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WAKACJE	
W	SIEMIANOWICACH

Pierwszy raz oddajemy w Państwa ręce specjalne wydanie 
 Głosu Miasta w formie pełnego informatora  

wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych.  
Specjalnie na tę okazję zmieniliśmy for-

mat gazety tak, by środkowa wkładka  
pełniła rolę plakatu, który – mamy 

nadzieję – zawiśnie gdzieś w domu 
na ścianie na okres wakacji. Do-

łożyliśmy wszelkich starań, by 
zmieścić tu możliwie najwięcej 

informacji jednak niezmiennie 
zapraszamy Państwa do czę-

stych wizyt w interneto-
wym serwisie miejskim 

pod adresem  
www.siemianowice.pl 
gdzie znajdziecie naj-
świeższe wiadomości 
z naszego miasta.

PIOTR  
KOCHANEK

PLAKAT INFORMACYJNY W ŚRODKU

2016
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KĄPIELI:
Nigdy nie wolno skakać do nieznanej wody, ponieważ nie wiadomo 
czego możesz się spodziewać pod jej lustrem.
Nie wolno wchodzić 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 w 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 przy 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

WOPR Siemianowice Śląskie – z nami przez cały rok

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 w zbiornikach wodnych 
do tego przeznaczonych, pod 
nadzorem ratownika.
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Kilka lat temu dwoje dyrektorów siemianowickich 
szkół- Aldona Grzeszczak z Gimnazjum nr 2 i Krzysztof 
Zyska ze Szkoły Podstawowej nr 13, realizując większy 
projekt, który miał na celu uwrażliwienie uczniów na 
wartość tradycji, kultury i historii oraz integrację śro-
dowiska rodzinnego i szkolnego, przypomniało dzieciom 
dawne zabawy podwórkowe. Te, które wypełniały wolny 
czas im, a czasem nawet jeszcze wcześniejszym poko-
leniom. Jak się potem dowiadywałam, dzieciaki chętnie 
się w nie bawiły. 

Wspomnianej inicjatywie przyświecała też myśl, aby 
przyrośnięte niemal do komputerów dzieci, wyciągnąć 
na powietrze, aby przywrócić praktykę wspólnych zabaw 
oraz bezpośrednich, w odróżnieniu od tych wirtualnych, 
kontaktów z rówieśnikami. To zresztą trend, który próbują 
przeforsować  emisariusze tej idei w różnych miastach 
Polski. Może w  czasie wakacji  warto dzieciom przypom-
nieć kilka dawnych zabaw podwórkowych. Proponujemy:

Dwa ognie

Boisko dzielimy na dwa równe pola, tak jak to 
widać na obrazku. Uczestników grupujemy w dwie 
drużyny z taką samą liczbą zawodników. Na polach 
ustawiają się uczestnicy gry, na obrazku – zielo-
ni i niebiescy. Każda z drużyn wybiera spośród osób 
swojego zespołu „matkę”, która staje za linią pola 
przeciwnej drużyny, widać to na obrazku – samotne 
niebieski i  zielony punkt. Zawodnicy ustawieni. 
Teraz cała zabawa polega na tym aby zbić zawodników 
przeciwnej drużyny, czyli:

-losujemy (np. rzut monetą ), która z „matek” zaczyna grę,
-zbijamy przez trafianie piłką przeciwników (przy czym 

nie zbijamy w głowę),
-zbijać mogą „matki” oraz osoby z drużyn , które przech-

wycą piłkę i jej nie upuszczą,
-nie zbija się „matek”,
-osoba trafiona piłką schodzi z boiska,
- nie liczą się zbicia, jeżeli: piłka odbiła się od ziemi zanim 

trafiła zawodnika, lub zawodnik po prostu złapał piłkę, lub 
zawodnik został trafiony, ale ktoś z jego drużyny złapał piłkę 
zanim dotknęła ona podłoża,

- zawodnicy mogą uciekać przed zbijaniem tylko w obrębie 
wyznaczonego dla nich pola,

- jeżeli piłka wypadnie poza boisko, przejmuje ją „matka”, 
w której stronę piłka leciała,

- wygrywa drużyna, która pierwsza zbije wszystkich 
zawodników drużyny przeciwnej.

Kapsle 

Na ziemi rysujemy tor: kredą lub kamieniem na chodniku, pa-
tykiem na ubitej ziemi lub wygładzając piasek na obrzeżach pia-
skownicy. Szerokość toru uzależniona jest od ilości uczestników 
– im więcej graczy, tym szerszy powinien być tor. Zaznaczamy 
linię startu i linię mety a pomiędzy nimi może „dziać się” wszystko 
tzn. tor może zakręcać, można robić nasypy i wyrzutnie z piasku, 
przeszkody z gałęzi, kamieni lub zbiorniki wodne (dołek w ziemi 
zabezpieczony folią i wypełniony wodą albo zwykła kałuża).  
Ustawiamy kapsle na starcie, jeden obok drugiego, wierzchnią 
stroną na spód i pstryknięciem w falowany bok kapsla prze-
suwamy się do przodu. Pstrykamy na zmianę i w ten sposób 
ścigamy się do mety. Wypadnięcie poza linię toru oznacza 
stratę kolejki. Wygrywa ten gracz, którego kapsel jako pierwszy 
przekroczy linię mety.

W klasy/chłopka

Uczestnicy rysują kształt klas - chłopka. Ustalają w dro-
dze wyliczanek kolejność udziału w grze. Gra polega na 
umiejętnym przejściu przez osiem pól „chłopka” tj. przez 
wszystkie osiem klas dawnej szkoły podstawowej, wrzucaniu 
szkiełka w kolejne pola „chłopka”, na zgrabnym podskakiwaniu 
i utrzymaniu się przez dłuższy czas na jednej nodze. Każde 
dziecko prowadzi grę na własny rachunek. 

Uczestnik wrzuca szkiełko w „pierwszą klasę”, staje na 
jednej nodze, wskakuje w pole, podnosi szkiełko, przeskakuje 
resztę pól i wyskakuje na zewnątrz chłopka, w ten sposób 
stara się zaliczyć wszystkie osiem pól. W ramiona wskakuje 
się obunóż, zarówno w drodze do celu i w drodze pow-
rotnej. Do głowy wskakuje się obunóż, wykonuje obrót 
w powietrzu i skacze z powrotem. Jeśli gracz się skuje, 
kolejkę rozpoczyna następna osoba. Następną kolejkę 
nie zaczynamy od 1 klasy, ale od tej, na której skuliśmy.  
Skucha to wrzucenie szkiełka w nieodpowiednie pole lub na 
jakąkolwiek z linii chłopka, to nieutrzymanie się na jednej 
nodze lub naskoczenie na linie oddzielające poszczególne 
pola. Wygrywa uczestnik, który pierwszy ukończy szkołę 
(8 klas)

PRZYGOTOWAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Nawadnianie ostatnimi czasy urosło –powiedziałabym- do 
rangi misji wobec własnego organizmu. Zewsząd atakują nas 
informacje, żebyśmy duuuużo pili, że to dla zdrowia, no i co równie 
ważne, dla urody. Coraz częściej, poza miejscami, w których 
pijący wodę osobnik wyglądał naturalnie, jak np. przy stoliku, 
spotkać można paradujące ulicami miast postaci , ostentacyjnie 
hołubiące butlę mineralnej.

Tymczasem w Internecie, można spotkać informacje o…zatruciu 
wodą i to nie jakąś nafaszerowaną szkodliwymi substancjami, 
ale nawet źródlaną. Jak to więc jest z piciem, ile powinniśmy  
dziennie wypić wody( bo i w tej kwestii informacje w sieci są 
różne) - z tym pytaniem zwróciłam się do dyrektor ds. leczenia 
Szpitala Miejskiego  dr Joanny Bon-Bałazińskiej.

- Ogólnie przyjmuje się, że dobowe zapotrzebowanie na wodę 
i inne płyny obojętne, czyli np. herbatę, kawę, soki, kompoty, zupy, 
wynosi od 1,5 do 2 litrów. Jeżeli więc owych płynów wypiliśmy około 
1 litra, wówczas pozostaje nam do uzupełnienia odpowiednio 
0,5, czy 1 litr wody. Do tego wzorcowego zapotrzebowania  
powinniśmy jednak wprowadzać korekty wynikające z różnych 
okoliczności nam towarzyszących. Nasze zapotrzebowanie na 
płyny zmienia się wraz z panującą temperaturą. Wiadomo: gdy 
jest ona wyższa, nasz organizm traci więcej wody zarówno po-
przez pocenie się, jak i w wydychanym powietrzu. Ciężka praca 
fizyczna, czy w ogóle duża aktywność również jest okolicznością, 
w której w związku ze wzmożoną utratą wody, bardziej intensy-
wnie musimy ją uzupełniać.  Ilość napojów konieczna do pokrycia 
dziennego zapotrzebowania zależna jest także od diety. Osoby 
spożywające dużo owoców i jarzyn potrzebują mniej płynów, niż 
te, które przedkładają nad nie produkty suche.

 Z kolei – co bardzo ważne- w przypadku osób z niewydol-
nością układu krążenia , ilość napojów powinna być ograniczana, 
w przeciwnym razie mogą narastać obrzęki oraz zaostrzać się 
inne objawy niewydolności. Podobnie ograniczenia obowiązują 
osoby z niewydolnością nerek, czy marskością wątroby.

Podczas upałów powinniśmy zatroszczyć się o osoby starsze, 
ponieważ w późniejszym wieku dochodzi do upośledzenia zdol-
ności interpretacji pragnienia. Kiedy nie czując pragnienia, wypijają 
zbyt mało płynów, mogą wywołać, czy zaostrzyć  schorzenia nerek. 
Musimy więc dopilnować naszych seniorów. No i pamiętajmy 
również o naszych zwierzętach, aby, szczególnie w upały, miały 
stały dostęp do wody.

- A co się tyczy możliwości narażenia zdrowia w konsekwencji 
picia wody w nadmiernej ilości – dodaje zastępca ordynatora oddziału 
chorób wewnętrznych I Szpitala Miejskiego Krystian Ledwoń – to 
zdrowy człowiek raczej nie może sobie w ten sposób zaszkodzić. 
Jego zdrowe nerki stoją na straży właściwego poziomu wody w or-
ganizmie. No, chyba, żeby ten ktoś pił, jak przysłowiowy hipopotam. 
Trzeba jednak  podkreślić, że picie wody bez umiaru nie ma sensu.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

-Ugryzienia kleszczy -  czy w Siemianowicach Śląskich  to problem, z którym coraz 
częściej zgłaszają się pacjenci?

-Problem jest oczywiście sezonowy, w okresie wiosenno- letnim średnio do naszej 
praktyki zgłaszają się 4 osoby tygodniowo z kleszczem do usunięcia lub już po usunięciu 
po poradę. Jak widać nie jest to problem znaczący. Znacznie więcej osób, głównie rodzice 
dzieci wyjeżdżających na wakacje, przychodzi pytać się o profilaktykę chorób przenoszonych 
przez kleszcze tzn. boreliozę, kleszczowe zapalenie mózgu itp. sposoby usuwania kleszcza, 
czy unikania ukąszenia itp.

-Co należy zrobić, kiedy stwierdzimy, że przyczepił się nam kleszcz?
-Kleszcza najlepiej usunąć pęsetą. Należy chwycić go jak najbliżej skóry i  delikatnym 

ale pewnym ruchem wyciągnąć go lub wykręcić. Trzeba przy tym pamiętać, że nie wolno 
naciskać pęsetą na kleszcza, gdyż może to spowodować wprowadzenie jego zawartości 
pod skórę. Kleszcze zazwyczaj wkręcają się ruchem w prawo, więc podczas wyciągania 
należy go delikatnie wykręcać w lewo. Po usunięciu kleszcza miażdżymy go. Jeśli pod skórą 
pozostanie jego fragment, trzeba go usunąć np. jałową igłą. Nawet niewielki kawałek kleszcza 
może spowodować zakażenie. Ranę po ukąszeniu należy zdezynfekować np. wodą utlenioną.

-Jakie najczęściej błędy popełniają ludzie w takich przypadkach?
-Najczęstsze błędy to usuwanie gołymi rękami , smarowanie tłuszczem  „ by sam się 

odkręcił”, nie mówiąc już o rozgniataniu go na skórze.

-Co w razie ugryzienia przez kleszcze powinno nas skłonić do złożenia wizyty w gabi-
necie lekarskim?

-Przede wszystkim powinniśmy obserwować miejsce ukąszenia przez najbliższe tygodnie. 
Jeśli wokół rany pojawi się zmiana skórna pod postacią  obrzęku, zaczerwienienia, wysypki 
lub jakakolwiek inna zmiana należy odwiedzić lekarza. Także pojawiające się w okresie do 
kilku tygodni po przebywaniu w terenie, gdzie kleszcze lubią żerować  objawy grypowe 
czy  bóle kostno-stawowe warto zasygnalizować lekarzowi.

-W mediach ostatnimi czasy temat kleszczy jest obecny dość często i nie wiem, czy to 
moje odczucie, czy narasta wręcz jakaś psychoza… A może ten strach jest uzasadniony?

- Faktycznie zawsze na początku sezonu letniego temat kleszczy  wraca w mediach. Nie 
wydaje mi się żeby to wywoływało panikę. Zauważam rosnącą świadomość odnośnie spos-
obów unikania pokąsania przez kleszcze,  znajomość niepokojących objawów, umiejętność 
usuwania kleszczy, coraz częściej szczepimy się  przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. 
Choroby przenoszone przez kleszcze faktycznie są bardzo poważne, trudne w diagnostyce 
i leczeniu, tak, że świadomość i profilaktyka w tej kwestii są bardzo ważne.

-To może na koniec poproszę kilka słów o tym, jak bronić się przed kleszczami, a właściwie 
przed niebezpieczeństwami, które mogą wyniknąć z ich ukąszenia?

- Po pierwsze, wybierając się w miejsca, w których jesteśmy narażeni na spotkanie 
z kleszczem- stosownie się ubierzmy. Oprócz długich spodni, powinniśmy jeszcze założyć 
koszule z długim rękawem i nakrycie głowy. Skorzystajmy też ze środków odstraszających 
kleszcze. Apteki dysponują wieloma takimi preparatami. No i warto zaszczepić się przeciwko 
kleszczowemu zapaleniu mózgu.

-Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

W CO SIĘ BAWIĆ

Słoneczne dni, to czas kiedy chętnie wychodzimy na spac-
er z naszymi pociechami. Ich opalone buzie, utożsamiamy 
ze zdrowym wyglądem. Aby rzeczywiście opalenizna była 
świadectwem zdrowia-musimy pamiętać o kilku sprawach. 
Przede wszystkim nie zapominajmy, że skóra dziecka osiąga 
grubość porównywalną ze skórą osoby dorosłej dopie-
ro w wieku około sześciu lat. Początkowo nie produkuje 
jednak tak dużo melaniny (naturalnego barwnika skóry, 
który odpowiada za opaleniznę) i łoju co skóra dorosłego 
człowieka. Również ochronny płaszcz hydrolipidowy nie 
jest u dziecka jeszcze zbyt gruby. Skóra dziecka jest więc 
w stanie zapewnić sobie ochronę jedynie na czas około 
5-10 minut! Dlatego małe dzieci są bardziej narażone na 
negatywne działanie słońca niż dorośli. Niemowlęta i małe 
dzieci nie powinny wcale przebywać na pełnym słońcu, ale 

i one nawet w cieniu powinny być zabezpieczone prepa-
ratami ochronnymi. 
W aptekach dostępne są różnego rodzaju kolorowe pi-

anki, kremy, aerozole – tak naprawdę najważniejsza jest 
obecność filtrów UVA i UVB oraz ich moc – im wyższy 
współczynnik ochronny (faktor), tym lepiej (minimum 
30). Pamiętajmy:
l na oparzenie słoneczne narażone są szczególnie dzieci 

o jasnej karnacji, rudych, jasnych włosach, niebieskich oczach 
oraz dzieci mające dużo znamion barwnikowych i piegów 

część preparatów dla dzieci można stosować już od 6. 
miesiąca życia, inne później - należy czytać na ulotce
l	krem najlepiej nałożyć na chwilę przed wyjściem (ok. 

20—30 minut - czas potrzebny do wchłonięcia się prepa-
ratu) a smarowanie, czasem uciążliwe, trzeba przyjąć za 
konieczność
l	preparat do opalania można wybrać w sklepie wspólnie 

z dzieckiem – może niebieska pianka albo miś na opakowaniu 
ułatwi nam zadanie
l	przed wyjazdem na wakacje sprawdźmy na fragmen-

cie skóry, czy kupiony przez nas preparat (nawet taki 

przeznaczony specjalnie dla dzieci) nie wywołuje u naszego 
dziecka reakcji uczuleniowej (np. na jakiś składnik kremu)
l	przy smarowaniu twarzy omijajmy okolice oczu (szcze-

gólną ostrożność trzeba zachować, stosując preparaty 
w aerozolu)
l	dokładnie smarujmy dziecko, nie zapominając o żadnych 

okolicach (kark, małżowiny uszne, usta)
l	czynność powtarzamy po ok. 2—3 godzinach, 

teoretycznie, gdy preparat już się wchłonie powinien 
długo działać, jego działanie może jednak osłabiać 
pocenie się lub kąpiel (nawet wtedy, gdy używamy 
kosmetyków wodoodpornych) - nawet jeśli nie zmyje 
go woda, na pewno nie jest odporny na wyciera-
nie ręcznikiem.

ZEBRAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
Źródło:http://pediatria.mp.pl

NIE WYWOŁUJ... KLESZCZA Z LASU
ROZMOWA Z LEKARZEM, SPECJALISTĄ MEDYCYNY RODZINNEJ JERZYM SŁOWIKIEM

Kto nie smaruje…
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piłkarzyki, warsztaty plastyczne – dzieci 8-12 
lat.  
Wstęp wolny. Zapisy w SCK-Jarzębina (32 
228 48 46)
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia teatralne. Wstęp wolny
10.30 – MBP Filia Nr 8
Kolorowe lato – cykl zajęć czytelniczo-
plastycznych z wykorzystaniem różnych 
technik
11.00 – SCK Willa Fitznera
Dziecięce gotowanie – warsztaty 
śmiesznych kanapek i przekąsek. Wstęp 
wolny
12.00 – SCK Bytków (Pracownia Plastyczna 
OKIENKO)
„Plastyczne podróże – małe i duże” - 
warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 10-
16 lat. Wstęp wolny
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- Osiedle 
Bańgów. Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
19.00 – Pływalnia Miejska. Aerobic w 
wodzie

15 lipca (piątek)
9.30-11.00 – boisko Zespołu Szkół 
Sportowych
Letnia Akademia Sportu – zajęcia z 
piłki koszykowej dla dzieci ze szkół 
podstawowych
10.00 – SCK Bytków (Pracownia Plastyczna 
OKIENKO)
„Plastyczne podróże – małe i duże” - 
warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-9 
lat. Wstęp wolny
10.00-14.00 – SCK Park Tradycji
Dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci. Wstęp 
wolny
10.00-13.00 – SCK Jarzębina
Lato w Jarzębinie: karaoke dla dzieci. Wstęp 
wolny. Zapisy w SCK - Jarzębina (32 228 48 
46)
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia teatralne. Wstęp wolny
10.00 – Kompleks Sportowy „Michał”
Otwarty Turniej Siatkonogi
11.00 – MBP Filia Nr 10
Dzień zielony – dzieci ubierają się na zielono 
oraz odbędą się warsztaty plastyczne 
„Zielony świat”
12.00 – SCK Bytków (Pracownia Plastyczna 
OKIENKO)
„Plastyczne podróże – małe i duże” - 
warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 10-
16 lat. Wstęp wolny
11.00-12.30 – Park „Pszczelnik”
Podchody. Impreza dla grupy ok. 10 dzieci w 
wieku 8-12 lat. Spotkanie pod halą MOSiR. 
Wstęp wolny
18.00 – Muzeum Miejskie
Wieczór z muzyką i humorem. Wykonawcy: 
Christine Friedel - Dwornik, Dominika 
Urbańczyk, Piotr Dwornik, Bohdan Wantuła, 
Jan Litwiński

16 lipca (sobota)
17.00 – Amfiteatr w Parku Miejskim
Koncert Beaty Mańkowskiej i Jacka Silskiego. 
Wstęp wolny

17 lipca (niedziela)
8.00 – SCK Jarzębina
Wycieczki rodzinne – Częstochowa i okolice. 
Koszt wyjazdu – 35 zł (dzieci do 3 roku życia 
gratis)
17.00 – Amfiteatr w Parku Miejskim
Spektakl dla dzieci „Tulisiowe zabawy, ale też 
ważne sprawy”. Wstęp wolny

18 lipca (poniedziałek)
9.30-11.00 – boisko na Osiedlu Bańgów
Letnia Akademia Sportu – zajęcia z piłki 
nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych
10.00-13.00 – SCK Jarzębina
Lato w Jarzębinie: gry i zabawy ruchowe, 
piłkarzyki, warsztaty plastyczne – dzieci 8-12 
lat. Wstęp wolny. Zapisy w SCK - Jarzębina 
(32 228 48 46)
10.00-11.30 SCK Zameczek
Zajęcia plastyczne. Wstęp wolny
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- Osiedle 
Michałkowice
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży 
16.30 – Osiedle Węzłowiec
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży Osiedla Tuwim i 
Węzłowiec

19 lipca (wtorek)
9.30-11.00 – boisko na Osiedlu Bańgów
Letnia Akademia Sportu – zajęcia z piłki 
nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych
10.00-11.30 – Śląski Klub Golfowy
Wtorki Z Golfem. Bezpłatne zajęcia z 
golfa przeznaczone dla wszystkich dzieci 
i młodzieży z Siemianowic Śląskich. Do 
dyspozycji uczestników zajęć sprzęt golfowy 
(kije i piłki)
10.00 – SCK Park Tradycji
Kino dla dzieci. Wstęp wolny. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru w Parku Tradycji od 
21.06.2016 r. 
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy „Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
10.00-13.00 – SCK Jarzębina
Lato w Jarzębinie: gry i zabawy ruchowe, 
piłkarzyki, warsztaty plastyczne – dzieci 8-12 
lat. Wstęp wolny. Zapisy w SCK - Jarzębina 
(32 228 48 46)
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia plastyczne. Wstęp wolny
10.00-12.00 – MBP Oddział dla Dzieci
Wakacyjne warsztaty plastyczne
10.00 – MBP Filia Nr 1
Zajęcia czytelniczo-plastyczne
10.30 – MBP Filia Nr 8
Kolorowe lato – cykl zajęć czytelniczo-
plastycznych z wykorzystaniem różnych 
technik
13.00 – basen otwarty MOSiR „Pszczelnik”
Aerobic na terenie otwartego basenu 
kąpielowego
17.30 – Park Pszczelnik
Wtorki biegowe w Parku Pszczelnik, Maraton 
na Raty
19.00 – Pływalnia Miejska
Aerobic w wodzie
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- Osiedle 
Tuwim
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży 
17.00 – boisko na Osiedlu Bańgów
Zajęcia dodatkowe dla zawodników Osiedla 
Michałkowice i Bańgów

20 lipca (środa)
9.00-19.00 - Ulgowy wstęp na basen 
kąpielowy dla dzieci i młodzieży szkolnej z 
Siemianowic Śląskich. Cena 2,00 zł
8.00 – Rynek Miejski - wycieczka 
rekreacyjno-piesza dla dzieci i młodzieży. 
Trasa wycieczki: Jura Krakowsko-
Częstochowska (Jaroszowiec, Jastrząbek, 
Cisowa Skała, Podlesie, Januszkowa 
Szczelina, Rabsztyn). Zapisy w Wydziale 
Kultury i Sportu UM Siemianowice Śląskie.
9.30-11.00 – boisko Zespołu Szkół nr 1
Letnia Akademia Sportu – zajęcia z piłki 
nożnej
10.00-12.00 – SCK Park Tradycji
Park Tradycji kiedyś i dziś – warsztaty ze 
zwiedzaniem – zajęcia dla dzieci 10-13 lat. 
Wstęp wolny – ilość miejsc ograniczona 
10.00-13.00 – SCK Jarzębina
Konkurs plastyczny. Wstęp wolny
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Siemianowickie dzieci są zdolne – zajęcia dla 
dzieci 10-13 lat. Wstęp wolny – liczba miejsc 
ograniczona
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia plastyczne. Wstęp wolny
godz.10.00 – MBP Filia Nr 5. Zajęcia 
plastyczne
12.00-14.00 – SCK Park Tradycji
Park Tradycji kiedyś i dziś – warsztaty ze 
zwiedzaniem – zajęcia dla dzieci 10-13 lat. 
Wstęp wolny – ilość miejsc ograniczona
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza - Osiedle 
Węzłowiec. Piłka nożna w naszych osiedlach 
– zajęcia dla dzieci i młodzieży 
18.00 – Pływalnia Miejska
Zajęcia fitness na sali gimnastycznej

21 lipca (czwartek)
9.30-11.00 – boisko na Osiedlu Bańgów
Letnia Akademia Sportu – zajęcia z piłki 
nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych
10.00 – boisko na Osiedlu Bańgów
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn 
Podwórkowych w kategorii szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
10.00-13.00 – SCK Jarzębina
Lato w Jarzębinie: gry i zabawy ruchowe, 
piłkarzyki, warsztaty plastyczne – dzieci 8-12 
lat. Wstęp wolny. Zapisy w SCK - Jarzębina 
(32 228 48 46)

10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia ogólnorozwojowe. Wstęp wolny
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy „Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
10.30 – MBP Filia Nr 8
Kolorowe lato – cykl zajęć czytelniczo-
plastycznych z wykorzystaniem różnych 
technik
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- Osiedle 
Bańgów
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży 
19.00 – Pływalnia Miejska
Aerobic w wodzie

22 lipca (piątek)
9.30-11.00 – boisko na Osiedlu Bańgów
Letnia Akademia Sportu – zajęcia z piłki 
nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych
10.00-14.00 – SCK Park Tradycji
Dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci. Wstęp 
wolny
10.00-13.00 – SCK Jarzębina
Bal przebierańców. Wstęp wolny
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia ogólnorozwojowe. Wstęp wolny
10.00-12.00 – stadion sportowy MOSiR 
„Pszczelnik”
Test Coopera. Indywidualny test polegający 
na 12-minutowym nieprzerwanym biegu po 
bieżni sprawdzający wydolność organizmu
11.00 – Rynek Miejski. Święto Czekolady 
– program artystyczny dla dzieci, zabawę 
poprowadzi Tadeusz Zdechlikiewicz. Wstęp 
wolny

23 lipca (sobota)
10.00 – MOSiR „Pszczelnik”
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej 
Mikstów
16.00 – Amfiteatr w Parku Miejskim
20 lat z Radiem Piekary - koncert

24 lipca (niedziela)
8.00 – SCK Jarzębina
Wycieczki rodzinne – Częstochowa i okolice. 
Koszt wyjazdu – 35 zł (dzieci do 3 roku życia 
gratis)
17.00 – Amfiteatr w Parku Miejskim
Spektakl dla dzieci „Kramik z wierszami”. 
Wstęp wolny

25 lipca (poniedziałek)
10.00 – SCK Bytków
„Wielkich mistrzów tajemnice” - malarstwo. 
Zabawy, opowieści, konkursy, na podstawie 
historii malarstwa europejskiego. Wstęp 
wolny
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia taneczne. Wstęp wolny
10.00-13.00 – boisko wielofunkcyjne 
„Sporcik”
Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 
prowadzone przez Stowarzyszenie 
Rekreacyjno-Sportowe „Ogniwo”
10.00 – Kompleks Sportowy „Michał”
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn 
Podwórkowych w kategorii szkół 
podstawowych
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- Osiedle 
Michałkowice
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży 
16.30 – Osiedle Węzłowiec
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży Osiedla Tuwim i 
Węzłowiec

26 lipca (wtorek)
10.00-11.30 – Śląski Klub Golfowy
Wtorki Z Golfem. Bezpłatne zajęcia z golfa 
przeznaczone dla wszystkich dzieci 
i młodzieży z Siemianowic Śląskich. Do 
dyspozycji uczestników zajęć sprzęt golfowy 
(kije i piłki)
10.00 – SCK Bytków
„Wielkich mistrzów tajemnice” - malarstwo. 
Zabawy, opowieści, konkursy, na podstawie 
historii malarstwa europejskiego. Wstęp 
wolny
10.00 – SCK Park Tradycji
Kino dla dzieci. Wstęp wolny. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru w Parku Tradycji od 
21.06.2016 r.
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia taneczne. Wstęp wolny
10.00-12.00 – MBP Oddział dla Dzieci
Wakacyjne warsztaty plastyczne

10.00 – MBP Filia Nr 1
Zajęcia czytelniczo-plastyczne
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy „Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
10.00-13.00 – boisko wielofunkcyjne 
„Sporcik”
Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 
prowadzone przez Stowarzyszenie 
Rekreacyjno-Sportowe „Ogniwo”
13.00 – basen otwarty MOSiR „Pszczelnik”
Aerobic na terenie otwartego basenu 
kąpielowego
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- Osiedle 
Tuwim
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży 
17.00 – boisko na Osiedlu Bańgów
Zajęcia dodatkowe dla zawodników Osiedla 
Michałkowice i Bańgów
17.30 – Park Pszczelnik
Wtorki biegowe w Parku Pszczelnik, Maraton 
na Raty
19.00 – Pływalnia Miejska
Aerobic w wodzie

27 lipca (środa)
9.00-19.00 - Ulgowy wstęp na basen 
kąpielowy dla dzieci i młodzieży szkolnej z 
Siemianowic Śląskich. Cena 2,00 zł
10.00-12.00 – SCK Park Tradycji
Park Tradycji kiedyś i dziś – warsztaty ze 
zwiedzaniem – zajęcia dla dzieci 10-13 lat. 
Wstęp wolny – ilość miejsc ograniczona
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia taneczne. Wstęp wolny
10.00-13.00 – boisko wielofunkcyjne 
„Sporcik”
Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 
prowadzone przez Stowarzyszenie 
Rekreacyjno-Sportowe „Ogniwo”
12.00-14.00 – SCK Park Tradycji
Park Tradycji kiedyś i dziś – warsztaty ze 
zwiedzaniem – zajęcia dla dzieci 10-13 lat. 
Wstęp wolny – ilość miejsc ograniczona
15.00 – MBP Filia Nr 4. „Piękno krajobrazów”. 
Spotkanie czytelniczo-literackie. Zachęcenie 
do korzystania z książek popularno-
naukowych
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza - Osiedle 
Węzłowiec. Piłka nożna w naszych osiedlach 
– zajęcia dla dzieci i młodzieży 
18.00 – Pływalnia Miejska
Zajęcia fitness na sali gimnastycznej

28 lipca (czwartek)
10.00-13.00 – boisko wielofunkcyjne 
„Sporcik”
Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 
prowadzone przez Stowarzyszenie 
Rekreacyjno-Sportowe „Ogniwo”
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy „Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
11.00 – SCK Willa Fitznera
Warsztaty telewizyjne. Wstęp wolny
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- Osiedle 
Bańgów
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży 
19.00 – Pływalnia Miejska
Aerobic w wodzie

29 lipca (piątek)
10.00-14.00 – SCK Park Tradycji
Dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci. Wstęp 
wolny
10.00-13.00 – boisko wielofunkcyjne 
„Sporcik”
Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 
prowadzone przez Stowarzyszenie 
Rekreacyjno-Sportowe „Ogniwo”
10.00 – Kompleks Sportowy „Michał”
Otwarty Turniej Badmintona
11.00 – MBP Filia Nr 10
Dzień żółty – dzieci ubierają się na żółto 
oraz odbędą się warsztaty plastyczne – 
słoneczko przy użyciu różnych technik 
plastycznych

30 lipca (sobota)
17.00 – Amfiteatr w Parku Miejskim
Koncert Bernadety Kowalskiej 
z zespołem

31 lipca (niedziela)
17.00 – Amfiteatr w Parku Miejskim
Spektakl dla dzieci „Jak Kicia Rufiego 
mądrości uczyła”. Wstęp wolny
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1 sierpnia (poniedziałek)
10.00-13.00 – boisko przy MDK 
im. H. Jordana – Zajęcia z piłki nożnej 
dla dzieci i młodzieży prowadzone przez 
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe 
„Ogniwo”
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży
11.00 – MBP Filia Nr 10
Dzień pomarańczowy – dzieci ubierają 
się na pomarańczowo oraz odbędą się 
warsztaty plastyczne – zdrowe warzywa 
i owoce w kolorze pomarańczowym
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- 
Osiedle Michałkowice
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
16.30 – Osiedle Węzlowiec
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży Osiedla 
Tuwim i Węzłowiec

2 sierpnia (wtorek)
13.00 – basen otwarty MOSiR 
„Pszczelnik”
Aerobic na terenie otwartego basenu 
kąpielowego
10.00-11.30 – Śląski Klub Golfowy
Wtorki Z Golfem. Bezpłatne zajęcia 
z golfa przeznaczone dla wszystkich 
dzieci i młodzieży z Siemianowic 
Śląskich. Do dyspozycji uczestników 
zajęć sprzęt golfowy (kije i piłki)
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży
10.00 – SCK Park Tradycji
Kino dla dzieci. Wstęp wolny. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru w Parku Tradycji 
od 21.06.2016 r.
10.00-12.00 MBP Oddział dla Dzieci
Wakacyjne warsztaty plastyczne
10.00 – MBP Filia Nr 1
Zajęcia czytelniczo-plastyczne
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy 
„Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
10.00-13.00 – boisko przy MDK im. H. 
Jordana
Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci 
i młodzieży prowadzone przez 
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe 
„Ogniwo”
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży - Osiedle 
Tuwim
17.00 – boisko na Osiedlu Bańgów
Zajęcia dodatkowe dla zawodników 
Osiedla Michałkowice i Bańgów
17.30 – Park Pszczelnik
Wtorki biegowe w Parku Pszczelnik, 
Maraton na Raty
19.00 – Pływalnia Miejska
Aerobic w wodzie

3 sierpnia (środa)
SCK Bytków. Warsztaty 
instrumentalne w ramach III 
Michałkowickiego Bluesowania. 
Koszt udziału w cyklu zajęć (zajęcia 
warsztatowe w dniach 3, 4 i 5 sierpnia 
oraz udział w koncercie finałowym 
w dniu 6 sierpnia) – 150 zł
8.00 – Rynek Miejski. Wycieczka 
rekreacyjno-piesza dla dzieci 
i młodzieży. Trasa wycieczki: Brenna, 
Błatnia. Zapisy w Wydziale Kultury 
i Sportu UM Siemianowice Śląskie.
9.00-19.00
Ulgowy wstęp na basen kąpielowy 
dla dzieci i młodzieży szkolnej 
z Siemianowic Śląskich. Cena 2,00 zł
10.00 – SCK Park Tradycji
Zwiedzanie dla dzieci. Wstęp wolny
10.00 – MBP Filia Nr 8
Kolorowe lato – cykl zajęć czytelniczo-
plastycznych z wykorzystaniem różnych 
technik
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży
10.00-13.00 – boisko przy MDK 
im. H. Jordana

Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 
prowadzone przez Stowarzyszenie 
Rekreacyjno-Sportowe „Ogniwo”
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza - 
Osiedle Węzłowiec
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
18.00 – Pływalnia Miejska
Zajęcia fitness na sali gimnastycznej

4 sierpnia (czwartek)
SCK Bytków
Warsztaty instrumentalne w ramach 
III Michałkowickiego Bluesowania. 
Koszt udziału w cyklu zajęć (zajęcia 
warsztatowe w dniach 3, 4 i 5 sierpnia 
oraz udział w koncercie finałowym 
w dniu 6 sierpnia) – 150 zł
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy 
„Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- 
Osiedle Bańgów
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
19.00 – Pływalnia Miejska. Aerobic 
w wodzie

5 sierpnia (piątek)
SCK Bytków
Warsztaty instrumentalne w ramach 
II I  Michałkowickiego Bluesowania. 
Koszt udziału w cyklu zajęć (zajęcia 
warsztatowe w dniach 3, 4 i  5 
sierpnia oraz udział w koncercie 
f inałowym w dniu 6 sierpnia)  
– 150 zł
10.00-14.00 – SCK Park Tradycji
Dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci. 
Wstęp wolny
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży
10.00-13.00 – boisko przy MDK im. H. 
Jordana
Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci 
i młodzieży prowadzone przez 
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe 
„Ogniwo”
10.00-12.00 – stadion sportowy MOSiR 
„Pszczelnik”
Test Coopera. Indywidualny test 
polegający na 12-minutowym 
nieprzerwanym biegu po bieżni 
sprawdzający wydolność organizmu
11.00 – MBP Filia Nr 10
Dzień czarny – dzieci ubierają się na 
czarno. Czarny kolor wcale nie musi być 
nudny
20.00 – SCK Bytków
Odkrywamy tajemnice miasta. 
Wycieczka po obiektach SCK i ważnych 
miejscach dla historii Siemianowic 
Śląskich

6 sierpnia (sobota)
17.00 – Amfiteatr w Parku Miejskim
Siemianowicki Rock & Blues w ramach 
III Michałkowickiego Bluesowania

7 sierpnia (niedziela)
7.00 – SCK Jarzębina
Wycieczki rodzinne – Orawica – Park 
wodny (Słowacja). Koszt wyjazdu – 50 zł 
(dzieci do 3 roku życia gratis)

8 sierpnia (poniedziałek)
10.00 – SCK Bytków
„Wielkich mistrzów tajemnice” - 
malarstwo. Zabawy, opowieści, 
konkursy, na podstawie historii 
malarstwa europejskiego. Wstęp wolny
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia plastyczne. Wstęp wolny
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży
10.00 – Kompleks Sportowy „Michał”
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn 
Podwórkowych w kategorii szkół 
podstawowych
12.00-13.30 – Szkoła Podstawowa nr 3 

w Siemianowicach Śląskich
Zajęcia z tenisa stołowego organizowane 
przez MKS „Siemianowiczanka” sekcja 
tenisa stołowego
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- 
Osiedle Michałkowice
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzie ży 
16.30 – Osiedle Węzłowiec
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży Osiedla 
Tuwim i Węzłowiec

9 sierpnia (wtorek)
10.00-11.30 – Śląski Klub Golfowy
Wtorki Z Golfem. Bezpłatne zajęcia 
z golfa przeznaczone dla wszystkich 
dzieci i młodzieży  
z Siemianowic Śląskich. Do dyspozycji 
uczestników zajęć sprzęt golfowy (kije 
i piłki)
10.00 – SCK Bytków
„Wielkich mistrzów tajemnice” - 
malarstwo. Zabawy, opowieści, 
konkursy, na podstawie historii 
malarstwa europejskiego. Wstęp wolny
10.00 – SCK Park Tradycji
Kino dla dzieci. Wstęp wolny. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru w Parku Tradycji 
od 21.06.2016 r.
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia plastyczne. Wstęp wolny
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży
10.00-12.00 – MBP Oddział dla Dzieci
Wakacyjne warsztaty plastyczne
10.00 – MBP Filia Nr 1
Zajęcia czytelniczo-plastyczne
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy 
„Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
12.00-13.30 – Szkoła Podstawowa nr 3 
w Siemianowicach Śląskich
Zajęcia z tenisa stołowego organizowane 
przez MKS „Siemianowiczanka” sekcja 
tenisa stołowego
13.00 – basen otwarty MOSiR 
„Pszczelnik”
Aerobic na terenie otwartego basenu 
kąpielowego
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- 
Osiedle Tuwim
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
17.00 – boisko na Osiedlu Bańgów
Zajęcia dodatkowe dla zawodników 
Osiedla Michałkowice i Bańgów
17.30 – Park Pszczelnik
Wtorki biegowe w Parku Pszczelnik, 
Maraton na Raty
19.00 – Pływalnia Miejska
Aerobic w wodzie

10 sierpnia (środa)
9.00-19.00. Ulgowy wstęp na basen 
kąpielowy dla dzieci i młodzieży 
szkolnej z Siemianowic Śląskich. Cena 
2,00 zł
10.00-12.00 – SCK Park Tradycji
Gry planszowe. Wstęp wolny
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia plastyczne. Wstęp wolny
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży
Zajęcia plastyczne. Wstęp wolny
10.00 – MBP Filia Nr 8
Kolorowe lato – cykl zajęć czytelniczo-
plastycznych z wykorzystaniem różnych 
technik
12.00-13.30 – Szkoła Podstawowa nr 3 
w Siemianowicach Śląskich
Zajęcia z tenisa stołowego organizowane 
przez MKS „Siemianowiczanka” sekcja 
tenisa stołowego
15.00 – MBP Filia Nr 4
Konkurs plastyczny „Mój bohater”. 
Rysowanie, wycinanie, wyrywanie 
z papierów kolorowych postaci 
ulubionych bohaterów książek. Wystawa 
prac
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza - 
Osiedle Węzłowiec
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 

18.00 – Pływalnia Miejska
Zajęcia fitness na sali gimnastycznej

11 sierpnia (czwartek)
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia ogólnorozwojowe. Wstęp wolny
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego 
dla siemianowickich dzieci 
i młodzieży
10.00 – boisko na Osiedlu Młodych
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn 
Podwórkowych w kategorii szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy 
„Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
11.00 – SCK Willa Fitznera
Wernisaż dla dzieci. Wstęp wolny
12.00-13.30 – Szkoła Podstawowa nr 3 
w Siemianowicach Śląskich
Zajęcia z tenisa stołowego organizowane 
przez MKS „Siemianowiczanka” sekcja 
tenisa stołowego
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- 
Osiedle Bańgów
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
19.00 – Pływalnia Miejska
Aerobic w wodzie

12 sierpnia (piątek)
10.00-14.00 – SCK Park Tradycji
Dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci. 
Wstęp wolny
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia ogólnorozwojowe. Wstęp wolny
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży
10.00 – Kompleks Sportowy „Michał”
Otwarty Turniej Siatkonogi
11.00 – MBP Filia Nr 10
Dzień różowy – dzieci ubierają się 
na różowo oraz odbędą się warsztaty 
plastyczne – piękne sukienki dla 
księżniczek wykonane z bibuły
12.00-13.30 – Szkoła Podstawowa nr 3 
w Siemianowicach Śląskich
Zajęcia z tenisa stołowego organizowane 
przez MKS „Siemianowiczanka” sekcja 
tenisa stołowego
17.30 – SCK Zameczek
Wieczór w Szkole Magii. Impreza dla 
grupy ok. 10-25 dzieci w wieku 8-11 lat. 
Wstęp wolny – liczba miejsc ograniczona 
(zapisy – tel. 32 204 11 27) – Warsztaty 
plastyczne - tworzenia czarodziejskich 
akcesoriów
18.30 – SCK Zameczek
Wieczór w Szkole Magii. Impreza dla 
grupy ok. 10-25 dzieci w wieku 8-11 lat. 
Wstęp wolny – liczba miejsc ograniczona 
(zapisy – tel. 32 204 11 27) – Zabawa 
fabularna

13 sierpnia (sobota)
10.00 – MOSiR „Pszczelnik”
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej 
dla Mężczyzn
17.00 – Amfiteatr w Parku Miejskim
Koncert Mirka Jędrowskiego z zespołem

14 sierpnia (niedziela)
8.00 – SCK Jarzębina
Wycieczki rodzinne – Jabłonków – 
Gorolskie Święto (Czechy). Koszt 
wyjazdu – 50 zł (dzieci do 3 roku 
życia gratis)
10.00 – MOSiR „Pszczelnik”
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej 
dla Kobiet

16 sierpnia (wtorek)
10.00-11.30 – Śląski Klub Golfowy
Wtorki  Z Golfem. Bezpłatne 
zajęcia z gol fa przeznaczone dla 
wszystkich dzieci  i  młodzieży 
z Siemianowic Śląskich.  Do 
dyspozycj i  uczestników zajęć sprzęt 
gol fowy (k i je i  p i łk i )
10.00 – SCK Bytków
Warsztaty ceramiczne dla dzieci od 6 lat. 
Wstęp wolny – liczba miejsc ograniczona
10.00 – SCK Park Tradycji
Kino dla dzieci. Wstęp wolny. Bezpłatne 
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wejściówki do odbioru w Parku Tradycji 
od 21.06.2016 r.
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia dla dzieci. Wstęp wolny
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży
10.00-12.00 – MBP Oddział dla Dzieci
Wakacyjne warsztaty plastyczne
10.00 – MBP Filia Nr 1
Zajęcia czytelniczo-plastyczne
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy 
„Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
10.30-12.00 – boisko wielofunkcyjne 
„Sporcik”
zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci 
i młodzieży prowadzone przez MKS 
Siemion przy Zespole Szkół nr 4
13.00 – basen otwarty MOSiR 
„Pszczelnik”
Aerobic na terenie otwartego basenu 
kąpielowego
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży - Osiedle Tuwim
17.00 – boisko na Osiedlu Bańgów
Zajęcia dodatkowe dla zawodników 
Osiedla Michałkowice i Bańgów
17.30 – Park Pszczelnik
Wtorki biegowe w Parku Pszczelnik, 
Maraton na Raty
19.00 – Pływalnia Miejska
Aerobic w wodzie

17 sierpnia (środa)
8.00 – Rynek Miejski
Wycieczka rekreacyjno-piesza dla dzieci 
i młodzieży. Trasa wycieczki: Jura 
Krakowsko-Częstochowska (Skarżyce, 
Skały Morskie, Okiennik Skarżyski, 
Morsko, Podlesie). Zapisy w Wydziale 
Kultury i Sportu UM Siemianowice Śl.
9.00-19.00. Ulgowy wstęp na basen 
kąpielowy dla dzieci i młodzieży szkolnej 
z Siemianowic Śląskich. Cena 2,00 zł
10.00 – SCK Park Tradycji
Zwiedzanie dla dzieci. Wstęp wolny
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia dla dzieci. Wstęp wolny
10.00 – MBP Filia Nr 5
Zajęcia plastyczne
10.00 – MBP Filia Nr 8
Kolorowe lato – cykl zajęć czytelniczo-
plastycznych z wykorzystaniem różnych 
technik
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży
10.30-12.00 – boisko wielofunkcyjne 
„Sporcik”
Zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci 
i młodzieży prowadzone przez MKS 
Siemion przy Zespole Szkół nr 4
15.00 – MBP Filia Nr 4
Dzień Dzikiej Flory, Fauny i naturalnych 
Siedlisk. Spotkanie czytelniczo-
literackie
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza - 
Osiedle Węzłowiec
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży
18.00 – Pływalnia Miejska
Zajęcia fitness na sali gimnastycznej

18 sierpnia (czwartek)
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia dla dzieci. Wstęp wolny
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy 
„Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
10.30-12.00 – boisko wielofunkcyjne 
„Sporcik”
Zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci 
i młodzieży prowadzone przez MKS 
Siemion przy Zespole Szkół nr 4
11.00 – SCK Willa Fitznera
Dzień pupila – o domowych zwierzakach 
opowiada Agnieszka Galus (AS). Wstęp 
wolny
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- 
Osiedle Bańgów

Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
19.00 – Pływalnia Miejska
Aerobic w wodzie

19 sierpnia (piątek)
10.00-14.00 – SCK Park Tradycji
Dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci. 
Wstęp wolny
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Bal przebierańców. Wstęp wolny
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży
10.00 – 12.00 – stadion sportowy MOSiR 
„Pszczelnik”
Test Coopera. Indywidualny test 
polegający na 12-minutowym 
nieprzerwanym biegu po bieżni 
sprawdzający wydolność organizmu
10.30-12.00 – boisko wielofunkcyjne 
„Sporcik”
Zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci 
i młodzieży prowadzone przez MKS 
Siemion przy Zespole Szkół nr 4
11.00 – MBP Filia Nr 10
Dzień brązowy – dzieci ubierają się 
na brązowo oraz odbędą się warsztaty 
plastyczne – misie
17.00 – Kompleks Sportowy „Michał”
Letnia Akademia Karate Kyokushin

20 sierpnia (sobota)
15.00 – Rynek Miejski
Pirackie Siemianowice. Wstęp wolny
17.00 – Amfiteatr w Parku Miejskim
Siemianowicki hip-hop

21 sierpnia (niedziela)
9.00 – SCK Jarzębina
Wycieczki rodzinne – Rejs statkiem + 
piknik. Koszt wyjazdu – 80 zł (dzieci do 3 
roku życia gratis)

22 sierpnia (poniedziałek)
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży 
10.00 – MOSiR „Pszczelnik”
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej 
Mikstów
10.00 – Kompleks Sportowy „Michał”
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn 
Podwórkowych w kategorii szkół 
podstawowych
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- 
Osiedle Michałkowice
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
16.30 – Osiedle Węzlowiec
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży Osiedla 
Tuwim i Węzłowiec
17.00 – Kompleks Sportowy „Michał”
Letnia Akademia Karate Kyokushin

23 sierpnia (wtorek)
10.00-11.30 – Śląski Klub Golfowy
Wtorki  Z Golfem. Bezpłatne 
zajęcia z gol fa przeznaczone dla 
wszystkich dzieci  i  młodzieży 
z Siemianowic Śląskich.  Do 
dyspozycj i  uczestników zajęć sprzęt 
gol fowy (k i je i  p i łk i )
10.00 – SCK Bytków
Warsztaty ceramiczne dla dzieci od 6 lat. 
Wstęp wolny – liczba miejsc ograniczona
10.00 – SCK Park Tradycji
Kino dla dzieci. Wstęp wolny. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru w Parku Tradycji 
od 21.06.2016 r.
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży
10.00-12.00 – MBP Oddział dla Dzieci
Wakacyjne warsztaty plastyczne
10.00 – MBP Filia Nr 1
Zajęcia czytelniczo-plastyczne
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy 
„Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
13.00 – basen otwarty MOSiR 
„Pszczelnik”
Aerobic na terenie otwartego basenu 
kąpielowego
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- 

Osiedle Tuwim
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
17.00 – Osiedle Bańgów
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży 
Osiedla Michałkowice i Bańgów
17.30 – Park Pszczelnik
Wtorki biegowe w Parku Pszczelnik, 
Maraton na Raty
19.00 – Pływalnia Miejska
Aerobic w wodzie

24 sierpnia (środa)
9.00-19.00 Ulgowy wstęp na basen 
kąpielowy dla dzieci i młodzieży szkolnej 
z Siemianowic Śląskich. Cena 2,00 zł
10.00-12.00 – SCK Park Tradycji
Gry planszowe. Wstęp wolny
10.00 – MBP Filia Nr 5
Zajęcia plastyczne
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego 
dla siemianowickich dzieci 
i młodzieży
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza - 
Osiedle Węzłowiec
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
17.00 – Kompleks Sportowy „Michał”
Letnia Akademia Karate Kyokushin
18.00 – Pływalnia Miejska
Zajęcia fitness na sali gimnastycznej

25 sierpnia (czwartek)
10.00-11.30, 11.30-13.00 – korty 
tenisowe MOSiR „Pszczelnik”
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży
10.00 – boisko na Osiedlu Korfantego
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn 
Podwórkowych w kategorii szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy 
„Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
10.30-12.00 – boisko Zespołu Szkół 
Sportowych
zajęcia z piłki siatkowej dla dzieci 
i młodzieży prowadzone MKS Siemion 
przy Zespole Szkół nr 4
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- 
Osiedle Bańgów
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
19.00 – Pływalnia Miejska
Aerobic w wodzie

26 sierpnia (piątek)
9.00 – korty tenisowe MOSiR 
„Pszczelnik”
Turniej tenisa ziemnego dla uczestników 
zajęć z tenisa ziemnego
10.00-14.00 – SCK Park Tradycji
Dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci. 
Wstęp wolny
10.00 – MOSiR „Pszczelnik”
Żeński i Męski Finał Letniego Grand Prix 
w Siatkówce Plażowej
10.00 – Kompleks Sportowy „Michał”
Otwarty Turniej Badmintona
11.00 – MBP Filia Nr 10
Dzień tęczowy – dzieci ubierają się 
na różnokolorowo oraz odbędą się 
warsztaty plastyczne – tęcza
17.00 – Kompleks Sportowy „Michał”
Letnia Akademia Karate Kyokushin

27 sierpnia (sobota)
17.00 – Amfiteatr w Parku Miejskim
Siemianowickie talenty. Koncert 
Zespołu Pieśni i Tańca „Siemianowice”, 
prezentacja sekcji artystycznych SCK

28 sierpnia (niedziela)
8.00 – SCK Jarzębina
Wycieczki rodzinne – Wisła. Koszt 
wyjazdu – 35 zł (dzieci do 3 roku 
życia gratis)

29 sierpnia (poniedziałek)
17.00 – Kompleks Sportowy „Michał”
Letnia Akademia Karate Kyokushin
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- 
Osiedle Michałkowice
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
16.30 – Osiedle Węzłowiec

Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży Osiedla 
Tuwim i Węzłowiec

30 sierpnia (wtorek)
10.00-11.30 – Śląski Klub Golfowy
Wtorki Z Golfem. Bezpłatne zajęcia 
z golfa przeznaczone dla wszystkich 
dzieci i młodzieży z Siemianowic 
Śląskich. Do dyspozycji uczestników 
zajęć sprzęt golfowy (kije i piłki)
10.00-12.00 – MBP Oddział dla Dzieci
Wakacyjne warsztaty plastyczne
10.00 – MBP Filia Nr 1
Zajęcia czytelniczo-plastyczne
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy 
„Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
13.00 – basen otwarty MOSiR 
„Pszczelnik”
Aerobic na terenie otwartego basenu 
kąpielowego
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- 
Osiedle Tuwim
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
17.00 – Osiedle Bańgów
Piłka nożna w naszych osiedlach 
– zajęcia dodatkowe dla dzieci 
i młodzieży Osiedla Michałkowice 
i Bańgów
17.30 – Park Pszczelnik
Wtorki biegowe w Parku Pszczelnik, 
Maraton na Raty
19.00 – Pływalnia Miejska
Aerobic w wodzie

31 sierpnia (środa)
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza - 
Osiedle Węzłowiec
Piłka nożna w naszych osiedlach – 
zajęcia dla dzieci i młodzieży

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
FILIA NR 1
W godzinach otwarcia biblioteki: gry 
planszowe, puzzle i inne łamigłówki
FILIA NR 4
W godzinach otwarcia biblioteki: zajęcia 
czytelnicze, plastyczno-techniczne 
i głośne czytanie
FILIA NR 9
W godzinach otwarcia biblioteki: 
„Kolorowy świat puzzli” - możliwość 
układania puzzli. Udostępnione będą 
artykuły plastyczne, gry planszowe 
i stanowiska komputerowe

MUZEUM MIEJSKIE
„Wakacyjne spotkania z historią 
i sztuką”:
warsztaty rysunku, pasteli i akwareli,
warsztaty technik graficznych,
pogadanki o muzyce
Zajęcia odbędą się w Galerii 
„Po Schodach” oraz w Galerii 
Multimedialnej „Piwnica” dla grup 
zorganizowanych (po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym)

„Drzwi otwarte Muzeum” dla dzieci 
i młodzieży – zwiedzanie wystaw stałych 
i zmiennych:
Wystawa twórczości plastycznej 
Stanisława Barnasia (1935-1986),
Wystawa fotograficzna „Siemianowickie 
migawki historyczne – dzielnice Hugo 
i Laurahuta,
 „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
Półkolonie dla dzieci w ramach dotacji 
otrzymanej z Urzędu Miasta

I turnus: 4-15 lipca, 9.00-15.00
II turnus: 18-29 lipca, 9.00-15.00
III turnus: 1-12 sierpnia, 9.00-15.00
IV turnus: 16-26 sierpnia, 9.00-15.00

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

5www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie www.siemianowice.pl

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICHWAKACJE



1 lipca (piątek)
9.30-11.00 – boisko Zespołu Szkół 
nr 4 dla dzieci szkół podstawowych. 
Letnia Akademia Sportu – zajęcia z piłki 
ręcznej
10.00-14.00 – SCK Park Tradycji
Dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci. 
Wstęp wolny
18.00 – SCK Bytków
Akademia Aktywnej Rodziny – Plener 
Rodzinny
20.00 – SCK Bytków
Kozie Górki Project (LARP). Zapisy do 
dnia 29.06.2016 r. pod numerem 32 228 
72 80

2 lipca (sobota)
11.00 – Park Pszczelnik
Bieg Lata, Nordic Walking. Trasa biegu: Park 
Pszczelnik, Pole Golfowe, Bażanciarnia, 
Staw Rzęsa
15.00 – SCK Bytków
Autobus Kulturalny. Koncert „Szalom na 
Szerokiej” w Krakowie. Cena – 40 zł (w 
cenie przejazd, ubezpieczenie, zwiedzanie 
Krakowa z przewodnikiem – ok. 2 godz., 
koncert plenerowy na ul. Szerokiej – Finał 
Festiwalu Kultury Żydowskiej 2016). Wyjazd 
spod budynku MBP przy al. Sportowców 3
17.00 – Amfiteatr w Parku Miejskim
Koncert zespołu B.A.R. Wstęp wolny

3 lipca (niedziela)
8.00 – SCK Jarzębina
Wycieczki rodzinne – Ustroń. Koszt 
wyjazdu – 35 zł (dzieci do 3 roku życia 
gratis)
17.00 – Amfiteatr w Parku Miejskim
Spektakl dla dzieci „Wesołe wierszowanki 
żuczka Jędrusia”. Wstęp wolny

4 lipca (poniedziałek)
9.30-11.00 – boisko wielofunkcyjne „Sporcik”
Letnia Akademia Sportu – zajęcia z piłki 
siatkowej dla dzieci ze szkół podstawowych
11.00 – SCK Park Tradycji
Warsztaty dziennikarskie – zajęcia dla grupy 
do 20 dzieci w wieku 9-13 lat. Wstęp wolny
11.00 – MBP Filia Nr 10
Dzień czerwony – dzieci ubierają się na 
czerwono oraz odbędą się warsztaty 
plastyczne – malowanie czerwonych kwiatów
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- Osiedle 
Michałkowice
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży 
16.30  - Osiedle Węzłowiec
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży Osiedla Tuwim i 
Węzłowiec

5 lipca (wtorek)
9.30-11.00 – boisko wielofunkcyjne „Sporcik”
Letnia Akademia Sportu – zajęcia z piłki 
siatkowej dla dzieci ze szkół podstawowych
10.00 – SCK Park Tradycji
Kino dla dzieci. Wstęp wolny. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru w Parku Tradycji od 
21.06.2016 r.
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy „Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
10.00-12.00 – MBP Oddział dla Dzieci
Wakacyjne warsztaty plastyczne
10.00 – MBP Filia Nr 1
Zajęcia czytelniczo-plastyczne
10.00-11.30 – Śląski Klub Golfowy
Wtorki Z Golfem. Bezpłatne zajęcia z 
golfa przeznaczone dla wszystkich dzieci 
i młodzieży z Siemianowic Śląskich. Do 
dyspozycji uczestników zajęć sprzęt golfowy 
(kije i piłki)
10.30 – MBP Filia Nr 8
Kolorowe lato – cykl zajęć czytelniczo-
plastycznych z wykorzystaniem różnych 
technik
13.00 – basen otwarty MOSiR „Pszczelnik”
Aerobic na terenie otwartego basenu 
kąpielowego
17.30 – Park Pszczelnik
Wtorki biegowe w Parku Pszczelnik, Maraton 
na Raty
19.00 – Pływalnia Miejska
Aerobic w wodzie
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- Osiedle 
Tuwim
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży 
17.00 – boisko na Osiedlu Bańgów

Zajęcia dodatkowe dla zawodników Osiedla 
Michałkowice i Bańgów

6 lipca (środa)
8.00 – Rynek Miejski - Wycieczka rekreacyjno-
piesza dla dzieci i młodzieży. Trasa wycieczki: 
Cieszyn, Dębowiec. Zapisy w Wydziale 
Kultury i Sportu UM Siemianowice Śl.
9.00-19.00 Ulgowy wstęp na basen 
kąpielowy dla dzieci i młodzieży szkolnej z 
Siemianowic Śląskich. Cena 2,00 zł
9.30-11.00 – boisko wielofunkcyjne „Sporcik”
Letnia Akademia Sportu – zajęcia z piłki 
siatkowej dla dzieci ze szkół podstawowych
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Siemianowickie dzieci są zdolne – zajęcia dla 
dzieci 10-13 lat. Wstęp wolny – liczba miejsc 
ograniczona
10.00 – MBP Filia Nr 5. Zajęcia plastyczne
15.00 – MBP Filia Nr 4. Dzień Czerwonego 
Kapturka: Charles Perrault i bracia Grimm. 
Konkurs plastyczny. Wystawa prac
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza - Osiedle 
Węzłowiec. Piłka nożna w naszych osiedlach 
– zajęcia dla dzieci i młodzieży 
18.00 – Pływalnia Miejska
Zajęcia fitness na sali gimnastycznej

7 lipca (czwartek)
9.30-11.00 – boisko wielofunkcyjne „Sporcik”
Letnia Akademia Sportu – zajęcia 
z piłki siatkowej dla dzieci ze szkół 
podstawowych
10.00 – boisko wielofunkcyjne „Sporcik”
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn 
Podwórkowych w kategorii szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy „Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
10.30 – MBP Filia Nr 8
Kolorowe lato – cykl zajęć czytelniczo-
plastycznych z wykorzystaniem różnych 
technik
11.00 – SCK Willa Fitznera
Matematyka na wesoło. Wstęp wolny
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- Osiedle 
Bańgów
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży 
19.00 – Pływalnia Miejska
Aerobic w wodzie

8 lipca (piątek)
9.30-11.00 – boisko wielofunkcyjne „Sporcik”
Letnia Akademia Sportu – zajęcia z piłki 
siatkowej dla dzieci ze szkół podstawowych
10.00-14.00 – SCK Park Tradycji
Dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci. Wstęp 
wolny
10.00-12.00 – stadion sportowy MOSiR 
„Pszczelnik”
Test Coopera. Indywidualny test polegający 
na 12-minutowym nieprzerwanym biegu po 
bieżni sprawdzający wydolność organizmu
11.00 – MBP Filia Nr 10
Dzień niebieski – dzieci ubierają się na 
niebiesko oraz odbędą się warsztaty 
plastyczne – malowanie niebieskich postaci 
bajkowych
17.30 – SCK Zameczek
Wieczór w Szkole Magii. Impreza dla grupy 
ok. 10-25 dzieci w wieku 8-11 lat. Wstęp 
wolny – liczba miejsc ograniczona (zapisy 
– tel. 32 204 11 27) – Warsztaty plastyczne - 
tworzenia czarodziejskich akcesoriów
18.30 – SCK Zameczek
Wieczór w Szkole Magii. Impreza dla grupy 
ok. 10-25 dzieci w wieku 8-11 lat. Wstęp 
wolny – liczba miejsc ograniczona (zapisy – 
tel. 32 204 11 27) – Zabawa fabularna

9 lipca (sobota)
10.00 – MOSiR „Pszczelnik”
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej dla 
Mężczyzn
10.00 – SCK Zameczek
Śniadanie na trawie. Wstęp wolny
17.00 – Amfiteatr w Parku Miejskim
Koncert zespołu Bajery. Wstęp wolny

10 lipca (niedziela)
7.00 – SCK Jarzębina
Wycieczki rodzinne – Szaflary – Zakopane. 
Koszt wyjazdu – 100 zł (dzieci do 3 roku 
życia gratis)
10.00 – MOSiR „Pszczelnik”
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej dla 
Kobiet

17.00 – Amfiteatr w Parku Miejskim
Spektakl dla dzieci „Cyrk Bobas”. Wstęp 
wolny

11 lipca (poniedziałek)
9.30-11.00 – boisko Zespołu Szkół 
Sportowych
Letnia Akademia Sportu – zajęcia z piłki 
koszykowa dla dzieci ze szkół podstawowych
10.00 – SCK Bytków (Pracownia Plastyczna 
OKIENKO)
„Plastyczne podróże – małe i duże” - 
warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-9 
lat. Wstęp wolny
10.00-13.00 – SCK Jarzębina
Lato w Jarzębinie: gry i zabawy ruchowe, 
piłkarzyki, warsztaty plastyczne – dzieci 8-12 
lat. Wstęp wolny. Zapisy w SCK - Jarzębina 
(32 228 48 46)
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia teatralne. Wstęp wolny
10.00 – Kompleks Sportowy „Michał”
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn 
Podwórkowych w kategorii szkół 
podstawowych
11.00 – MBP Filia Nr 10
Dzień biały – dzieci ubierają się na biało oraz 
odbędą się warsztaty plastyczne – zabawa z 
masą solną
12.00 – SCK Bytków (Pracownia Plastyczna 
OKIENKO)
„Plastyczne podróże – małe i duże” - 
warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 10-
16 lat. Wstęp wolny
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- Osiedle 
Michałkowice
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży 
16.30 – Osiedle Węzlowiec
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży Osiedla Tuwim i 
Węzłowiec

12 lipca (wtorek)
9.30-11.00 – boisko Zespołu Szkół 
Sportowych
Letnia Akademia Sportu – zajęcia z piłki 
koszykowa dla dzieci ze szkół podstawowych
10.00-11.30 – Śląski Klub Golfowy
Wtorki Z Golfem. Bezpłatne zajęcia z 
golfa przeznaczone dla wszystkich dzieci 
i młodzieży z Siemianowic Śląskich. Do 
dyspozycji uczestników zajęć sprzęt golfowy 
(kije i piłki)
10.00 – SCK Bytków (Pracownia Plastyczna 
OKIENKO)
„Plastyczne podróże – małe i duże” - 
warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-9 
lat. Wstęp wolny
10.00 – SCK Park Tradycji
Kino dla dzieci. Wstęp wolny. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru w Parku Tradycji od 
21.06.2016 r.
10.00-13.00 – SCK Jarzębina
Lato w Jarzębinie: gry i zabawy ruchowe, 
piłkarzyki, warsztaty plastyczne – dzieci 8-12 
lat. Wstęp wolny. Zapisy w SCK-Jarzębina 
(32 228 48 46)
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia teatralne. Wstęp wolny
10.00-12.00 – MBP Oddział dla Dzieci
Wakacyjne warsztaty plastyczne
10.00 – MBP Filia Nr 1
Zajęcia czytelniczo-plastyczne
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy „Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
10.30 – MBP Filia Nr 8
Kolorowe lato – cykl zajęć czytelniczo-
plastycznych z wykorzystaniem różnych 
technik
12.00 – SCK Bytków (Pracownia Plastyczna 
OKIENKO)
„Plastyczne podróże – małe i duże” - 
warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 10-
16 lat. Wstęp wolny
13.00 – basen otwarty MOSiR „Pszczelnik”
Aerobic na terenie otwartego basenu 
kąpielowego
16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza- Osiedle 
Tuwim
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży 
17.00 – boisko na Osiedlu Bańgów
Zajęcia dodatkowe dla zawodników Osiedla 
Michałkowice i Bańgów
17.30 – Park Pszczelnik. Wtorki biegowe w 
Parku Pszczelnik, Maraton na Raty
19.00 – Pływalnia Miejska. Aerobic w wodzie

13 lipca (środa)
9.00-19.00 - Ulgowy wstęp na basen 
kąpielowy dla dzieci i młodzieży szkolnej z 
Siemianowic Śląskich. Cena 2,00 zł
9.30-11.00 – boisko Zespołu Szkół 
Sportowych dla dzieci ze szkół 
podstawowych
Letnia Akademia Sportu – zajęcia z piłki 
koszykowa
10.00 – SCK Bytków (Pracownia Plastyczna 
OKIENKO)
„Plastyczne podróże – małe i duże” - 
warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-9 
lat. Wstęp wolny
10.00-13.00 – SCK Jarzębina
Lato w Jarzębinie: gry i zabawy ruchowe, 
piłkarzyki, warsztaty plastyczne – dzieci 8-12 
lat. Wstęp wolny. Zapisy w SCK-Jarzębina 
(32 228 48 46)
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Siemianowickie dzieci są zdolne – zajęcia dla 
dzieci 10-13 lat. Wstęp wolny – liczba miejsc 
ograniczona
10.00-11.30 – SCK Zameczek
Zajęcia teatralne. Wstęp wolny
10.00 – MBP Filia Nr 5. Zajęcia plastyczne
12.00 – SCK Bytków (Pracownia Plastyczna 
OKIENKO). „Plastyczne podróże – małe i 
duże” - warsztaty plastyczne dla dzieci w 
wieku 10-16 lat.  
Wstęp wolny

II etap 73. Tour de Pologne
Zapraszamy do wspólnego dopingu na 
Lotną Premię przy ul. Świerczewskiego oraz 
wspólnej zabawy na Rynku Miejskim. 
Imprezy towarzyszące Premii Lotnej na 
Rynku Miejskim:
16.15-17.00 Lotna Premia – przejazd 
kolumny promocyjnej i peletonu TdP
17.00-19.00 telebim na Rynku Miejskim – 
transmisja dalszej części II etapu TdP z metą 
w Katowicach
Imprezy towarzyszące na Rynku Miejskim:
- Występy siemianowickich wykonawców
- Sportowisko czyli gry i zabawy dla dzieci
- klinika dr. Bike`a
- Kapslowy Wyścig Kolarski
- prezentacja grupy rowerowej
- dmuchańce dla dzieci i inne atrakcje
W związku z organizacją II etapu 73. Tour de 
Pologne 13 lipca br. (środa) w 16.00-17.10 
nastąpi czasowe zamknięcie następujących 
ulic: Maciejkowicka, Orzeszkowej, 
Michałkowicka, Świerczewskiego, Staszica, 
Waryńskiego, Kapicy, Niepodległości, 
Wróblewskiego, Telewizyjna, Al. Korfantego. 
Po przejeździe peletonu ulice będą 
sukcesywnie otwierane.
Ponadto informujemy, że parkingi przy ul. 
Świerczewskiego i Jana Pawła II (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.

16.30 gr. młodsza, 18.00 gr. starsza - Osiedle 
Węzłowiec
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia 
dla dzieci i młodzieży 
18.00 – Pływalnia Miejska
Zajęcia fitness na sali gimnastycznej

14 lipca (czwartek)
9.30-11.00 – boisko Zespołu Szkół 
Sportowych 
Letnia Akademia Sportu – zajęcia z 
piłki koszykowa dla dzieci ze szkół 
podstawowych
10.00 – boisko na Osiedlu Węzłowiec
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn 
Podwórkowych w kategorii szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
10.00 – SCK Bytków (Pracownia Plastyczna 
OKIENKO)
„Plastyczne podróże – małe i duże” - 
warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-9 
lat. Wstęp wolny
10.00-12.00 – Kompleks Sportowy „Siemion”
Bezpłatne zajęcia z hokeja na trawie dla 
dzieci i młodzieży
10.00-13.00 – SCK Jarzębina
Lato w Jarzębinie: gry i zabawy ruchowe, 

LIPIEC 2016 wtorek

środa

piątek

sobota

czwartek
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112, 997, (32) 359 62 55 112, 998 112, 999 (32) 220 01 80

poniedziałek

niedziela



HOTSPOTY 
W NASZYM MIEŚCIE Przełajka

Michałkowice

Bańgów

Bytków

Centrum

BASENY W WAKACJE
DYŻURY APTEK
WAŻNE TELEFONY

Apteka „Magiczna”
Siemianowice Śląskie
41-100, ul. Jana Pawła II 13
Właściciel: Magiczna Sp. z o.o., Sp. Komandytowa 90-
402 Łódź, Zachodnia 81/83
(32) 761 11 00

APTEKA BLISKO CIEBIE
Siemianowice Śląskie
41-100, ul. Świerczewskiego 13
Właściciel: Jargan Jolanta, Jargan Leszek, Szklorz An-
drzej, Szklorz Katarzyna
32 204 66 22
Numer Alarmowy: 112
Policja: 112, 997, 32 359 62 55
Straż Pożarna: 112, 998, centrala - tel.: 32-766-80-30 (35)
Pogotowie: 112, 999 
Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna i wyjazdowa: 
32-42-87-884
Szpital nr 2: Centrala: +48 (32) 2283030
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 
(32) 2200180
Straż Miejska, tel. 986, 32 228 47 00
Pogotowie Gazowe 
Rozdzielnia Gazu w Świętochłowicach 
tel. 992, 32 245 20 50
Pogotowie Energetyczne 
tel. 32 349 22 00
Pogotowie Wodociągowe 
tel. 32 293 77 86

GODZINY OTWARCIA BASENU PSZCZELNIK
od 25.06.2016
Pn, wt, cz, pt 10:00-18:00
Sr, 9.00-19.00 wstęp za 2 zł.
so, nd 9.00-19.00

CENNIK Pszczelnik:

CENNIK Michał:

GODZINY OTWARCIA BASENU MICHAŁ
Pn-pt 6.00-22.00
So 9.00-22.00
Nd 9.00-21.00

7www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

ul. Bytomska - plac zabaw

Michałkowice Planty

Park Górnik - plac zabaw

Park Miejski - Amfiteatr

Park Miejski - plac zabaw

"Pszczelnik" - MOSiR

Rynek Miejski

Park Hutnik - plac zabaw

Osiedle Młodych - rynek osiedlowy

Osiedle Chemik - Rynek Bytkowski

Węzłowiec - ogród społeczny/sporcik

Bilet ulgowy przysługuje 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 basenu na zasadach biletu ulgowego.
Osoby niepełnosprawne na wózkach korzystają z basenu na zasadach biletu ulgowego, 
natomiast opiekun osoby niepełnosprawnej - ma wstęp wolny.

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 7, 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 basenu na zasadach biletu ulgowego.
Osoby niepełnosprawne na wózkach korzystają z basenu na zasadach biletu 
ulgowego, natomiast opiekun osoby niepełnosprawnej - ma wstęp wolny.
Ulgowy bilet indywidualny dla dzieci i młodzieży uczącej się w okresie wakacji letnich:
- pobyt 60 minut - dodatkowo 10 min. 2,50 zł.
- pobyt 120 minut - dodatkowo 10 min.  5 zł.

Tegoroczne wakacje to okres, w którym uruchomione zostaną na terenie miasta długo oczekiwane hotspoty WIFI z bezpłatnym dostępem do Internetu. Projekt ten powstaje przy 
współpracy firmy PHU MMJ Marcin Janos z Urzędem Miasta, Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Spółdzielnią „Michał”. Znany na naszym lokalnym rynku dostawca usług 
telekomunikacyjnych zdecydował się w swoje 15 urodziny ufundować i zamontować niezbędny sprzęt oraz podłączyć stabilne łącza internetowe w wybranych lokalizacjach. Partnerzy 
projektu udostępnią infrastrukturę budynków tak, by wydajność nadajników, była jak najlepsza. W pierwszej kolejności hotspoty zostaną uruchomione w miejscach,  które mogą odwiedzić 
przybywający do naszego miasta pielgrzymi na Światowe Dni Młodzieży. O każdej aktywacji punktów będziemy informowali Państwa poprzez serwis internetowy www.siemianowice.pl oraz 
na stronie naszej społeczności mieszkańców facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie.                 PIOTR KOCHANEK



20 lipca - środa - dzień przyjazdu
przyjmowanie pielgrzymów w parafii 
Krzyża św. (oratorium, ul. Powstańców 2)
odbiór pakietów, rozesłanie do rodzin
kolacja u rodzin

21 lipca - czwartek 
10:00 - Msza św. z katechezą w parafii 
Krzyża św. (ul. Powstańców 2)
11:30-12:40 – „Błogosławieni miłosierni”: 
odwiedzenie dzielnic Hugo i Nowy Świat w 
dwóch grupach (przywitanie mieszkańców, 
świadectwo, zabawa z dziećmi, sadzenie 
drzewek ŚDM)
14:30-18:00 - festyn na „Pszczelniku”: 
basen / mecz / bieg „miłosierdzia” - 5 km / 
zabawy / pokaz straży pożarnej  
20:00-21:30 – przedst. o bł. Chiarze Luce 
Badano („Jasne światło”), modlitwa uwielbienia 
(parafia Krzyża Świętego, ul. Powstańców 2)

22 lipca - piątek
10:00 - Msza św. z katechezą w parafii św. 
Michała Archanioła (ul. Kościelna 1)
11:30-12:30 - spotkanie na Rynku: święto 
czekolady 

13:30-17:00 - przejazd i program w 
Piekarach Śl. 
18:30-19:30 - koncert zespołu 
„Albo i Nie” (Park Tradycji, ul. Elizy 
Orzeszkowej 12)
19:30-20:30 - wydawanie kolacji (Park 
Tradycji)
20:30-22:00 – prezentacja grup / wieczór 
talentów / zabawa (Park Tradycji)  

23 lipca – sobota (Katedra, 
Muchowiec: program diecezjalny)
9:30 - przejazd pod katedrę / spotkanie 
grup w katedrze 
15:00 – rozpoczęcie na Muchowcu, 
Koronka do Bożego Miłosierdzia, 
Koncert – prezentacja kilku wspólnot 
międzynarodowych 
16:15 - Góra Karmel – próba wiary (Eliasz 
– prorok jak ogień)- widowisko z udziałem 
orkiestry symfonicznej oraz aktorów i 
solistów
17:30 - Msza św.
20:00 - Koncert (Support, Steven Curtis 
Chapman, TGD i przyjaciele) 
22:30 - zakończenie i powrót do parafii

24 lipca - niedziela
Msza św. w parafiach zamieszkania
Obiad u rodzin
Spotkania parafialne (1. 
Krzyż+Antonik+Zmartwychwstanie; 2. 
Bytków, 3. Michałkowice, 
4. Bańgów, Przełajka)
kolacja u rodzin 

25 lipca – poniedziałek
Śniadanie u rodzin
pożegnanie
wyjazd pielgrzymów z Siemianowic do 
Krakowa

8 www.siemianowice.pl

PIELGRZYMI
CO? JAK? GDZIE? KIEDY?

W SIEMIANOWICACH
ŚLĄSKICH

DODATKOWYCH INFORMACJI 
NA TEMAT MIEJSKICH 
WYDARZEŃ UDZIELAJĄ:
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU 
URZĘDU MIASTA
ul. 27 stycznia 3, I piętro – tel. 32 765 62 90
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Niepodległości 45 (tel. 32 228 72 80) 
– SCK Bytków
ul. 27 stycznia 3 (tel. 32 763 27 33) 
– SCK Willa Fitznera
ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32 765 27 40- 41) 
– SCK Park Tradycji
ul. Wierzbowa 2 (tel. 32 228 48 46) 
– SCK Jarzębina
ul. Oświęcimska 1 (tel. 32 204 11 27) 
– SCK Zameczek
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Al. Sportowców 3 (tel. 32 228 13 29)
ul. Żeromskiego 13a (tel. 32 228 11 96) 
– MBP Filia Nr 1
ul. Szymanowskiego 11 - Zespól Szkół Nr 
1 (tel. 32 228 14 40) – MBP Filia Nr 4
ul. Sobieskiego 11 (tel. 32 228 24 85) 
– MBP Filia Nr 5
ul. Zgrzebnioka 43a (tel. 32 228 61 54) 
– MBP Filia Nr 8
ul. Powstańców 54a (tel. 32 228 10 16) 
– MBP Filia Nr 9
ul. Jaworowa 2 (tel. 32 228 42 46) 
– MBP Filia Nr 10
MUZEUM MIEJSKIE
ul. Chopina 6 (tel. 32 228 50 80)
DOM KULTURY CHEMIK
ul. Niepodległości 51 (tel. 32 228 20 90)
MOSiR „PSZCZELNIK”
Park Pszczelnik 3 (tel. 32 228 08 48)
KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ”
ul. E. Orzeszkowej 1 (tel. 32 760 52 43)
KOMPLEKS SPORTOWY „SIEMION”
ul. Olimpijska 2 (tel. 32 251 64 53)
PŁYWALNIA MIEJSKA
ul. Śniadeckiego 11 (tel. 32 228 04 15)
BOISKO WIELOFUNKCYJNE „SPORCIK”
ul. Śniadeckiego 11 (tel. 32 228 04 15)
ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY
ul. Sowia 14 (tel. 32 608 33 71)
SSM ul. Boh. Westerplatte 20  
(tel. 32 609 14 00)
SRS „OGNIWO” 
Henryk Ćwieląg (tel. 795 175 220)
MKS „SIEMION” PRZY ZS NR 4 
Sylwia Styperek (tel. 504 440 227)
MUKS „MICHAŁKOWICE” 
Wiesław Marcinkowski (tel. 602 491 612)
MKS „SIEMIANOWICZANKA” 
Jerzy Malcherek (tel. 606 227 349)
HKS „SIEMIANOWICZANKA”  
Paweł Siegel (tel. 535 715 771)
KARATE KYOKUSHIN 
Andrzej Manecki (tel. 504 084 126)

Pierwszy raz w historii naszego 
miasta gościć będziemy 
pielgrzymów z całego świata. To 
wyjątkowe wydarzenie zarówno 
pod kątem przygotowań jak 
i samego przebiegu wizyty. 
W wydarzenia w naszym 
mieście zaangażowane 
będą wszystkie parafie 
siemianowickiego dekanatu, 
ponad 100 woluntariuszy, Urząd 
Miasta oraz służby i instytucje. 
Przedstawiamy Państwu 
przybliżony program podjęcia 
zagranicznych gości zapraszając 
do udziału w uroczystych 
mszach świętych i wspólnych 
spotkaniach. Szczegółowych 
informacji udzielają 
koordynatorzy Światowych Dni 
Młodzieży w Siemianowicach 
są ks. Tomasz Tesarczyk 
oraz ks. Maciej Krajewski pod 
numerem telefonu - 608 513 
332. O ewentualnych zmianach 
będziemy informować poprzez 
internetowy serwis informacyjny 
www.siemianowice.pl

PIOTR KOCHANEK
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