestnicy warsztatów i trenerzy

12 sierpnia (sobota) godz. 17.00 
Biesiada z zespołem „Szwarne Karlusy” i Romanem Kuroszem

19 sierpnia (sobota) godz. 18.00 
Koncert zespołu „Skarabeusz”



26 sierpnia (sobota) godz. 17.00
Letnie Święto Folkloru – wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice” oraz Dziecięcy Zespół
Pieśni i Tańca „Siemianowice”. W programie: tańce i przyśpiewki śląskie oraz z innych regionów
Polski, a także prezentacje tańców narodowych

TEATRALNE LATO POD CHMURKĄ
2 lipca (niedziela) godz. 17.00 
Animacje dla dzieci „Zamieszanie w świecie baśni” w wykonaniu Teatru TRIP

9 lipca (niedziela) godz. 17.00 
Spektakl dla dzieci „Przygody Misia Podróżnika” w wykonaniu Teatru DUET

16 lipca (niedziela) godz. 17.00 
Spektakl dla dzieci „Babroszki lecą w kosmos” w wykonaniu Teatru TRIP

23 lipca (niedziela) godz. 17.00 
Spektakl dla dzieci „Pipi Wędrowniczka” w wykonaniu Teatru URWIS

30 lipca (niedziela) godz. 17.00 
Spektakl dla dzieci „Doktor Dzięcioł” w wykonaniu Teatru DUET

RYNEK MIEJSKI

22 lipca (sobota) godz. 11.00 
Święto czekolady – zabawę prowadzi Tadeusz Zdechlikiewicz

5 sierpnia (sobota) godz. 16.00 
Wewnątrz opowieści. Pirackie Siemianowice 3.0. Piracki happening na terenie Rynku Miejskiego,
Parku Miejskiego, Bażanciarni (Staw Rzęsa) i Pszczelnika

11 sierpnia (piątek) godz. 19.00 
Wewnątrz opowieści. Zbrodnia i kara. Gra miejska z elementami miniatury teatralnej rozgrywana 
w centrum Siemianowic. Fabuła gry na kanwie „Zbrodni i kary” F. Dostojewskiego. 
Udział – 10 zł/os.

PARK MIEJSKI

28 lipca (sobota) godz. 21.00 
Wewnątrz  opowieści.  Sen nocy.  Gra  miejska  z  elementami  miniatury teatralnej  rozgrywana  na
terenie Parku Miejskiego. Fabuła gry na kanwie „Snu nocy letniej” W. Szekspira.  Zbiórka przy
bramie do Parku Miejskiego od strony ul. Chopina ul. Chopina i Amfiteatru. Udział – 10 zł/os.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
al. Sportowców 3 (tel. 32 228 13 29)
www.mbp.siemianowice.pl

W podróży do... plecak pełen przygód

http://www.mbp.siemianowice.pl/


ODDZIAŁ DLA DZIECI - al. Sportowców 3

4 lipca (wtorek), godz. 10.00-12.00 – Grecja – głośne czytanie, rozwiązywanie zagadek, rebusów, 
warsztaty plastyczne

11 lipca (wtorek), godz. 10.00-12.00 – Włochy – głośne czytanie, rozwiązywanie zagadek, 
rebusów, warsztaty plastyczne

18 lipca (wtorek), godz. 10.00-12.00 – Finlandia – głośne czytanie, rozwiązywanie zagadek, 
rebusów, warsztaty plastyczne

25 lipca (wtorek), godz. 10.00-12.00 – Niemcy – głośne czytanie, rozwiązywanie zagadek, 
rebusów, warsztaty plastyczne

1 sierpnia (wtorek), godz. 10.00-12.00 – Japonia – głośne czytanie, rozwiązywanie zagadek, 
rebusów, warsztaty plastyczne

8 sierpnia (wtorek), godz. 10.00-12.00 – Brazylia – głośne czytanie, rozwiązywanie zagadek, 
rebusów, warsztaty plastyczne

22 sierpnia (wtorek), godz. 10.00-12.00 – Stany Zjednoczone – głośne czytanie, rozwiązywanie 
zagadek, rebusów, warsztaty plastyczne

29 sierpnia (wtorek), godz. 10.00-12.00 – Indie – głośne czytanie, rozwiązywanie zagadek, 
rebusów, warsztaty plastyczne

FILIA NR 1 - ul. Żeromskiego 13a (tel. 32 228 11 96)

11 lipca (wtorek), godz.10.00 – „W podróży do afrykańskiej dżungli – plecak pełen przygód” - 
zajęcia czytelniczo-plastyczne

13, 20, 27 lipca (czwartki), godz.10.00 - „Czas zabawy” - gry planszowe, układanie puzzli

18 lipca (wtorek), godz.10.00 – „W podróży na pustynię – plecak pełen przygód” - zajęcia 
czytelniczo-plastyczne

25 lipca (wtorek), godz.10.00 – „W podróży do Polinezji – plecak pełen przygód” - zajęcia 
czytelniczo-plastyczne

1 sierpnia (wtorek), godz.10.00 – „W podróży do grobowca faraona – plecak pełen przygód” - 
zajęcia czytelniczo-plastyczne

3, 10, 17 sierpnia (czwartki), godz.10.00 - „Czas zabawy” - gry planszowe, układanie puzzli

8 sierpnia (wtorek), godz.10.00 – „W podróży nad Orinoko – plecak pełen przygód” - zajęcia 
czytelniczo-plastyczne

FILIA NR 4 - ul. Szymanowskiego 11 - Zespól Szkół nr 1 (tel. 32 228 14 40)

lipiec i sierpień w godzinach otwarcia placówki



Spotkania czytelnicze, zajęcia plastyczno-techniczne i głośne czytanie. Rozbudzanie zainteresowań
czytelniczych, popularyzacja książek opisujących piękno Polski oraz krajów świata. Eliminowanie
wakacyjnej nudy poprzez różnorodne zajęcia oraz gry planszowe i edukacyjne

FILIA NR 5 - ul. Sobieskiego 11 (tel. 32 228 24 85)

5 lipca (środa), godz.14.00 – „W podróży do... Australii”- malowidła Aborygenów

12 lipca (środa), godz.14.00 – „W podróży do... Ameryki Północnej”- pióropusz Indian Arapaho

19 lipca (środa), godz.14.00 – „W podróży do... Chin” - smok z papieru

27 lipca (czwartek), godz.14.00 – „W podróży do... Japonii” - origami, kirigami

2 sierpnia (środa), godz.14.00 – „W podróży do... Ameryki Południowej” - motyle Amazonii

9 sierpnia (środa), godz.14.00 – „W podróży do... głębi mórz i oceanów” - przestrzenne ryby

Codziennie w godzinach otwarcia – gry planszowe, kolorowanki, puzzle

FILIA NR 7 - ul. Fojkisa 2 (tel. 32 228 59 19)

12 lipca (środa), godz. 10.00-11.00 – „Dumbo w Afryce” - zajęcia czytelnicze

19 lipca (środa), godz. 10.00-11.00 – „Z Koziołkiem Matołkiem przez świat” - zajęcia czytelnicze

26 lipca (środa), godz. 10.00-11.00 – „Błękitny króliczek poznaje świat” - zajęcia czytelnicze

4 sierpnia (piątek), godz. 10.00-11.00 – „Opowieść o Słońcu, Księżycu i Kogucie” - baśń indyjska
- zajęcia czytelnicze

23 sierpień (środa), godz. 10.00-11.00 – „Prządki złota”- baśń estońska - zajęcia czytelnicze

FILIA NR 8 - ul. Zgrzebnioka 43a (tel. 32 228 61 54)

4 lipca (wtorek), godz.10.30 – „Nela i tajemnice Tajlandii” - zajęcia czytelniczo-plastyczne

6 lipca (czwartek), godz.10.30 – „Zwierzaki świata: Antarktyda” - zajęcia czytelniczo-plastyczne

11 lipca (wtorek), godz.10.30 – „Nela i odkrycie Ameryki” - zajęcia czytelniczo-plastyczne

13 lipca (czwartek) godz.10.30 – „Zwierzaki świata: władcy mórz” - zajęcia czytelniczo-
plastyczne

18 lipca (wtorek), godz.10.30 – „W podróży do Nepalu” - teatrzyk Kamishibai

20 lipca (czwartek), godz.10.30 – „Nela i skarby Karaibów” - zajęcia czytelniczo-plastyczne

25 lipca (wtorek), godz.10.30 – „Zwierzaki Świata: Wyspa kangura - zajęcia czytelniczo-
plastyczne



27 lipca (czwartek), godz.10.30 – „Nela i podróż w nieznane” - zajęcia czytelniczo-plastyczne

FILIA NR 9 - ul. Powstańców 54a (tel. 32 228 10 16)

4 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00 – „Pakujemy plecak” - zajęcia czytelniczo-plastyczne dla 
dzieci 

6 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00 – „Przygoda w Siemianowicach” - zajęcia czytelniczo-
plastyczne dla dzieci 

11 lipca (wtorek), godz. 11.00-13:00 – „Spotkanie ze Smokiem Wawelskim” - zajęcia czytelniczo-
plastyczne dla dzieci 

13 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00 – „Gdzie śpią Rycerze?” - zajęcia czytelniczo-plastyczne 
dla dzieci

18 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00 – „Czy w Bałtyku są Syreny?” - zajęcia czytelniczo-
plastyczne dla dzieci

20 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00 – „Płyniemy Amazonką” - zajęcia czytelniczo-plastyczne 
dla dzieci

25 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00 – „Oko w oko z lwem” - zajęcia czytelniczo-plastyczne dla 
dzieci 

27 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00 – „Czy pingwinom jest zimno?” - zajęcia czytelniczo-
plastyczne dla dzieci 

Udostępnianie dzieciom gier, artykułów plastycznych i komputerów.

FILIA NR 10 - ul. Jaworowa 2 (tel. 32 228 42 46)

5, 12, 19, 26 lipca (środy), godz. 15.00 – Środowe spotkania z grą planszową

6 lipca (czwartek), godz. 12.00 – „Poznajemy kontynenty – podróż afrykańska” - warsztaty 
plastyczne

13 lipca (czwartek), godz. 12.00 – „Poznajemy kontynenty - kraina misia koala" - warsztaty 
plastyczne

2, 9, 16, 23, 30 sierpnia (środy), godz. 15.00 – Środowe spotkania z grą planszową

3 sierpnia (czwartek), godz. 12.00 – „Poznajemy kontynenty - niesamowita Ameryka 
Południowa” - warsztaty plastyczne 

10 sierpnia (czwartek), godz. 12.00 – „Poznajemy kontynenty - kraina wiecznego lodu” - 
warsztaty plastyczne



17 sierpnia (czwartek), godz. 12.00 – „Poznajemy kontynenty - podróż po Ameryce Północnej” - 
warsztaty plastyczne 

24 sierpnia (czwartek), godz. 12.00 – „Poznajemy kontynenty - Azja - przemierzamy największy 
kontynent” - warsztaty plastyczne

31 sierpnia (czwartek), godz. 12.00 – „Poznajemy kontynenty – Europa - nasz dom” - warsztaty 
plastyczne

MUZEUM MIEJSKIE
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Chopina 6 
tel. 32 228 50 80
www.muzeum.siemianowice.pl

7 lipca (piątek), godz. 18.00 – WIECZÓR Z MUZYKĄ I HUMOREM. Wykonawcy: Krystyna 
Friedek-Dwornik, Piotr Dwornik, Jan Litwiński, Dominika Urbańczyk, Marek Urbańczyk, Andrzej 
Minkacz, Bohdan Wantuła

„Wakacyjne spotkania z historią i sztuką” w Galerii „Po Schodach” oraz w Galerii Multimedialnej 
„Piwnica” dla grup zorganizowanych (po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym) oraz wszystkich 
zainteresowanych

Codziennie w godzinach otwarcia placówki:
„Drzwi otwarte Muzeum” dla dzieci i młodzieży – zwiedzanie wystaw stałych 
i zmiennych:

1. Wystawa biograficzna „Życie i twórczość Antoniego Halora” (Galeria „Po Schodach”),

2. Antoni Halor „Opowieści miasta z rybakiem w herbie”,

3. „Czyn zbrojny Górnoślązaków w XX wieku”,

4. „Z dziejów Siemianowic Śląskich”, 

5. „Galeria Rzeźby w Węglu”, 

6. „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I poł. XX wieku” 

DOM KULTURY „CHEMIK”
ul. Niepodległości 51 (tel. 32/228.20.90)

Półkolonie dla dzieci w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta
I turnus: 3 - 14 lipca, godz. 9.00-15.00
II turnus: 17 - 28 lipca, godz. 9.00-15.00
III turnus: 31 lipca - 11 sierpnia, godz. 9.00-15.00
IV turnus: 14 – 25 sierpnia, godz. 9.00-15.00



BEZPŁATNE WYCIECZKI REKREACYJNE AUTOKAROWO – 
PIESZE DLA SIEMIANOWICKICH DZIECI I MŁODZIEŻY

5 lipca (środa), wyjazd godz. 8.00
(zgłoszenia do udziału w wycieczce do 30 czerwca)
Wycieczka w Beskid Śląski (Błatnia)

19 lipca (środa), wyjazd godz. 8.00
(zgłoszenia do udziału w wycieczce do 14 lipca)
Wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską (Niegowa, Wielka Góra, Bobolice) 

2 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00
(zgłoszenia do udziału w wycieczce do 28 lipca)
Wycieczka w Beskid Śląski (Góra Żar)

16 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00
(zgłoszenia do udziału w wycieczce do 11 sierpnia)
Wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską (Skarżyce, Żerkowice, Wodąca, Karlin) 

Zbiórki o godz. 7.50 – Rynek Miejski przy Urzędzie Miasta, ul. Jana Pawła II 10 (uczestników 
wycieczek należy zgłosić w Wydziale Kultury i Sportu osobiście lub pod numerami telefonów: 
32 765 62 97, 32 765 62 90).
Wszystkich niepełnoletnich uczestników wycieczek obowiązują pisemne zgody opiekunów 
prawnych dziecka wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na 
wykonywanie i przetwarzanie zdjęć (druki do pobrania w Wydziale Kultury i Sportu). Liczba 
miejsc na poszczególne wycieczki ograniczona do 50 miejsc. 

30 lipca (niedziela)
II etap 74. Tour de Pologne

Zapraszamy do wspólnego dopingu na Lotną Premię przy ul. Śląskiej oraz wspólnej zabawy
na Rynku Miejskim. 

W związku z organizacją II etapu 74 Tour de Pologne 30 lipca br. (niedziela) w godz. 14.15-
15.45 nastąpi czasowe zamknięcie następujących ulic: Maciejkowicka, Rondo, E. Orzeszkowej,
Michałkowicka, Rondo, Parkowa, 1 Maja, Rondo, Śląska, Staszica, Katowicka, Al. Korfantego. 



Po przejeździe peletonu ulice będą sukcesywnie otwierane.
Ponadto informujemy, że parkingi przy ul. Śląskiej i Jana Pawła (okolice Placu Wolności) zostaną

wyłączone z użytkowania w dniu imprezy już w godzinach porannych.
Mogą nastąpić również utrudnienia w komunikacji miejskiej.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość i rozważne
poruszanie się po drogach oraz dostosowanie się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz

pozostałych osób zabezpieczających trasę wyścigu.

Imprezy towarzyszące: 

14.45-15.30 – Lotna Premia (ul. Śląska) – przejazd kolumny promocyjnej i peletonu kolarskiego 
Tour de Pologne

Imprezy na Rynku Miejskim:
12.00-18.00
Telebim na Rynku Miejskim, w tym transmisja dalszej części II etapu 74.TdP z metą w Katowicach
Pumptrack i miasteczko rowerowe
Bezpłatne dmuchańce dla dzieci
Klinika dr. Bike`a „Ulecz swój rower”
16.00-18.00
Sportowisko czyli gry i zabawy sportowe dla dzieci
Konkurs plastyczny „Rowerem po Siemianowicach”
Akumulatorowe autka dla dzieciom
Występy młodych siemianowickich wykonawców
Kapslowy Wyścig Kolarski

LETNIA AKADEMIA SPORTU 

Zajęcia sportowe dla siemianowickich dzieci w rocznikach szkół podstawowych. Zgłoszenia do 
udziału w Letniej Akademii Sportu przyjmowane są przez nauczycieli wychowania fizycznego, w 
Wydziale Kultury i Sportu UM Siemianowice Śląskie oraz u osób prowadzących zajęcia. 

3-7 lipca (poniedziałek-piątek), godz. 9.30 – 11.00
Zajęcia z piłki ręcznej na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 4, ul. Marii Dąbrowskiej 10

10-14 lipca (poniedziałek-piątek), godz. 9.30 – 11.00
Zajęcia z piłki koszykowej na boisku wielofunkcyjnym „Sporcik”, ul. Śniadeckiego 11

17-21 lipca (poniedziałek-piątek), godz. 9.30-11.00
Zajęcia z piłki nożnej na boisku wielofunkcyjnym Osiedla Bańgów w Siemianowicach Śląskich, 
ul. Szymanowskiego 11

24-28 lipca (poniedziałek-piątek), godz. 9.30 – 11.00
Zajęcia z piłki siatkowej na boisku wielofunkcyjnym na Osiedlu Młodych, ul. Mikołaja 3

MOSiR „PSZCZELNIK”
41-100 Siemianowice Śląskie, Park Pszczelnik
tel. 32 228 08 48
www.mosir.siemianowice.pl

http://WWW.mosir.siemianowice.pl/


27 czerwca, 4, 11, 18, 25 lipca, 1, 8, 22, 29 sierpnia (wtorki), godz. 17.30
Wtorki biegowe - Maraton na Raty

1 lipca (sobota), godz. 11.00
Bieg Lata i Nordic Walking. Trasa biegu: Park Pszczelnik, Pole Golfowe, Bażanciarnia, Staw Rzęsa

21 lipca, 18 sierpnia (piątki), godz. 10.00
TEST COOPERA - indywidualny test polegający na 12-minutowym nieprzerwanym biegu po 
bieżni, sprawdzający wydolność organizmu

KORTY TENISOWE - Park „Pszczelnik”

Czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00-21.00

31 lipca – 24 sierpnia (od poniedziałku do piątku), godz. 10.00-11.30 i 11.30-13.00
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla siemianowickich dzieci i młodzieży.
Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  jest  okazanie  ważnej  legitymacji  szkolnej.  Na  zajęcia
obowiązują  pisemne  zgody  opiekunów  prawnych  dziecka  wraz  ze  zgodami  na  przetwarzanie
danych osobowych oraz zgodą na wykonywanie i przetwarzanie zdjęć (druki dostępne w Wydziale
Kultury i Sportu oraz u osoby prowadzącej zajęcia).

25 sierpnia (piątek), godz. 9.00
Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży – uczestników bezpłatnych zajęć z tenisa ziemnego.

BASEN OTWARTY - Park „Pszczelnik”

24 czerwca – 31 sierpnia
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00-18.00
środa, sobota, niedziela i święta godz. 9.00-19.00

5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16, 23 sierpnia (środy), godz. 9.00-19.00
Ulgowy wstęp na otwarty basen kąpielowy dla dzieci i młodzieży szkolnej z Siemianowic Śląskich
- bilety w cenie 2,00 zł brutto



3-7 lipca, 7-11 sierpnia (poniedziałek-piątek), godz. 9.30-10.30
Bezpłatna nauka pływania dla dzieci

15 lipca, 19 sierpnia (soboty), godz. 10.00
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Mężczyzn

KOMPLEKS SPORTOWY „SIEMION”
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 2
tel. 32 251 64 53

od 26 czerwca do 30 sierpnia w każdy poniedziałek, środa, piątek, godz. 10.00 – 11.30
Otwarte zajęcia z hokeja na trawie dla dzieci i młodzieży

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ”
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. E. Orzeszkowej 1
tel. 32 760 52 43
www.ksmichal.mmj.pl

10, 17, 24 lipca, 7, 14, 21 sierpnia (poniedziałki), godz. 10.00
Turnieje Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych w kategorii szkół podstawowych.

14 lipca, 11 sierpnia (piątki), godz. 10.00
Otwarty Turniej Siatkonogi

28 lipca, 25 sierpnia (piątki), godz. 10.00
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

3, 5, 7, 10, 12, 14 lipca (poniedziałki, środy, piątki), godz. 17.00
Letnia Akademia Karate Kyokushin dla dzieci i młodzieży

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” - BASEN

Basen, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnia, 
godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek – godz. 6.00-22.00
sobota – godz. 9.00-22.00
niedziela – godz. 9.00-21.00

W czasie  wakacji  letnich  2017  r.,  tj.  od  24.06.  do  31.08. obowiązywać  będzie  wakacyjna
promocja biletów: 

-  2,50 zł od osoby na 60 min. 
-  5,00 zł od osoby na 120 min.

-  grupy  zorganizowane -  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu  (wtorek lub  czwartek)
wejście na basen w cenie:

-  2,50 zł od osoby na 60 min. 
-  5,00 zł od osoby na 120 min.



BOISKO WIELOFUNKCYJNE „SPORCIK”
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śniadeckiego 11
tel. 32 228 04 15

Boisko czynne codziennie w godz. 7.00 – 22.00. Wstęp bezpłatny.

24-28 lipca (poniedziałek-piątek), godz. 10.00-12.30
Zajęcia z piłki nożnej organizowane przez SRS „Ogniwo”

7-11 sierpnia (poniedziałek-piątek), godz. 10.30-12.00
Zajęcia z piłki ręcznej organizowane przez MKS „Siemion”przy ZS Nr 4

BOISKO PRZY MDK im. H. JORDANA
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Chopina 2
tel. 32 228 13 37

10-14 lipca (poniedziałek-piątek), godz. 10.00-12.30
Zajęcia z piłki nożnej organizowane przez SRS „Ogniwo”

SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Bohaterów Westerplatte 20

26 lipca (środa), godz. 10.00 – 14.00, 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ dla dzieci - boisko na Osiedlu Młodych ul. Aleja Młodych

ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 14
tel. 32 608 33 71 

27 czerwca - 29 sierpnia (wtorki), godz. 10.00
Wtorki z golfem. Bezpłatne zajęcia z golfa przeznaczone są dla siemianowickich dzieci, które chcą 
poznać tajniki tej dyscypliny oraz nauczyć się podstaw gry.
Zajęcia prowadzone przez trenera Tomasza Paterka odbywać się będą raz w tygodniu od godz. 
10.00.
Wszyscy uczestnicy szkółki otrzymują bezpłatnie na czas treningu sprzęt golfowy. Na zajęciach 
obowiązuje obuwie sportowe oraz czapki z daszkiem. Prosimy o dostosowanie ubioru do warunków
atmosferycznych. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia w danym dniu 
zostaną odwołane.
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach 
Śląskich przy ul. Sowiej 14, telefonicznie pod nr 32/608 33 71 lub mailowo na adres 
biuro@skgolf.pl oraz w Wydziale Kultury i Sportu, ul. Fitznerów 3, tel. 32 765 62 90, 97.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz imię i nazwisko opiekuna 

mailto:biuro@skgolf.pl


prawnego, z którym należy się kontaktować, nr telefonu kontaktowego oraz adres mailowy.

26 czerwca - 30 sierpnia (poniedziałki, środy, piątki), godz. 17.00
Szkółka golfowa dla siemianowickich dzieci.
Zajęcia w preferencyjnej stawce 10 zł/ 2 godz dla siemianowickich dzieci do 18 lat. Uczestnicy 
szkółki na czas zajęć otrzymają sprzęt golfowy. Na zajęciach obowiązuje obuwie sportowe oraz 
ubranie uwzględniające warunki atmosferyczne. W przypadku niekorzystnych warunków 
atmosferycznych zajęcia w danym  dniu zostaną odwołane. 
Informacje w siedzibie Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Sowiej 14,
tel. 32/608 33 71.

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich oraz Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

PRZYPOMINA W RAMACH AKCJI „BEZPIECZNE WAKACJE”

  spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież do lat 18 jest zabronione,

  wychodząc z domu dla własnego bezpieczeństwa  informuj zawsze rodziców dokąd 

i z kim się udajesz oraz kiedy powrócisz,

  baw się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, unikaj miejsc niebezpiecznych takich 

jak: jezdnia, parkingi samochodowe,  opuszczone budynki, miejsca mocno zadrzewione itp.,

  nie ufaj osobom nieznajomym i podającym się za znajomych Twoich rodziców, a których 

jeszcze nie poznałeś,

  korzystając z uroków lata kąp się tylko w zbiornikach wodnych do tego przeznaczonych, 

pod nadzorem ratownika. Jeśli Wiesz, że w Twoim otoczeniu dzieje się coś niepokojącego 

zadzwoń na „Policyjny telefon pomocy Rodzinie”, 32 228 53 84 – telefon anonimowy.

WOPR Siemianowice Śląskie – z nami bezpiecznie przez cały rok.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KĄPIELI:

 Nigdy nie wolno skakać do nieznanej wody, ponieważ nie wiadomo czego możesz się 

spodziewać pod jej lustrem.

 Nie wolno wchodzić celowo do wody w miejscach niebezpiecznych, tam gdzie według 

naszego rozeznania znajdują się np. wiry, wodorosty, zimne prądy, itp. 

 Zainteresuj się zawsze bezpieczeństwem dzieci przebywających nad wodą i w jej pobliżu.

 Nie wszczynaj nigdy fałszywych alarmów, nie popychaj nigdy do wody osób, które się tego 

nie spodziewają.



 Nie biegaj nigdy po pomostach, możesz potrącić znajdujące się tam osoby, a sam narażasz 

się na uszkodzenie ciała przy upadku

 Dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa osobom korzystającym z kąpieli, szczególnie 

dzieciom, należy zabezpieczyć dostępne pomoce typu: skrzydełka pływackie, koła 

nadmuchiwane, itp. Najlepiej w kolorze jaskrawym, np. pomarańczowym lub żółtym.

GDZIE PŁYWAĆ:

 W miejscach strzeżonych i przeznaczonych specjalnie do tego celu.

 W wodzie tak głębokiej i takiej odległości od brzegu, która odpowiada naszym realnym 

możliwościom pływackim.

 Kąpać się w miejscach dobrze znanych.

 Nigdy nie wolno pływać w miejscach zakazanych, o czym informują odpowiednie tablice, 

a także na odcinkach szlaków żeglugowych w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

 Zawsze stosować się do obowiązujących przepisów i regulaminów.

KIEDY PŁYWAĆ:

 W czasie sezonu letniego, gdy temperatura wody nie jest niższa niż 18°C

 Pływać w pełni zdrowia i sprzyjającej temperaturze wody ok. 22-25°C

 Nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, po rozgrzaniu na słońcu, bezpośrednio po 

posiłku i przy złym samopoczuciu

 Nie przebywać zbyt długo w wodzie, stosować odpowiednio dłuższe przerwy

Z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od organizatorów terminy
imprez mogą ulec zmianie. Za ewentualne utrudnienia serdecznie

przepraszamy

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU URZĘDU MIASTA 

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
ul. Fitznerów 3, I piętro – tel. 32 765 62 90


