
Ferie zimowe 2018 
w siemianowickich instytucjach kultury i sportu

FERIE ZIMOWE W INSTYTUCJACH KULTURY

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY
www.siemck.pl

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

29  stycznia  (poniedziałek),  godz.  11.00-12.30  –  Warsztaty  z  Zespołem  Pieśni  i  Tańca 
„Siemianowice” - zajęcia dla dzieci od 6 lat

30 stycznia-2 lutego (wtorek-piątek), godz. 11.00-12.30 – Warsztaty teatralne z Teatrem Domino 
dla dzieci od 6 lat

5-9 lutego (poniedziałek-piątek), godz. 10.00 – Kolorowa Zima w Okienku – warsztaty plastyczne 
dla dzieci do 9 lat

5-9 lutego (poniedziałek-piątek), godz. 12.00 – Kolorowa Zima w Okienku – warsztaty plastyczne 
dla dzieci od 10 lat

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

29 stycznia-2 lutego i 5-9 lutego (poniedziałek-piątek), godz. 10.00 – Seanse filmowe dla dzieci

5, 6 lutego (poniedziałek, wtorek), godz. 12.00 – Warsztaty kulinarne przeznaczone dla dzieci 
w wieku  5-11 lat.  Wymagane  wcześniejsze  zapisy,  grupa  do  12  osób,.  Nie  przyjmujemy grup 
zorganizowanych

7, 8 lutego (środa, czwartek), godz. 12.00 – Łamigłówki mądrej główki przeznaczone dla dzieci 
w wieku  5-11 lat.  Wymagane  wcześniejsze  zapisy,  grupa  do  20  osób,.  Nie  przyjmujemy grup 
zorganizowanych

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

1 lutego (czwartek) godz.11.00 – Andrzej Lebek: zimowe zabawy

8 lutego (czwartek) godz.11.00 – Tadeusz Zdechlikiewicz: zabawa taneczna

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

29 stycznia-9 lutego (poniedziałek-piątek) godz.11.00-14.00 – Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 
lat – zajęcia świetlicowe



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

FERIE Z BIBLIOTEKĄ - KOMIKSOTEKA

ODDZIAŁ DLA DZIECI (Al. Sportowców 3)

30 stycznia (wtorek), godz. 10.00-11.30  – Świat komiksów – zajęcia czytelnicze – prezentacja 
multimedialna  na  temat  historii  komiksów,  wystawka  komiksów  z  zasobów  biblioteki,  zasady 
tworzenia komiksów

1 lutego (czwartek), godz. 10.00-11.30 – Projektujemy komiks – warsztaty plastyczne

6  lutego  (wtorek),  godz.  10.00-11.30  –  Koziołek  Matołek –  zajęcia  czytelnicze  na  temat 
najpopularniejszego komiksu dla dzieci

8  lutego  (środa),  godz.  10.00-11.30 –  Kajko  i  Kokosz  kontra  Asterix  i  Obelix –  prezentacja 
komiksowych bohaterów, warsztaty plastyczne

FILIA NR 1 (ul. Żeromskiego 13a)

30 stycznia (wtorek),  godz. 10.00  – „Kula i  różdżka” – czytanie opowiadania i projektowanie 
komiksu w oparciu o treść utworu

1,  8  lutego  (czwartki),  godz.  11.00-13.00  –  „Czas  zabawy”  –  gry planszowe,  puzzle,  zajęcia 
plastyczne

6  lutego  (wtorek),  godz.  10.00  –  „Bałwan  i  zające”  –  czytanie  opowiadania  i  projektowanie 
komiksu w oparciu o treść utworu

FILIA NR 4 (ul. Szymanowskiego 11)

29 stycznia - 9 lutego (poniedziałek-piątek), w godzinach otwarcia biblioteki  – Komiksoteka. 
Przezwyciężenie  nudy podczas  ferii  zimowych  –  wspólne  zajęcia  z  rówieśnikami:  plastyczno-
techniczne, czytelnicze, gry planszowe, głośne czytanie książek

7 lutego (środa), godz. 15.00  – Spotkanie czytelniczo-literackie. Książki pisane wierszem i nie 
tylko. Promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji

FILIA NR 7 (ul. Fojkisa 2)

30 stycznia (wtorek), godz. 10.00-11.00 – Komiksoteka – „Wilk i zając” „Pij sok marchewkowy – 
pyszny i zdrowy”

1 lutego (czwartek), godz. 10.00-11.00 – Komiksoteka – „Wilk i zając” „Wilk morski” „Na lodzie”

7 lutego (środa), godz. 10.00-11.00 – Komiksoteka – „Wilk i zając” „Na ulicy” „W lunaparku”

9  lutego  (piątek),  godz.  10.00-11.00 –  Komiksoteka  –  „Wilk  i  zając”  „Spotkanie  na  plaży” 
„Czempion”

FILIA NR 8 (ul. Zgrzebnioka 43a)

31 stycznia (środa), godz. 10.30 – Komiksoteka: Muminki – zajęcia czytelniczo-plastyczne

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


1 lutego (czwartek), godz. 10.00 – Symfonia szycia

2 lutego (piątek), godz. 10.30 – Komiksoteka: Kajko i Kokosz – zajęcia czytelniczo-plastyczne

9  lutego  (piątek),  godz.  10.30 –  Komiksoteka:  Tytus  Romek  i  Atomek –  zajęcia  czytelniczo-
plastyczne

FILIA NR 9 (ul. Powstańców 54a)

30 stycznia (wtorek), godz. 11.00-13.00 – „Tytus Romek i...” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla 
dzieci

1  lutego  (czwartek),  godz.  11.00-13.00 –  „Magiczny  napój  Gallów”  –  zajęcia  czytelniczo-
plastyczne dla dzieci

6  lutego  (wtorek),  godz.  11.00-13.00 –  „W grodzie  Kajka  i  Kokosza”  –  zajęcia  czytelniczo-
plastyczne dla dzieci

8 lutego (czwartek), godz. 11.00-13.00 – „Uzupełnij dymek” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla 
dzieci

Dzieciom udostępnione są gry, komputery i artykuły plastyczne

FILIA NR 10 (ul. Jaworowa 2)

31 stycznia (środa), godz. 12.00 – „Komiksowy pomysł na ferie zimowe” – warsztaty plastyczne

2 lutego (piątek), godz. 12.00 – „Zabawa w komiks” – warsztaty plastyczne

5 lutego (poniedziałek), godz. 12.00 – „Zimowy komiks” – warsztaty plastyczne

7  lutego  (środa),  godz.  12.00  –  „Tworzenie  zakładek  do  ulubionych  komiksów”  – warsztaty 
plastyczne

9 lutego (piątek), godz. 12.00 – „Komiksowe pożegnanie ferii” – 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,
• „Antoni Halor – Opowieści miasta z rybakiem w herbie”,
• „Czyn zbrojny Górnoślązaków w XX wieku”,
• „Z dziejów Siemianowic Śląskich”,
• „Galeria Rzeźby w Węglu”,
• „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I poł. XX wieku”.



DOM KULTURY „CHEMIK”
ul. Niepodległości 51

29 stycznia-2 lutego i 5-9 lutego (poniedziałek-piątek), godz. 9.00-15.00 – Półkolonie zimowe 
dla dzieci. W programie: zajęcia świetlicowe, gry planszowe, turnieje wiedzy, nauka taca, konkursy, 
wycieczki, seanse filmowe. Zapisy w dniu 23 stycznia o godz. 16.00 w DK „Chemik”

FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO

RYNEK MIEJSKI

28 stycznia – 11 lutego godz. 11.00 - 19.00 (z przerwą techniczną w godz. 14.00 – 15.00)
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży (udostępniana bezpłatnie) na Rynku
Miejskim, przy Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10

31 stycznia (środa), godz. 8.00
wycieczka rekreacyjna dla siemianowickich dzieci i młodzieży do Gliwic
w  programie:  zwiedzanie  palmiarni  w  Gliwicach,  oraz  wizyta  w  siemianowickim  Muzeum 
Miejskim.

7 lutego (środa), godz. 8.00
wycieczka rekreacyjna dla siemianowickich dzieci i młodzieży do Muzeum Historycznego w 
Bielsku – Białej (warsztaty dla dzieci i młodzieży)

Wyjazdy o godz. 8.00 – Plac Wolności - Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10. 
Uczestników wycieczek należy zgłosić w Wydziale Kultury i Sportu pod numerem telefonu 32/765-

62-97 do dnia 26 stycznia i 2 lutego 2018 r. - decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązują zgody 
rodziców/ opiekunów prawnych na udział dzieci w wycieczkach.

MOSiR „PSZCZELNIK” 
Park Pszczelnik 3 
tel. 32 228.08.48, 32 220.43.52, 515 142 813
www.mosir.siemianowice.pl

29 stycznia – 2 lutego (poniedziałek - piątek) godz. 10.00 – 10.45
5 – 9 lutego (poniedziałek – piątek) godz. 10.00 – 10.45
Bezpłatne lekcje nauki jazdy na łyżwach dla siemianowickich dzieci i młodzieży – lodowisko 
w Parku Pszczelnik 

Lodowisko działa według grafiku:
poniedziałek – niedziela od godz. 10.00 do 21.00

Godziny ślizgawek:
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00.

Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy – 2 zł/45 min

http://www.mosir.siemianowice.pl/


Lodowisko Park Pszczelnik

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 Siemianowic Śląskich 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  młodzieży szkolnej  oraz  studentom w wieku do lat  26 za  okazaniem 
legitymacji szkolnej lub studenckiej, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji  lub 
odcinka renty, emerytury).

Bilet  ulgowy przysługuje  osobom  niepełnosprawnym  (za  okazaniem  ważnej  legitymacji  lub 
orzeczenia o niepełnosprawności) oraz opiekunowi. 

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

28 stycznia (niedziela) godz.10.00
Siemianowicki Zawrót Głowy – III Bieg Wokół Stołu

29 stycznia (poniedziałek) godz. 10.00 

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży

30 stycznia (wtorek) godz 10.00
Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Ponadgimnazjalnych

31 stycznia (środa) godz. 10.00 

Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Gimnazjalnych

1 lutego (czwartek) godz. 10.00 

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży

2 lutego (piątek) godz. 10.00 

Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Podstawowych

5 lutego (poniedziałek) godz. 11.00 
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (dziewczęta rocznik 2004 i młodsze) – Szkoły Podstawowe
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

http://www.ksmichal.mmj.pl/


5 lutego (poniedziałek) godz. 12.30 
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (chłopcy rocznik 2004 i młodsi) – Szkoły Podstawowe
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

5 lutego (poniedziałek) godz. 17.00
Zimowa Akademia Karate – bezpłatne treningi dla dzieci
ORGANIZATOR: Siemianowicki Klub Karate Kyokushin

6 lutego (wtorek) godz. 11.00 
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (dziewczęta rocznik 2004 i młodsze) – Szkoły Podstawowe
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

6 lutego (wtorek) godz. 12.30 
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (chłopcy rocznik 2004 i młodsi) – Szkoły Podstawowe
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

7 lutego (środa) godz. 11.00 
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (dziewczęta rocznik 2004 i młodsze) – Szkoły Podstawowe
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

7 lutego (środa) godz. 12.30 
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (chłopcy rocznik 2004 i młodsi) – Szkoły Podstawowe
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

7 lutego (środa) godz. 17.00
Zimowa Akademia Karate – bezpłatne treningi dla dzieci
ORGANIZATOR: Siemianowicki Klub Karate Kyokushin

8 lutego (czwartek) godz. 11.00 
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (dziewczęta rocznik 2004 i młodsze) – Szkoły Podstawowe.
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

8 lutego (czwartek) godz. 12.30 
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (chłopcy rocznik 2004 i młodsi) – Szkoły Podstawowe.
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

9 lutego (piątek) godz. 11.00 
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (dziewczęta rocznik 2004 i młodsze) – Szkoły Podstawowe.
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

9 lutego (piątek) godz. 12.30 
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (chłopcy rocznik 2004 i młodsi) – Szkoły Podstawowe.
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

9 lutego (piątek) godz. 17.00
Zimowa Akademia Karate – bezpłatne treningi dla dzieci
ORGANIZATOR: Siemianowicki Klub Karate Kyokushin

10 lutego (sobota) godz. 8.00
VI Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej Par.

HALA SPORTOWA Cennik 

CENA za godz.

Najem hali głównej na zajęcia sportowe:
szkoły z Siemianowic Śląskich
kluby sportowe z Siemianowic Śląskich
instytucje, firmy i osoby prywatne (w okresie od października do lutego)

3,50 zł
16,00 zł

130,00 zł



instytucje, firmy i osoby prywatne (w okresie od marca do września) 
instytucje, firmy i osoby prywatne (lipiec i sierpień do godz. 19.00 bez     
oświetlenia)
instytucje, firmy i osoby prywatne (cały rok)

      w przypadku najmu na, co najmniej, 11 godzin w miesiącu. 
instytucje, firmy i osoby prywatne (od godz. 22.00)

110,00 zł
60,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

BASEN Godziny otwarcia 

BASEN SAUNA – JACUZZI

Poniedziałek          6.00 - 22.00
Wtorek        6.00 - 18.30
Środa        6.00 - 22.00
Czwartek        6.00 - 18.30
Piątek                    6.00 - 22.00
Sobota        9.00 - 22.00
Niedziela        9.00 - 11.00 Nauka pływania
Niedziela               11.00 - 21.00

Poniedziałek      16.00 - 22.00
Wtorek    16.00 - 22.00
Środa                  16.00 - 22.00
Czwartek            16.00 - 22.00
Piątek                 16.00 - 22.00
Sobota                10.00 - 22.00
Niedziela            10.00 - 21.00

BASEN Cennik

W czasie ferii zimowych 2018 r., tj. od 29 stycznia do 11 lutego obowiązywać będzie bilet dla 
dzieci i młodzieży uczącej się w cenie 2,50 zł od osoby na 60 min. 

Poniedziałek – Piątek
do godz. 15.00 od godz. 15.00

Bilet ulgowy
(*)

Bilet 
normalny

„Siemianowicka
Karta Rodzinna 

3 i więcej”

Bilet ulgowy
(*)

Bilet
normalny

„Siemianowicka
Karta Rodzinna

3 i więcej”
"Siemianowicka 
Karta Seniora 60+"

"Siemianowicka
Karta Seniora 60+"

Cena za 
60 minut 4,20 zł 6,20 zł 3,10 zł 7,20 zł 9,20 zł 4,60 zł
Cena za 

120 minut 6,20 zł 9,20 zł 4,60 zł 11,20 zł 14,20 zł 7,10 zł

Dopłata 
za 1 minutę 0,10 zł 0,16 zł 0,08 zł 0,12 zł 0,16 zł 0,08 zł

Sobota, Niedziela i święta

do godz. 15.00 od godz. 15.00
 przez 
cały 
dzień

Bilet
ulgowy

(*)

Bilet
normalny

„Siemianowicka
Karta Rodzinna 

3 i więcej”

Bilet
ulgowy

(*)

Bilet
normalny

„Siemianowicka
Karta Rodzinna 

3 i więcej”

Ulgowy
bilet

rodzinny 
(**)"Siemianowicka 

Karta Seniora 60+"

"Siemianowicka 
Karta Seniora 

60+"
Cena za 
60 minut 7,20 zł 9,20 zł 4,60 zł 8,20 zł 10,20 zł 5,10 zł 7,70 zł
Cena za 

120 minut 11,20 zł 14,20 zł 7,10 zł 12,20 zł 15,20 zł 7,60 zł 12,70 zł

Dopłata 
za 1 minutę 0,12 zł 0,18 zł 0,09 zł 0,14 zł 0,18 zł 0,09 zł 0,14 zł

(*) Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej oraz studentom w wieku do lat 26 za okazaniem 
legitymacji szkolnej lub studenckiej, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub 
odcinka renty, emerytury).

(*) Bilet ulgowy przysługuje osobom niepełnosprawnym (za okazaniem ważnej legitymacji lub 
orzeczenia o niepełnosprawności) oraz opiekunowi. 



(**) Bilet rodzinny dla min. 3 osób: 2+1 / 1+2. w tym 1 osoba dorosła. Cena za 1 osobę.

- grupy zorganizowane będą mogły korzystać z basenu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
(wtorek lub czwartek do godz.16.00) w cenie  2,50 zł od osoby na 60 min. 

Sauna i jacuzzi Cennik 

(*)  Bilet  ulgowy przysługuje  młodzieży  szkolnej  oraz  studentom  do  lat  26  za  okazaniem 
legitymacji szkolnej lub studenckiej, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub 
odcinka renty, emerytury).
(*) Bilet ulgowy  przysługuje osobom niepełnosprawnym (za okazaniem ważnej legitymacji lub 
orzeczenia o niepełnosprawności) oraz opiekunowi. 

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.mosir.siemianowice.pl 

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.

Poniedziałek - Piątek Sobota, Niedziela i święta
         Bilet 

Ulgowy  (*)
Bilet 

normalny
         Bilet 

Ulgowy  (*)
Bilet 

normalny
Cena za 30 

minut 7,20 zł 10,20 zł 9,20 zł 12,20 zł
Dopłata 

za 1 minutę 0,24 zł 0,34 zł 0,31 zł 0,41 zł

Cena za 60 
minut 11,20 zł 16,20 zł 15,20 zł 20,20 zł

Dopłata
za 1 minutę 0,19 zł 0,27 zł 0,25 zł 0,34 zł

http://www.mosir.siemianowice.pl/


,,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, 04
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