
Ferie zimowe 2017 w siemianowickich instytucjach 
kultury i sportu

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY
www.siemck.pl

SCK-BYTKÓW - ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)

16–20 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 10.00  – Zima w Okienku – dzieci w wieku 5-8 lat. 
Wstęp wolny

16–20 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 12.00 – Zima w Okienku – dzieci w wieku 9-13 lat. 
Wstęp wolny

24-26 stycznia (wtorek-czwartek), godz. 10.00-11.00 – Warsztaty taneczne dla dzieci w wieku 
7-9 lat. Wstęp wolny

24-26 stycznia (wtorek-czwartek), godz. 11.00-12.00 – Warsztaty taneczne dla dzieci w wieku 
10-13 lat. Wstęp wolny

SCK-WILLA FITZNERA - ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

18 stycznia (środa) godz.11.00 – Akcja Zima - „Ekoprzysmaczek” - spotkanie dla dzieci. 
Wstęp wolny

25 stycznia (środa) godz.11.00 – Akcja Zima – warsztaty telewizyjne. Wstęp wolny

SCK-PARK TRADYCJI – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)

16-20  stycznia  (poniedziałek-piątek)  godz.  9.30  (dla  grup  zorganizowanych)  i  11.30 
(ogólnodostępne) – Kino dla dzieci – Akcja Zima w mieście. Wstęp wolny

23-26  stycznia  (poniedziałek-czwartek)  godz.  9.30  (dla  grup  zorganizowanych)  i  11.30 
(ogólnodostępne) – Kino dla dzieci – Akcja Zima w mieście. Wstęp wolny

23, 24 stycznia (poniedziałek, wtorek) godz. 13.00-15.00  – Ferie z grami planszowymi. Wstęp 
wolny

25,  26 stycznia  (środa,  czwartek)  godz.  13.00-15.00  – Warsztaty kulinarne  dla  dzieci.  Wstęp 
wolny – wymagane zapisy

25  stycznia  (środa)  godz.  16.00-18.00  –  Warsztaty  teatralne  dla  młodzieży.  Wstęp  wolny  - 
wymagane zapisy

SCK-JARZĘBINA - ul. Wierzbowa 2 (tel. 32/228.48.46)

16-20 stycznia (poniedziałek-piątek) godz.10.00-13.00 – Ferie zimowe (gry i zabawy ruchowe, 
warsztaty taneczne, warsztaty plastyczne, bal przebierańców), 20 stycznia – karaoke + dyskoteka. 
Wstęp wolny

23-27 stycznia (poniedziałek-piątek) godz.10.00-13.00 – Ferie zimowe (gry i zabawy ruchowe, 
warsztaty taneczne,  warsztaty plastyczne,  bal  przebierańców),  27 stycznia  – bal  przebierańców. 
Wstęp wolny



SCK-ZAMECZEK – ul. Oświęcimska 1 (tel. 32/204.11.27)

17-19 stycznia (wtorek-czwartek) godz. 10.00 – Warsztaty taneczne w ramach Akcji Zima (6-10 
lat). Wstęp wolny

20 stycznia (piątek) godz. 17.00 – Bal przebierańców dla dzieci. Wstęp wolny

23-27 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 10.00  – Warsztaty plastyczne w ramach Akcji Zima 
(5-8 lat). Wstęp wolny

23-27 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 12.00  – Warsztaty plastyczne w ramach Akcji Zima 
(9-13 lat). Wstęp wolny

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29)
www.mbp.siemianowice.pl

FERIE Z BIBLIOTEKĄ - ZWIERZOTEKA

BIBLIOTEKA CENTRALNA (Al. Sportowców 3)

27 stycznia (piątek), godz. 17.00 –  „Zwierzoteka – czyli biblioteka na 4 łapach” – Zakładki do 
książek – liczba miejsc ograniczona, zapisy w Czytelni, dodatkowe informacje na stronie Biblioteki

ODDZIAŁ DLA DZIECI (Al. Sportowców 3)

16 stycznia (poniedziałek), godz. 10.00-11.30 – Jak DOGadać się z psem – spotkanie z trenerką 
psów

17 stycznia  (wtorek),  godz.  10.00-11.30 – Zwierzyniec  -  Zajęcia  literacko-animacyjne  (głośne 
czytanie historyjek o zwierzętach, zagadki, łamigłówki, zabawy ruchowe)

20 stycznia (piątek), godz. 10.00-11.30 – Portret mojego pupila – zajęcia plastyczne

23 stycznia (poniedziałek), godz. 10.00-11.30 – Czego nie wiem o moim zwierzaku – spotkanie 
z lekarzem weterynarii

24  stycznia  (wtorek),  godz.  10.00-11.30  –  Pomagamy  milusińskim  –  zajęcia  plastyczne  – 
wykonanie karmników dla ptaków

27 stycznia  (piątek),  godz.  10.00-11.30 –  Finał  zbiórki  potrzebnych artykułów dla schroniska, 
spotkanie przed biblioteką uczestników ferii ze swoimi pupilami, pamiątkowe zdjęcia, wręczenie 
dyplomów „Przyjaciel zwierząt”

FILIA NR 1 (ul. Żeromskiego 13a)

16 stycznia (poniedziałek), godz. 10.00 – Psie radości i smutki – zajęcia czytelniczo-plastyczne

18, 23 stycznia (środa, poniedziałek), godz. 11.00-14.00  – Wszystkie zwierzęta małe i duże – 
zajęcia plastyczne

25 stycznia (środa), godz. 10.00 – Marzenia małego wróbla – zajęcia czytelniczo-plastyczne



FILIA NR 4 (ul. Szymanowskiego 11)

18 stycznia (środa), godz. 15.00 – Konkurs plastyczny. Wystawa prac

30 stycznia (poniedziałek), godz. 11.00 – Głośne czytanie bajek dla grupy „Skrzaty”. Pogadanka. 

Przezwyciężenie  nudy podczas  ferii  zimowych  –  wspólne  zajęcia  z  rówieśnikami:  plastyczno-
techniczne, czytelnicze, gry planszowe, głośne czytanie książek

FILIA NR 5 (ul. Sobieskiego 11)

20 stycznia (piątek), godz. 12.00-14.00 – Te co pływają – zajęcia plastyczne

25 stycznia (środa), godz. 12.00-14.00 – Te co fruwają – zajęcia plastyczne

27 stycznia (piątek), godz. 12.00-14.00 – Te co pełzają – zajęcia plastyczne

FILIA NR 7 (ul. Fojkisa 2)

17 stycznia (wtorek), godz. 10.00-11.00 – Olimpiada zwierząt

20 stycznia (piątek), godz. 10.00-11.00 – Jak sroczka gości przyjmowała

24 stycznia (wtorek), godz. 10.00-11.00 – Jak żabki Jasia zabawiły

27 stycznia (piątek), godz. 10.00-11.00 – Wróć, Alfiku!- zajęcia czytelnicze

FILIA NR 8 (ul. Zgrzebnioka 43a)

18, 19, 25, 26 stycznia (środy, czwartki), godz. 10.30 – Zwierzoteka – cykl zajęć czytelniczo-
plastycznych

FILIA NR 9 (ul. Powstańców 54a)

17 stycznia (wtorek), godz. 11.00-13.00 – Te co skaczą – zajęcia czytelniczo-plastyczne

19 stycznia (czwartek), godz. 11.00-13.00 – Te co fruwają – zajęcia czytelniczo-plastyczne

24 stycznia (wtorek), godz. 11.00-13.00 – Te co pływają – zajęcia czytelniczo-plastyczne

26 stycznia (czwartek), godz. 11.00-13.00 – Te co pełzają – zajęcia czytelniczo-plastyczne

Dzieciom udostępnione są gry, puzzle i artykuły plastyczne

FILIA NR 10 (ul. Jaworowa 2)

16  stycznia  (poniedziałek),  godz.  12.00  –  Pies  –  najlepszy  przyjaciel  człowieka  – warsztaty 
plastyczne

18 stycznia (środa), godz. 12.00 – Kot – co kot, to charakter – warsztaty plastyczne

20 stycznia (piątek), godz. 12.00 – Ptaki – królowie nieba – warsztaty plastyczne

23 stycznia (poniedziałek), godz. 12.00 – Konie i koniki – warsztaty plastyczne

25 stycznia (środa), godz. 12.00 – Ryby – moje akwarium – warsztaty plastyczne



27 stycznia (piątek), godz. 12.00 – Gryzonie domowe – mali przyjaciele – warsztaty plastyczne

MUZEUM MIEJSKIE
ul. Chopina 6 (tel. 32/228.50.80)
www.muzeum.siemianowice.pl

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

Zwiedzanie wystaw stałych i zmiennych:
• „Zimowe krajobrazy z kolędami” - wystawa plastyczna kółka plastycznego Młodzieżowego 

Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich,
• „Czyn zbrojny Górnoślązaków w XX wieku”,
• „Z dziejów Siemianowic Śląskich”,
• „Galeria Rzeźby w Węglu”,
• „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I poł. XX wieku”.

FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO

RYNEK MIEJSKI

15-29 stycznia, godz. 11.00-19.00 (z przerwą techniczną w godz. 14.00-15.00)
Bezpłatny Snowtubing dla dzieci i młodzieży. Wysokość rampy ok. 4 m,  długość ślizgu - ok. 30 m 
Ilość opon do zjeżdżania - 12.
Czas zabawy dla grupy 12 osób - ok. 6-8 minut, regulowany przez obsługę.
Dobra zabawa bez względu na warunki pogodowe. 

18 stycznia (środa), godz. 9.00
Wycieczka rekreacyjna dla siemianowickich dzieci i młodzieży do Gliwic.
W programie:  zwiedzanie  Willi  Caro  (doskonale  zachowanej  XIX-wiecznej  rezydencji  w stylu 
renesansowej architektury willowej), zamku Piastowskiego oraz radiostacji, lekcja edukacyjna pn. 
„cechy rzemieślnicze w Gliwicach” - opowieści o kunszcie gliwickich rzemieślników,  cechach 
w których się zrzeszali oraz zabytki z nimi związane.  W części warsztatowej uczestnicy – wzorem 
dawnych czeladników – ozdabiać będą tkaninę własnoręcznie wykonanym stemplem.

25 stycznia (środa), godz. 9.00
Wycieczka rekreacyjna dla siemianowickich dzieci i młodzieży do Żarek.
W programie: zwiedzanie Muzeum dawnych rzemiosł oraz udział w warsztatach manufaktury 
słodyczy.

Wyjazdy o godz. 9.00 – Plac Wolności - Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10. 
Obowiązują zgody rodziców/ opiekunów prawnych na udział dzieci w wycieczkach.

(uczestników wycieczek należy zgłosić w Wydziale Kultury i Sportu pod numerami telefonów 
32/765-62-90, 32/765-62-97 do dnia 13 i 20 stycznia 2017 r.).



ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH
ul. Mikołaja 3, tel. 32/220 08 00

16-27 stycznia (poniedziałek-piątek) godz. 11.30-12.15 oraz 12.15-13.00
Bezpłatny wstęp na basen kryty dla dzieci i młodzieży. Warunkiem bezpłatnego wejścia na basen 
Zespołu Szkół Sportowych jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej (limit – 50 osób/45 minut)

SIEMIANOWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
sala KS „Michał” - ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 504.084.126 (Andrzej Manecki), www.skkk.slask.pl

23, 25, 27 stycznia (poniedziałek, środa i piątek) godz. 17.00
Zimowa Akademia Karate – bezpłatne zajęcia dla siemianowickich dzieci i młodzieży

MOSiR „PSZCZELNIK” 
Park Pszczelnik 3 
tel. 32 228.08.48, 32 220.43.52
www.mosir.siemianowice.pl

Hala Sportowa  -  PARK PSZCZELNIK

16 - 20, 23 - 27 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 11.30
Otwarte zajęcia hokeja na trawie dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
ORGANIZATOR: HKS „Siemianowiczanka”

17, 19, 24, 26 stycznia (wtorki, czwartki), godz. 12.30
Otwarte zajęcia hokeja na trawie dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
ORGANIZATOR: HKS „Siemianowiczanka”

16, 18, 20, 23, 25, 27 stycznia (poniedziałki, środy, piątki), godz. 12.30
Otwarte zajęcia hokeja na trawie dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych
ORGANIZATOR: HKS „Siemianowiczanka”

Lodowisko PARK PSZCZELNIK

16-20 stycznia (poniedziałek – piątek), godz. 10.00-11.00
23–27 stycznia (poniedziałek – piątek), godz. 10.00-11.00
Bezpłatna nauka jazdy na łyżwach dla siemianowickich dzieci i młodzieży

Cennik lodowiska



Bilety indywidualne 

CENA (45 min./os)
„Siemianowicka
Karta Rodzinna

3 i więcej”
"Siemianowicka
Karta Seniora 

60+"
Dzieci do lat 7 wstęp wolny wstęp wolny

Normalny 4,00 zł.   2,00 zł.

Ulgowy 2,00 zł. 

Grupy szkolne z opiekunem (w godz. od 10.00 do 15.00) 1,00 zł. 

Wypożyczenie łyżew 2,50 zł. 

Ostrzenie łyżew 7,00 zł.

Wynajem tafli lodowiska (60 min.) 250,00 zł.

Bilet  ulgowy przysługuje  dzieciom,  uczniom  szkół  podstawowych,  gimnazjów,  szkół  średnich, 
pomaturalnych, studentom  do lat 26, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka 
renty, emerytury).  
Osoby  niepełnosprawne korzystają  z  lodowiska  na  zasadach  biletu  ulgowego  (za  okazaniem  ważnej 
legitymacji).

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
www.ksmichal.mmj.pl

Hala Sportowa 

15 stycznia (niedziela), godz. 10.00
Otwarty Turniej Siatkonogi Par 
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik”

16-20 stycznia (poniedziałek – piątek), godz. 10.00
Otwarte zajęcia piłki nożnej chłopców – rocznik 2004 i młodsi.
ORGANIZATOR: MKS „Siemianowiczanka”

16-20 stycznia (poniedziałek - piątek), godz. 11.30
Otwarte zajęcia piłki nożnej chłopców – rocznik 2000 i 2001.
ORGANIZATOR: MKS „Siemianowiczanka”

23-27 stycznia (poniedziałek - piątek), godz. 11.00
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (dziewcząt i chłopców) – Szkoły Podstawowe klasy 
V i młodsze.
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

23-27 stycznia (poniedziałek - piątek), godz. 12.30
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dziewcząt i chłopców – Szkoły Podstawowe klasy VI.
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

28 stycznia (sobota), godz. 10.00
Siemianowicki Zawrót Głowy – Bieg Wokół Stołu
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik”



Aby czas zimowego wypoczynku dostarczył radosnych i niezapomnianych 
wrażeń, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

• 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 podających się za znajomych Twoich rodziców, 
a których jeszcze nie poznałeś,

• nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu dróg oraz zbiorników wodnych,
• w czasie zjeżdżania zachowajmy bezpieczną odległość między sankami,
• nie doczepiajmy sanek do samochodu,
• rzucając się śnieżkami nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni 

oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby,
• nie rzucajmy śnieżkami w nadjeżdżające samochody,
• na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na 

rzece lub stawie,
• nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych,
• bądźmy widoczni na drodze,
• nie strącajmy zwisających z dachów sopli.

Jeśli Wiesz, że w Twoim otoczeniu dzieje się coś niepokojącego zadzwoń
na „Policyjny telefon pomocy Rodzinie”, 32.228.53.84 – telefon anonimowy.

,,BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE’’

WOPR –  RADZI  - OSTRZEGA – INFORMUJE

• pamiętajmy, iż zabawy oraz przebywanie na lodzie niesie za sobą możliwość 
utonięcia! 

• pamiętajmy o miejscach bardzo niebezpiecznych jak ujścia rzek oraz strumyków, 
kanałach, pomostach oraz miejscach gdzie na lodzie widoczne są pęknięcia i rysy. 

• niebezpieczne załamanie się lodu występuje najczęściej podczas odwilży.
• trzeszczenie lodu informuje nas o zbyt cienkiej jego grubości aby można było na 

niego wejść nawet w okresie silnych mrozów.

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA NA LODZIE:



• przed wejściem na lód upewnij się o jego grubości
• przebywając na lodzie nie trzymaj rąk w kieszeni
• unikaj przeciążenia lodu (zbyt duża ilość osób w jednym miejscu)
• unikaj wejścia na lód podczas odwilży
• po usłyszeniu trzeszczenia lodu natychmiast zawróć
• w okresie zimowym unikaj wchodzenia na lód w miejscach do tego niewyznaczonych i 

niekontrolowanych
•  jeżeli  zauważysz  kogoś  na  niebezpiecznym  lodzie,  odradź  mu  natychmiast 

przebywanie na takim lodzie
•  w  razie  pęknięcia  lodu  nie  panikuj  lecz  działaj  rozważnie   i  zdecydowanie 

zmniejszając nacisk aż do położenia się na nim włącznie
• udzielaj pomocy z brzegu używając lin, gałęzi

Unikaj zamarzniętych akwenów wodnych, nie wchodź na lód w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych a unikniesz nieszczęśliwego wypadku który może 

doprowadzić do utonięcia.

Z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od organizatorów  
terminy imprez mogą ulec zmianie. 

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, 
ul. Fitznerów 3, tel. 32 765.62.90, 32 765.62.97

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK-Bytków - ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)
SCK-Willa Fitznera - ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

SCK-Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)
SCK-Jarzębina - ul. Wierzbowa 2 (tel. 32/228.48.46)

SCK-ZAMECZEK – ul. Oświęcimska 1 (tel. 32/204.11.27)

Miejska Biblioteka Publiczna, Al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29)

Muzeum Miejskie, ul. Chopina 6 (tel. 32/228.50.80)

Siemianowicki Klub Karate Kyokushin, tel. 504.084.126 (Andrzej Manecki)
 

MOSiR „Pszczelnik” Park Pszczelnik 3, tel. 32 228.08.48, 32 220.43.52

Kompleks Sportowy „Michał”, ul. Elizy Orzeszkowej 1, tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
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