
SIEMIANOWICKI INFORMATOR 
KULTURALNO – SPORTOWY

Akcja Lato
lipiec, sierpień 2019

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU
ul. Fitznerów 3 (tel. 32 765 62 90)

BEZPŁATNE WYCIECZKI REKREACYJNE AUTOKAROWO-PIESZE DLA 
SIEMIANOWICKICH DZIECI I MŁODZIEŻY

10 lipca (środa), wyjazd godz. 8.00
Wycieczka na Jurę Krakowsko – Częstochowską (Huta Częstochowa, Rezerwat Zielona Góra, 
Góry Towarnie, Olsztyn)

24 lipca (środa), wyjazd godz. 8.00
Wycieczka na Jurę Krakowsko - Częstochowską (Olsztyn, Sokole Góry, Skałki Św Idziego, 
Zrębice kościół) 

7 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00
Wycieczka w Beskid Śląski (Przełęcz Salmopolska, Biały Krzyż, Grabowa, Kotarz, Hyrca, 
Przełęcz Karkoszczonka, Szczyrk Biła )

21 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00
Wycieczka na Jurę Krakowsko - Częstochowską (Bolechowice, Brama Bolechowicka, 
Karniowice, Dolina Kobylańska, Będkowice, Dolina Będkowska, Łazy

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

LETNIA  AKADEMIA SPORTU 

Zajęcia sportowe dla siemianowickich dzieci w rocznikach szkół podstawowych. 
1-5 lipca (poniedziałek – piątek), godz. 9.30-11.00 – bezpłatne zajęcia z piłki ręcznej na 
boisku przy Szkole Podstawowej nr 4 
8-12 lipca (poniedziałek – piątek), godz. 9.30-11.00 – bezpłatne zajęcia z piłki ręcznej na 
boisku wielofunkcyjnym przy ul. Przyjaźni



15-19 lipca (poniedziałek – piątek), godz. 9.30-11.00 – bezpłatne zajęcia z piłki nożnej na 
boisku wielofunkcyjnym „Sporcik”
22-26 lipca (poniedziałek – piątek), godz. 9.30-11.00 – bezpłatne zajęcia z piłki nożnej na 
boisku wielofunkcyjnym osiedla Bańgów

KONCERTY LETNIE W AMFITEATRZE

29 czerwca (sobota), godz. 17.00
Koncert zespołu SZLAGIER MASZYNA

6 lipca (sobota), godz. 17.00
Koncert DAMIANA HOLECKIEGO z zespołem

13 lipca (sobota), godz. 17.00 
Koncert zespołu BLUE PARTY

TOR PUMPTRACK
Siemianowice Śląskie, ul. Wróbla 2

23 czerwca (niedziela) godz. 12.00-16.00
Pokaz profesjonalnej jazdy na Pumptracku.
W programie:
wyścig o kebsa
wyścig o króla pumptracka

dla dzieci:
rzut oponą do celu
slalom
wyścig ślimaka

Obowiązkowo zabierz ze sobą kask i zgodę rodzica

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Niepodległości 45 (tel. 32 228 72 80)
www.siemck.pl

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

8-12 lipca (poniedziałek-piątek), Pracownia Plastyczna OKIENKO
„W krainie baśni”
godz. 10.00 - zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych (6-9 lat)
godz. 12.00 - zajęcia plastyczne dla dzieci starszych (10-16 lat)
Grupy powyżej 5 osób prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu warsztatów



15-18 lipca (poniedziałek-czwartek), godz. 10.00-12.00
„Przygoda na dworze baśniowego króla” – zabawy, gry, konkursy przeznaczone dla dzieci od 
5 lat
– dobre maniery i sztuka poruszania się po pałacu, królewski savoir-vivre, zasady 
bezpieczeństwa, rozmowa z przyboczną strażą pałacową
– rycerz i dama dworu – kostium i stosowne do stanu zabawy
– królewski bal – zabawa kostiumowa dla dzieci
– najpiękniejsze baśnie, opowiadanie z elementami inscenizacji

30 lipca-2 sierpnia (wtorek-piątek), godz. 10.30-18.00
VII Siemianowickie Warsztaty Bluesowe – Zajęcia indywidualne z wykładami oraz zajęcia 
zespołowe. Koszt – 100 zł od osoby

12, 13 sierpnia (wtorek, środa), godz. 11.00-13.00
Warsztaty tańca hip-hop

20, 27 sierpnia (wtorki), godz. 10.00
Warsztaty ceramiczne dla dzieci (ilość miejsc ograniczona – zgłoszenia telefoniczne)

26-29 sierpnia (poniedziałek-czwartek), godz. 10.00
„Wielka baśniowa inscenizacja” - warsztaty teatralne
– głos – czyli warsztaty mowy i intonacji,
– tworzenie postaci,
– scenografia,
– „zapraszamy do świata naszej bajki” czyli tworzymy teatr

SCK WILLA FITZNERA – ul. Fitznerów 3 (tel. 32 763 27 33)

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 lipca, 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 sierpnia (wtorki, czwartki), 
godz. 20.30
Kino letnie. Wstęp wolny

3, 10, 17, 24, 31 lipca, 7, 14, 21, 28 sierpnia (środy), godz. 18.00
Każdy śpiewać może. Wstęp wolny

5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia (piątki), godz. 17.00-20.00
Fitzner Cafe. Bilety – 5 zł

25 lipca (czwartek), godz. 18.00
Pokaz filmowy: „Dziewczyny mierzą wysoko”. Wstęp wolny

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

CHILL TIME POD SZYBEM KRYSTYN

5 lipca (piątek), godz. 20.00
MACIEJ LIPINA. Wstęp wolny



12 lipca (piątek), godz. 20.00
XPrEsS DuO (Adam Rybak i Tomasz Mucha). Wstęp wolny

19 lipca (piątek), godz. 20.00
Zespół IKSY. Wstęp wolny

26 lipca (piątek), godz. 20.00
The party is over. Wstęp wolny

2 sierpnia (piątek), godz. 20.00
Zespół MÓW. Wstęp wolny

9 sierpnia (piątek), godz. 20.00
SiJu. Wstęp wolny

16 sierpnia (piątek), godz. 20.00
KHRA DALIVA. Wstęp wolny

23 sierpnia (piątek), godz. 20.00
@COAST PATROL. Wstęp wolny

30 sierpnia (piątek), godz. 20.00
BEATLE JUICE. Wstęp wolny

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 lipca, 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29 sierpnia (wtorki, czwartki), 
godz. 10.00
Bajkowe kino w Parku Tradycji. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny

4, 11, 18, 25 lipca, 1, 8, 22, 29 sierpnia (czwartki), godz. 17.00
Klub Gier Planszowych. Wstęp wolny

6 lipca (sobota), godz. 20.00
Kostka Przeznaczenia – gra fabularna na motywach filmu. Udział dzieci możliwy wyłącznie 
pod opieką dorosłych. Wstęp wolny

8-11, 15-18, 22-25 lipca (poniedziałek-czwartek), godz. 10.00-15.00
Bezpłatne lekcje języka angielskiego, zajęcia edukacyjne, animacje. Wstęp wolny

12 lipca, 9 sierpnia (piątki), godz. 16.00
Kino Seniora 60+. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp za okazaniem Siemianowickiej Karty 
Seniora

25 sierpnia (niedziela), godz. 10.00
End of Summer – zlot samochodów tuningowych. Wstęp wolny

31 sierpnia (niedziela), godz. 10.00
Piknik Zdrowia. Wstęp wolny



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

NIEDZIELNE WYCIECZKI  RODZINNE – ODPŁATNE.  BILETY DOSTĘPNE W SCK 
JARZĘBINA (zbiórki przy sklepie spożywczym przy ulicy Kasztanowej) 

7 lipca (niedziela), godz. 8.00
Ustroń Równica. Bilety – 45 zł

14 lipca (niedziela), godz. 7.00
Słowacja Orawica. Bilety – 60 zł

21 lipca (niedziela), godz. 9.00
Rejs statkiem po Odrze, biesiada w stodole. Bilety – 90 zł

28 lipca (niedziela), godz. 7.30
Wrocław Panorama Racławicka. Bilety – 95 zł (dorośli), 90 zł (dzieci, młodzież, emeryci, 
renciści)

4 sierpnia (niedziela), godz. 8.00
Czechy Jabłonków, Gorolskie Święto. Bilety – 55 zł

11 sierpnia (niedziela), godz. 8.00
Wieliczka kopalnia soli. Bilety – 100 zł (dorośli), 90 zł (dzieci, młodzież, emeryci, renciści)

18 sierpnia (niedziela), godz. 9.00
Rejs statkiem po Odrze, biesiada w stodole. Bilety – 90 zł

25 sierpnia (niedziela), godz. 7.00
Szaflary i Zakopane. Bilety – 60 zł

13 lipca, 17 sierpnia (soboty), godz. 11.00
Sobota na skwerze Jarzębina. W programie: godz. 11.00-15.00 – dmuchańce, gry i zabawy dla 
dzieci; godz. 15.30-17.00 – koncert plenerowy. Wstęp wolny

27 lipca (sobota), godz. 18.00
Ukryte  sprawy i  trudna  prawda  –  fabularna  gra  paradokumentalna  dla  młodzieży  i  osób 
dorosłych; udział dzieci możliwy wyłącznie pod opieką dorosłych. Wstęp wolny

PRACOWNIA KREATYWNA H2O – ul. Wyspiańskiego 5

2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 27 sierpnia (wtorki), godz. 11.00
Zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 5-7 lat. Ilość miejsc ograniczona. Bilety – 9 zł, do 
nabycia we wszystkich oddziałach SCK

4, 11, 18, 25 lipca, 1, 8, 22, 29 sierpnia (czwartki), godz. 17.00
Zajęcia indywidualne dla dzieci powyżej 8. roku życia. Ilość miejsc ograniczona. Bilety – 9 
zł, do nabycia we wszystkich oddziałach SCK



AMFITEATR W PARKU MIEJSKIM

TEATRALNE LATO POD CHMURKĄ

7 lipca (niedziela), godz. 17.00
„Podróże  Baltazara  Gąbki”  -  spektakl  dla  dzieci  w wykonaniu  Teatru  Blaszany Bębenek. 
Wstęp wolny

14 lipca (niedziela), godz. 17.00
„Skarb to nie tylko złoto” - spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek. Wstęp 
wolny

21 lipca (niedziela), godz. 17.00
„Smerfne przygody” -  spektakl  dla  dzieci  w wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek. Wstęp 
wolny

28 lipca (niedziela), godz. 17.00
„Piraci i wyspa skarbów” - spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek. Wstęp 
wolny

KONCERTY LETNIE W AMFITEATRZE

20 lipca (sobota), godz. 17.00
„Cóż bez miłości wart byłby świat” - najpiękniejsze piosenki o miłości z lat 20-tych i 30-tych 
ubiegłego  stulecia  w  wykonaniu  Aleksandry  Stano,  Bartosza  Jaśkowiaka  oraz  Jarosława 
Mokrusa. Wstęp wolny

27 lipca (sobota), godz. 17.00
Koncert zespołu Arkadia Band. Wstęp wolny

3 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Koncert  finałowy VII  Siemianowickich  Warsztatów  Bluesowych.  Na  scenie  prezentować 
będą się uczestnicy warsztatów oraz ich wykładowcy. Podsumowaniem popołudnia będzie 
projekt muzyczny „Niemen/Wspomnienie” w wykonaniu czołowego wokalisty jazzowego – 
Marka Bałaty. Towarzyszyć mu będą na scenie: Bohdan Lizoń – gitara, Adam Niedzielin – 
piano, Tomasz Kańtoch – gitara basowa, Marek Olma – perkusja. Wstęp wolny

10 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Koncert  zespołu  pro-WOKALNI  (największe  przeboje  polskiej  muzyki  rozrywkowej. 
Piosenki m.in. Czerwonych Gitar, Skaldów, Maryli Rodowicz). Wstęp wolny

17 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Koncert z okazji 100. rocznicy Powstań Śląskich. Wstęp wolny

24 sierpnia (sobota), godz. 16.00
Letnie  Święto  Folkloru.  Wystąpią:  Zespół  Pieśni  i  Tańca  „Siemianowice”  oraz  zespoły 
biorące udział w Międzynarodowym Studenckim Festiwalu Folklorystycznym. Wstęp wolny

31 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Koncert Nairy Ayvazyan – największe przeboje operetki i musicalu. Wstęp wolny



2 sierpnia (piątek), godz. 20.00
Imię  róży –  gra  fabularna  na  motywach  powieści  Umberto  Eco.  Udział  dzieci  możliwy 
wyłącznie pod opieką dorosłych. Wstęp wolny

RYNEK MIEJSKI

22 lipca (poniedziałek), godz. 11.00-13.00 
Święto czekolady. Wstęp wolny

18 sierpnia (niedziela), godz. 16.00
Pirackie Siemianowice 5.0: Z powrotem w domu – happening. Wstęp wolny

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

Baśniowe lato w Bibliotece

ODDZIAŁ DLA DZIECI - al. Sportowców 3

2 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00
Czerwony Kapturek – zajęcia czytelniczo-plastyczne dotyczące bajek i baśni, zagadki, 
krzyżówki, tworzenie portretu bajkowego Czerwonego Kapturka

9 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00
Konkurs wiedzy o bajkach i baśniach. cz. 1

16 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00
Kolorowy zawrót głowy – kolaż bajkowy

23 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00
Zaprojektuj swoją bajkę

30 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00
Przygoda z bajką – zajęcia czytelniczo-plastyczne

6 sierpnia (wtorek), godz. 10.00-12.00
Konkurs wiedzy o bajkach i baśniach. cz. 2

13, 20 sierpnia (wtorki), godz. 10.00-11.00
Bajkowe puzzle

27 sierpnia (wtorek), godz. 10.00-11.00
Moja ulubiona postać bajkowa – zajęcia czytelniczo-plastyczne

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


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

2, 9, 16, 30 lipca (wtorki), godz. 10.00
Baśniowe postacie w Bibliotece – zajęcia plastyczne

6, 13, 20 sierpnia (wtorki), godz. 10.00
Baśniowe przygody w Bibliotece – zajęcia plastyczne

FILIA NR 4 - ul. Szymanowskiego 11 – Szkoła Podstawowa nr 16 (tel. 
32 228 14 40)

2 lipca (wtorek), godz. 15.00
Światowy Dzień Psa – Konkurs plastyczny

3 lipca (środa), godz. 15.00
Baśniowy konkurs kolorowanek

4 lipca (czwartek), godz. 15.00
121. rocznica urodzin Jana Brzechwy. Spotkanie czytelniczo-literackie z baśniami autora

5 lipca (piątek), godz. 15.00
Dzień Ratownika. Spotkanie czytelniczo-literackie

23 lipca (wtorek), godz. 15.00
Dzień Czerwonego Kapturka: Charles Perrault i bracia Grimm. Spotkanie czytelniczo-
literackie z baśniami autorów

24 lipca (środa), godz. 15.00
50. rocznica pierwszego lądowania człowieka na księżycu

30 lipca (wtorek), godz. 15.00
Układanie baśniowych puzzli na czas

31 lipca (środa), godz. 15.00
Turniej gier planszowych

1 sierpnia (czwartek), godz. 15.00
Układanie baśniowych puzzli na czas

13 sierpnia (wtorek), godz. 15.00
Dzień  Dzikiej  Flory,  Fauny  i  Naturalnych  Siedlisk.  Przypomnienie,  że  natura  to  skarb. 
Spotkanie czytelniczo-literackie 

20 sierpnia (wtorek), godz. 15.00
"Mój przyjaciel...". Omówienie baśni przedstawiających naszych milusińskich. Konkurs 
plastyczny. Wystawa prac

22 sierpnia (czwartek), godz. 15.00
Baśniowy konkurs kolorowanek



27 sierpnia (wtorek), godz. 15.00
Turniej gier planszowych

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

3 lipca (środa), godz. 12.00
„Smoki straszne i niestraszne” – zajęcia plastyczne

10 lipca (środa), godz. 12.00
„Zaczarowane Księżniczki” – zajęcia plastyczne

17 lipca (środa), godz. 12.00
„Rybki nie tylko złote” – zajęcia plastyczne

24 lipca (środa), godz. 12.00
„Koszyczek Czerwonego Kapturka” – zajęcia plastyczne

31 lipca (środa), godz. 12.00
„Piękne Brzydkie Kaczątko” – zajęcia plastyczne

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

2 lipca (wtorek), godz. 10.30
Kopciuszek – zajęcia czytelniczo-plastyczne na podstawie baśni Ch. Perraulta

16 lipca (wtorek), godz. 10.30
Piękna i Bestia – zajęcia czytelniczo-plastyczne na podstawie baśni J.-ML de Beaumont

18 lipca (czwartek), godz. 10.30
Bajka o rybaku i rybce – zajęcia czytelniczo-plastyczne na podstawie baśni A. Puszkina

23 lipca (wtorek), godz. 10.30
O wawelskim smoku – zajęcia czytelniczo-plastyczne na podstawie polskiej legendy

25 lipca (czwartek), godz. 10.30
Baśnie nad baśniami – quiz

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

2 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00
„Baśniowe zwierzęta” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

3, 10, 17, 24, 31 lipca, 28 sierpnia (środy), godz. 16.00-18.00
„Wakacje z robótką” (prosimy o telefoniczną rezerwację – tel. 32 228 10 16 – ilość miejsc 
ograniczona)

4 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00
„Z królewną na bal” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci”

9 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00
„Budujemy z Bobem” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci



11 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00
„Czy Nudzimisiom się nudzi” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

16 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00
„Bajki naszych rodziców” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

18 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00
„Sympatyczna czarownica” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

23 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00
„W Stumilowym Lesie” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

25 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00
„Z Tarzanem w dżungli” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

30 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00
„Smerfna przygoda” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

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

4 lipca (czwartek), godz. 10.30 – „Brzydkie kaczątko” – głośne czytanie oraz zmagania z 
farbami

11 lipca (czwartek), godz. 10.30 – „Czerwony Kapturek” – głośne czytanie oraz warsztaty 
plastyczne - wyklejanki

1 sierpnia (czwartek), godz. 10.30 – „Syrenka” – głośne czytanie i zabawa kolorowankami

8 sierpnia (czwartek), godz. 10.30 – „O krasnoludkach i Sierotce Marysi” – głośne czytanie 
oraz tworzenie postaci z plasteliny

22 sierpnia (czwartek), godz. 10.30 – „Królowa Śniegu” – głośne czytanie baśni oraz 
warsztaty plastyczne – tworzenie ilustracji z waty

29 sierpnia (czwartek), godz. 10.30 – „Kopciuszek” – głośne czytanie i wykonanie stroju 
Kopciuszka z bibuły

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

12 lipca (piątek), godz. 18.00 – WIECZÓR Z MUZYKĄ I HUMOREM. Wykonawcy: 
Krystyna Friedek-Dwornik, Piotr Dwornik, Marek Urbańczyk, Jan Kopic, Romuald Gizdoń i 
zaproszeni Goście



X Y Z wirtualnej rzeczywiści – zajęcia prowadzi Filip Gajewski. Podział na grupy wiekowe:
godz. 10.00-12.00 – grupa I (7-13 lat)
godz. 12.30-14.30 – grupa II (14+)
godz. 15.00-17.00 – grupa III (Uniwersytet Trzeciego Wieku)
10 lipca (środa) – Zabawa w przestrzeni (Zapoznanie z VR)
24 lipca (środa) – Zwierzę inspirowane malarstwem Pabla Picassa
7 sierpnia (środa) – Postać/ubiór inspirowane malarstwem Jana Vermeera
21 sierpnia (środa) – Fotografia w VR

30 sierpnia (piątek), godz. 18.00 – Finisaż wystawy Filipa Gajewskiego pt. „Kotwica” 
połączony z podsumowaniem zajęć

Historyczne spacery po Siemianowicach – prowadzi Małgorzata Derus

19 lipca (piątek), godz. 12.00-15.00
Michałkowice - trasa 1: m.in. Willa dyrektora kopalni Max, Dom leśniczego i ogrodnika, 
pałac Rheinbabenów
Michałkowice -  trasa 2: m.in. budynki mieszkalne eklektyzm i modernizm, Ratusz 
michałkowicki, Willa na Pocztowej 6

02.08.2019 (12:00-15:00) 

spacer po mieście m.in. zespół pałacowo-parkowy Donnesmarcków (folwark, dozorcówka), 
kościół p.w. św. Krzyża (Spotkanie przed pomnikiem św. Jana Nepomucena).

16.08.2019 (12:00-15:00) 

spacer po mieście m.in. Kamienice przy ulicy Powstańców, Bocznej, cmentarz katolicki 
i ewangelicki (Spotkanie przed bramą cmentarza ewangelickiego).

23.08.2019 (12:00-15:00) - spacer po mieście ulice: Sobieskiego, Hutnicza, Szkolna w tym 
m.in Kamienice, dawny ratusz Laurahutte (Spotkanie na plantach przy ul. Waryńskiego).

Zajęcia dla wszystkich zainteresowanych oraz grup zorganizowanych (po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym (32 228 50 80):
„Wakacyjne spotkania ze sztuką”,
„Letnie historie o duchach, strzygach i upiorach”,
„Magla, byfyj, szrank – wnętrza jakich (nie) znacie”,
„Tajemnice historii naszego miasta”,
„Sztuka wojny – powstania i działania wojenne na terenie Siemianowic Śląskich”,
„Od węgla do diamentu”,
Oprowadzanie po jubileuszowej wystawie malarstwa Jana Jończyka.

Zwiedzanie wystaw stałych i zmiennych:
1. Jubileuszowa wystawa malarstwa Jana Jończyka (Galeria „Po Schodach”),
2. Wystawa prac Filipa Gajewskiego „Kotwica” (Galeria Multimedialna „Piwnica),
3. Wystawa fotograficzna „Muzeum Miejskie w starej fotografii – ze zbiorów własnych 

Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich”
4. Antoni Halor „Opowieści miasta z rybakiem w herbie”,
5. „Czyn zbrojny Górnoślązaków w XX wieku”,



6. „Z dziejów Siemianowic Śląskich”, 
7. Galeria Rzeźby w Węglu, 
8. „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I poł. XX wieku”,
9. Zwiedzanie „Czarodziejskiej komnaty” - instalacji artystycznej (Galeria 

Multimedialna „Piwnica”) 

DOM KULTURY „CHEMIK”
ul. Niepodległości 51 (tel. 32 228 20 90)

Półkolonie dla dzieci
I turnus: 1 - 12 lipca, godz. 9.00-15.00
II turnus: 15 - 26 lipca, godz. 9.00-15.00
III turnus: 29 lipca - 9 sierpnia, godz. 9.00-15.00
IV turnus: 12 – 23 sierpnia, godz. 9.00-15.00

W okresie dwutygodniowych turnusów organizowane będą gry i zabawy sportowo-
rekreacyjne, zajęcia świetlicowe, konkursy wiedzy i umiejętności. W każdym turnusie 
zorganizowane zostaną 2 wycieczki autokarowe, młodzież uczestniczyć będzie w imprezach 
organizowanych przez miejskie instytucje kultury oraz na terenie parku Śląskiego i Stadionu 
Śląskiego, korzystać z basenu krytego i kąpieliska.
Zadanie zostało zgłoszone przez Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni 
Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” i 
otrzymało dofinansowania w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta 
na wspieranie realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja czasu wolnego podczas wakacji 
letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich w zakresie kultury”

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

Boisko czynne codziennie w godz. 6.00 – 22.00. Wstęp bezpłatny.

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

28 czerwca, 5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia (piątki), godz. 15.40-16.40
Piątki z golfem. Bezpłatne zajęcia z golfa przeznaczone są dla siemianowickich dzieci szkół 
podstawowych, które chcą poznać tajniki tej dyscypliny oraz nauczyć się podstaw gry.
Zapisy na zajęcia w siedzibie klubu. 



ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Mikołaja 3
tel. 32 220 08 00

15 lipca – 30 sierpnia (poniedziałek – niedziela), wejścia o godzinach: 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Bezpłatne wejście na basen dla dzieci i młodzieży

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

25 czerwca, 2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 27 sierpnia (wtorki) godz. 17.30
Park Pszczelnik – Wtorki Biegowe – Maraton na Raty 

26 czerwca, 3, 10, 17, 24, 31 lipca, 7, 14, 21, 28 sierpnia (środy) godz. 9.00-19.00
Park Pszczelnik – Ulgowy wstęp na otwarty basen kąpielowy dla dzieci i młodzieży szkolnej 
z Siemianowic Śląskich – 2,00 zł. brutto 

30 czerwca (niedziela) godz. 10.00
Park Pszczelnik – Rodzinny Rajd Rowerowy (ścieżki rowerowe na terenie Siemianowic 
Śląskich)

7 lipca (niedziela) godz. 10.00
Park Pszczelnik – Turniej Siatkówki Plażowej Mixtów.

9, 30, lipca (wtorki) godz. 13.00
Park Pszczelnik – Aerobik w wodzie (basen kąpielowy)  

11 lipca (czwartek) godz. 10.00
Park Pszczelnik – boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. 
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych – Szkoły Średnie 

13 lipca (sobota) godz. 11.00
Park Pszczelnik – Bieg Lata, Nordic Walking

18 lipca (czwartek) godz. 10.00
Park Pszczelnik – Turniej Mini Golfa

25 lipca (czwartek) godz. 10.00
Park Pszczelnik – boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. 
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych – Szkoły Średnie 

6, 20 sierpnia (wtorki) godz. 13.00
Park Pszczelnik – Aerobik w wodzie (basen kąpielowy)  

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


8 sierpnia (czwartek) godz. 10.00 – 12.00
Park Pszczelnik – boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. 
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych – Szkoły Średnie 

11 sierpnia (niedziela) godz. 10.00
Park Pszczelnik – Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Mężczyzn

13 sierpnia (wtorek) godz. 10.00
Park Pszczelnik – Turniej Mini Golfa

22 sierpnia (czwartek) godz. 10.00 – 12.0
Park Pszczelnik – boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą.
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych – Szkoły Średnie 

5 -30 sierpnia godz. 10.00   - godz.13.00
KORTY Park Pszczelnik – Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego dzieci i młodzieży 
szkolnej z Siemianowic Śląskich

30 sierpnia (piątek) godz. 10.00 
Park Pszczelnik –Turniej Tenisa Ziemnego Dzieci i Młodzieży

K O R T Y  - MOSiR „Pszczelnik”
od poniedziałku do niedzieli od godz. 7.00 do 21.00

B A S E N  K Ą P I E L O W Y -  PARK PSZCZELNIK od 22.06. – 01.09.
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 10.00 do 18.00
środa, sobota, niedziela i święta  od godz.   9.00 do 19.00

7 lipca (niedziela) godz. 13.00
Bezpieczne wakacje z WOPR
Pokaz ratownictwa wodnego i samoratowania.
Udzielanie pierwszej pomocy

Kompleks Sportowy "SIEMION"

LIPIEC – SIERPIEŃ – (wtorek – czwartek), godz. 10.00 – 12.00
Otwarte zajęcia hokeja na trawie dzieci i młodzieży

Kompleks Sportowy "MICHAŁ"
HALA SPORTOWA 

8, 22 lipca, 5, 19 sierpnia (poniedziałki) godz. 10.00 – 12.00 
Zajęcia z Piłki Nożnej Dzieci - Szkoły Podstawowe



10, 24 lipca 7, 21 sierpnia (środy) godz. 10.00 – 12.00 
Zajęcia Tenisa Stołowego 

2, 4 lipca (wtorek, czwartek) godz. 17.00

Letnia Akademia Karate Kyokushin

B A S E N  –  KOMPLEKS  SPORTOWY „MICHAŁ”
/BASEN – SAUNA – JACUZZI – ZJEŻDŻALNIA/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek – 6.00 – 22.00 

sobota – 9.00 – 22.00  

niedziela – 9.00 – 21.00

W czasie wakacji letnich 2019 r., tj. od 22.06. do 01.09. obowiązywać będzie wakacyjna 
promocja biletów: 

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

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

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

4 sierpnia (niedziela) II etap 76 Tour de Pologne

W związku z organizacją II etapu 76. Tour de Pologne 4 sierpnia 2019 roku (niedziela) 
w godz. 16.10-17.10 w Siemianowicach Śląskich nastąpi czasowe zamknięcie 

następujących ulic:
Maciejkowickiej, Orzeszkowej, Michałkowickiej, Śląskiej, Staszica, Waryńskiego, 

Kapicy, Niepodległości, Wróblewskiego.
Po przejeździe peletonu ulice będą sukcesywnie otwierane. Mogą nastąpić utrudnienia 

w komunikacji miejskiej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, prosimy o 
wyrozumiałość i rozważne poruszanie się po drogach oraz dostosowanie się do poleceń 

Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę wyścigu. 

godz. 16.10-17.10 Lotna Premia – przejazd kolumny promocyjnej i peletonu kolarskiego 
TdP 

Atrakcje towarzyszące na Rynku Miejskim:
godz. 13.00
- Telebim - transmisja II etapu 76. TdP z metą w Katowicach
- Bezpłatne dmuchańce dla dzieci
- Klinika rowerowa dr. BIKE`A
- Tor Pumptrack

Po przejeździe peletonu zapraszamy na:
- Sportowisko, czyli gry i zabawy dla dzieci
- Fruit Bike, rower stacjonarny z blenderem, na którym przygotujesz koktajl przy użyciu siły 
nóg



- Zajęcia plastyczne "Rowerowe wakacje"
- Kapslowy wyścig kolarski
- Występy młodych siemianowickich wykonawców
- Akumulatorowe autka dla dzieci

31 sierpnia (sobota), godz. 20.00

Nightskating w Siemianowicach Śląskich

Wydział Kultury i Sportu oraz Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe "Green" zapraszają na 
przejazd na rolkach ulicami Siemianowic Śląskich.

Będzie to już trzeci raz w historii przejazd w tym mieście.

Od godziny 19:00 w miejscu startu przejazdu Nightskating, na Rynku Miejskim nasz będzie 
dostępna wypożyczalnia rolek.

Wszystkim uczestnikom zalecamy kask oraz komplet ochraniaczy.

Trasa nie jest zbyt wymagająca i każdy powinien dać sobie radę. Trasa o długości 10 
kilometrów przebiegać będzie ulicami: Rynek Miejski, Jana Pawła II, Parkowa, Polskiego 
Czerwonego Krzyża, Obwodowa, Cmentarna, Powstańców, Rondo Maciej, Fitznerów, 
Głowackiego, Plac Skargi, Waryńskiego, Kapicy, Niepodległości, Bytkowska, Oświęcimska, 
Kościelna, Elizy Orzeszkowej, Michałowicka, Parkowa, Rynek Miejski. Udział w imprezie 
jest bezpłatny, jednak wymaga od uczestników umiejętności sprawnego poruszania się na 
rolkach. Zadanie dofinansowanie ze środków Miasta Siemianowice Śląskie.

SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży

Poniedziałki – Osiedle Michałkowice
godz. 16.30 – grupa młodsza
godz. 18.00 – grupa starsza

Wtorki – Osiedle Tuwim
godz. 16.30 – grupa młodsza
godz. 18.00 – grupa starsza

Środy – Osiedle Węzłowiec
godz. 16.30 – grupa młodsza
godz. 18.00 – grupa starsza

Czwartki – Osiedle Bańgów
godz. 16.30 – grupa młodsza
godz. 18.00 – grupa starsza

ZAJĘCIA DODATKOWE GRUPY ŁĄCZONE 12 PLUS – GRYPY NABOROWE   
(DECYDUJĄ TRENERZY)

Poniedziałki – Osiedle Węzłowiec



godz. 16.30 - zawodnicy z osiedli Tuwim i Węzłowiec

Wtorki – Osiedle Bańgów
godz. 16.00 – zawodnicy z osiedli Michałkowice i Bańgów

10 lipca (środa), godz. 10.00-14.00
Festyn dla dzieci na Osiedlu Bańgów

7 sierpnia (środa), godz. 11.00-13.00
Festyn dla dzieci na Osiedlu Bańgów

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Marii Dąbrowskiej 10, 
tel. 32 220 13 78

8-10, 13-14 sierpnia (środa – piątek, poniedziałek - wtorek), godz. 10.00-11.30
 Zajęcia z piłki ręcznej organizowane przez MKS „Siemion”

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

PRZYPOMINA W RAMACH AKCJI „BEZPIECZNE WAKACJE”
•  spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież do lat 18 jest zabronione,
•  wychodząc z domu dla własnego bezpieczeństwa  informuj zawsze rodziców dokąd 
i z kim się udajesz oraz kiedy powrócisz,
•  baw się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, unikaj miejsc niebezpiecznych 
takich jak: jezdnia, parkingi samochodowe,  opuszczone budynki, miejsca mocno 
zadrzewione itp.,
•  nie ufaj osobom nieznajomym i podającym się za znajomych Twoich rodziców, a 
których jeszcze nie poznałeś,
•  korzystając z uroków lata kąp się tylko w zbiornikach wodnych do tego 
przeznaczonych, pod nadzorem ratownika.

Jeśli Wiesz, że w Twoim otoczeniu dzieje się coś niepokojącego zadzwoń 
na „Policyjny telefon pomocy Rodzinie”, 32 228 53 84 – telefon anonimowy.

WOPR SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – Z NAMI BEZPIECZNIE PRZEZ CAŁY ROK.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KĄPIELI:

• nigdy nie skacz do nieznanej wody, ponieważ nie wiadomo czego możesz się 
spodziewać pod jej lustrem.

• nie wchodź celowo do wody w miejscach niebezpiecznych, tam gdzie według naszego 
rozeznania znajdują się np. wiry, wodorosty, zimne prądy, itp. 



• zainteresuj się bezpieczeństwem innych dzieci przebywających nad wodą i w jej 
pobliżu.

• nie wszczynaj fałszywych alarmów, nie popychaj 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 naduchiwane, itp. najlepiej w kolorze jaskrawym, np. 

pomarańczowym lub żółtym.

GDZIE PŁYWAĆ:

• w miejscach strzeżonych i przeznaczonych specjalnie do tego celu

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

możliwościom pływackim.

• kąpać się w miejscach dobrze znanych.

• nigdy nie wolno pływać w miejscach zakazanych, o czym informują odpowiednie 

tablice, a także na odcinkach szlaków żeglugowych w pobliżu urządzeń i budowli 

wodnych.

• zawsze stosować się do obowiązujących przepisów i regulaminów.

KIEDY PŁYWAĆ:

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

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

• nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, po rozgrzaniu na słońcu, bezpośrednio po 

posiłku i przy złym samopoczuciu

• nie przebywać zbyt długo w wodzie, stosować odpowiednio dłuższe przerwy

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

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU URZĘDU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

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


