Siemianowicki Informator Kulturalno-Sportowy
MAJ 2022

OBCHODY ROCZNICOWE
ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
ROCZNICA WYBUCHU III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO
3 maja (wtorek)
godz. 10.30 – Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Ducha Świętego (ul. Węglowa)
godz. 12.00 – Złożenie kwiatów przy pomniku Powstańców Śląskich na Rynku Miejskim i przy
pomniku Wojciecha Korfantego obok Urzędu Stanu Cywilnego
godz. 16.00 – „Witaj Dniu 3 Maja, który wolność nam zwiastujesz” – koncert w SCK Zameczek.
Prowadzenie: Juliusz Ursyn Niemcewicz, fortepian: Katarzyna Makowska. Bezpłatne wejściówki do
odbioru od 19 kwietnia br.

DZIEŃ HUTNIKA
4 maja (środa)
godz. 10.00 – Uroczysta msza św. w intencji hutników w kościele św. Antoniego Padewskiego (ul.
Kapicy), po mszy św. złożenie kwiatów przy figurze św. Floriana
godz. 17.00 – Koncert zespołu Duet Karo w SCK Park Tradycji (bezpłatne wejściówki do odbioru w
sklepiku SCK Park Tradycji)

ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
8 maja (niedziela)
godz. 10.00 – Złożenie kwiatów przy płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na Rynku Miejskim

Siemianowickie Centrum Kultury
ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)
www.siemck.pl
SCK Bytków – ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)

6, 13, 20, 27 maja (piątki), godz.17.00 – Maluszkowe Muzykowanie: zajęcia muzyczne dla dzieci w
wieku 0,5-3 lata. Bilety: 25 zł (dziecko + osoba dorosła) do nabycia w kasach SCK i on-line na
www.bilety.siemck.pl
7 maja (sobota), godz. 19.00 – Koncert zespołu ARMIA z okazji 30-lecia wydania płyty „Legenda”.
Bilety: 50 zł przedsprzedaż / 60 zł w dniu koncertu do nabycia w kasach SCK i on-line na
www.bilety.siemck.pl
8 maja (niedziela), godz. 17.00 – Rodzinny spektakl iluzji „Pan Magiczny Show”. Bilety: 39 zł do
nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl
14 maja (sobota), godz.20.00 – Dyskoteka 40-latków. Bilety: 50 zł od osoby do nabycia w kasach
SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl
26 maja (czwartek), godz. 18.00 – Spotkanie Podróżników: Meksyk, Gwatemala. Wstęp wolny
27 maja (piątek), godz. 18.00 – Rewia Gwiazd Śląskich Przebojów na Dzień Matki. Wystąpią:
Damian Holecki, Duet Karo, Arkadia Band i Magdalena Naglik . Bilety: 60 zł do nabycia w kasach
SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

SCK Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)
5, 12, 19 maja (czwartki), godz. 17.00 – Klub Gier Planszowych. Wstęp wolny, ilość miejsc
ograniczona. Zapraszamy dorosłych, młodzież oraz dzieci z opiekunami
7 maja (sobota), godz. 18.00 – Koncert „Młodzi Wirtuozi” – Siemianowicka Orkiestra Symfoniczna.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w sklepiku SCK Park Tradycji. Liczba miejsc ograniczona
9, 23, 30 maja (poniedziałki), godz. 12.00 – Fundacja Pomocy Nowy Świat „Warsztaty – Artystyczny
Senior”. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Wymagane wcześniejsze zapisy:
parktradycji@siemck.pl
10 maja (wtorek), godz. 17.00 – „Klatka po klatce z Wojciechem Wikarkiem – jak powstają filmy
dokumentalne” – spotkanie autorskie. Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny
11, 18 maja (środy), godz. 17.00 – Teatr Dzieci „Śrubki” – grupa warsztatowa. Liczba miejsc
ograniczona. Bilety: 60 zł (6 spotkań kwiecień-maj-czerwiec) do nabycia w kasach SCK i on-line na
www.bilety.siemck.pl

12 maja (czwartek), godz. 16.00 – Kino Seniora. Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny za
okazaniem Siemianowickiej Karty Seniora
15 maja (niedziela), godz. 17.00 – Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Siemianowice. Bilety: 10 zł do
nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl
29 maja (niedziela), godz. 11.00 – Poranek teatralny – Grupa Klubstyka i przyjaciele „Smok”. Bilety:
15 zł (dzieci) / 10 zł (dorośli) do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

SCK Willa Fitznera – ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)
5 maja (czwartek), godz. 18.00 – Wernisaż – Grzegorz Dyrda – moje oblicza. Wstęp wolny
6, 13, 20, 27 maja (piątki), godz. 17.00-20.00 – Fitzner Cafe. Bilety: 5 zł do nabycia w kasach SCK
oraz on-line na www.bilety.siemck.pl
6, 20 maja (piątki), godz. 20.00 – Karaoke. Wstęp wolny
10 maja (wtorek), godz. 17.00 – Byzuch – Rodzina roku. Wstęp wolny
12 maja (czwartek), godz. 18.00-20.00 – „Klasycy Rocka i nie tylko” – LOMBARD. Bilety: 10 zł do
nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl
19 maja (czwartek) godz. 18.00-19.00 – „Siemianowice na starej fotografii” – cykl spotkań
prowadzony przez Mariana Jadwiszczoka. Spotkanie 9. Centrum miasta. Wstęp wolny
24 maja (wtorek) godz. 17.00-18.00 – Chór „Wesoła Jesień” przedstawia cykl pt. „Muzyka Łagodzi
Obyczaje”, występ muzyczno-biesiadny. Wstęp wolny

SCK Zameczek – ul. Oświęcimska 1 (tel. 32/204.11.27)
10, 17, 24, 31 maja (wtorki), godz. 18.30 – Grupa Twórcza dla dorosłych – rysunek, malarstwo,
grafika. Wstęp wolny
18 maja (środa), godz. 17.00 – Przyjdź, poczytam Ci bajeczkę – czytanie bajek dla dzieci oraz
animacje w wykonaniu Teatru Domino. Wstęp wolny
19 maja (czwartek), godz. 18.00 – Wernisaż Pracowni Plastycznej „Na winklu”. Wstęp wolny
22 maja (niedziela), godz. 16.00 – Niedzielne popołudnie z muzyką. Lata 20., lata 30. - koncert

rodziny Wantułów. Bilety: 25 zł/15 zł (seniorzy) do nabycia w kasach SCK oraz on-line na
www.bilety.siemck.pl [wydarzenie przeniesione z 23 kwietnia – zakupione bilety zachowują
ważność]
25 maja (środa), godz. 18.00 – Cudze chwalicie… Szlakiem zabytków sakralnych. Wstęp wolny

SCK Jarzębina – ul. Wierzbowa 2 (tel. 32/228.48.46)
3 maja (wtorek), godz. 16.00-22.00 – Festyn majowy na Tuwimie. Wstęp wolny
godz. 16.00-17.00 – animacje dla dzieci
godz. 17.00-18.30 – Metrum – koncert
godz. 18.30-20.00 – Mirek Jędrowski – koncert
godz. 20.00-21.30 – Karpowicz Family – koncert
6, 11, 18, 25 maja (piątek, środy), godz. 10.00 – „Akademia Malucha”. Wszelkie informacje oraz
zapisy pod nr telefonu: 501.370.221. Ilość miejsc ograniczona
13 maja (piątek), godz. 16.00 – Kino dla seniora. Tytuł wyświetlanego filmu pod numerem
telefonu: 32/228.48.46. Wstęp wolny
27 maja (piątek) godz. 16.00 – Kino dla dzieci. Tytuł wyświetlanego filmu pod numerem telefonu:
32/228.48.46. Wstęp wolny

Amfiteatr – Park Miejski
29 maja (niedziela), godz. 16.00 – Kapele Serc dla Ukrainy – koncert charytatywny w wykonaniu
zespołów folklorystycznych. Cegiełki w cenie 10 zł dostępne u wolontariuszy przed wejściem do
Amfiteatru

Pracownia Kreatywna H2O – ul. Wyspiańskiego 5 (tel. 789.046.775)
6, 13, 20, 27 maja (piątki), godz. 17.00 – Zajęcia dla dzieci młodszych (5-7 lat). Bilety: 15 zł do
nabycia w oddziałach SCK lub on-line na www.bilety.siemck.pl
7, 14, 21, 28 maja (soboty), godz. 11.00 – Zajęcia dla dzieci starszych (powyżej 8 lat). Bilety: 15 zł
do nabycia w oddziałach SCK lub on-line na www.bilety.siemck.pl

Rynek Miejski

14, 28 maja (soboty), godz. 11.00-13.30 – Animacje dla dzieci na Rynku Miejskim. Spektakle
teatralne, warsztaty muzyczno-artystyczne, dmuchańce. Wstęp wolny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej
Al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29)
www.mbp.siemianowice.pl
Biblioteka Centralna – al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29)
5 maja (czwartek), godz. 17.00 – „Wielkie dzięki za kobiece wdzięki” czyli jak bielizną modelować
figurę. Spotkanie z brafiterką Anną Kołodziejską. Spotkanie w ramach projektu „Biblioteka blisko
Człowieka”
9, 12 maja (poniedziałek, czwartek), godz. 10.00-19.00 – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Kiermasz książek
9-14 maja (poniedziałek-sobota), w godzinach otwarcia Biblioteki – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Akcja –
Zaprezentuj swoją książkę. Przyjdź do biblioteki ze swoją ulubioną książką i wykonaj z nią zdjęcie w
Strefie Foto. Wymyśl hasło zachęcające do jej przeczytania. Upominki CZEKAJĄ!
9-14 maja (poniedziałek-sobota) – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Książkowa abolicja, jeśli nie dostałeś
jeszcze upomnienia, a termin oddania książki już minął, możesz zwrócić ją bez konsekwencji!
9 maja (poniedziałek), godz. 15.30 – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Pilates – zajęcia otwarte
9 maja (poniedziałek), godz. 17.00 – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Spotkanie z Anitą Malinowską –
psychoprofilaktykiem, terapeutą dzieci i młodzieży. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy
nr tel. 32/220.42.59
10 maja (wtorek), godz. 17.00 – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Koralikowe prasowanki – warsztaty. Liczba
miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/220.42.59
10 maja (wtorek), godz. 17.00 – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Spotkanie z Aleksandrem Trzaską „Książki
mojego życia”
12 maja (czwartek), godz. 10.00-12.00 – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Sadzenie kwiatów oraz wymianka
kwiatowa

12 maja (czwartek), godz. 17.00 – „Lustereczko powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie”
– czyli makijaż w dojrzałym wieku. Spotkanie z wizażystką Agnieszką Badurą. Spotkanie w ramach
projektu „Biblioteka blisko Człowieka”
13 maja (piątek), godz. 12.00 – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Piątek trzynastego – dlaczego jest pechowy?
Spotkanie z etnografem – Wojciechem Grzybem (dyrektorem Muzeum Miejskiego)
13 maja (piątek), godz.17.00 – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Wernisaż wystawy malarstwa autorstwa
Moniki Spyry „Podróż w świat wyobraźni w poszukiwaniu ukojenia”
14 maja (sobota), godz. 10.00 – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. „Niy INO Stromy” – gra terenowa dotycząca
siemianowickiej przyrody. Okolice Parku Miejskiego, Bażantarni, Pszczelnika
19 maja (czwartek), godz. 16.00 – „Kwiaty z pianki czyli foamiran dla początkujących”. Liczba
miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/220.42.59.
19 maja (czwartek), godz. 17.00 – „Gdy włos siwieje, rozum dojrzeje” czyli wszystko o włosach w
dojrzałym wieku. Spotkanie z trychologiem – lek. dermatologiem Aleksandrą Trawińską-Lipka.
Spotkanie w ramach projektu „Biblioteka blisko Człowieka”
20 maja (piątek), godz. 16.00 – „Tref przy tyju” – Spotkanie miłośników godki śląskiej, pasjonatów
historii Siemianowic Śląskich. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/220.42.59
25 maja (środa), godz. 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Rozmowa na temat książki
„Zemsta i przebaczenie”, której autorem jest Eric-Emmanuel Schmitt

Dział dla Dzieci i Młodzieży – al. Sportowców 3
6, 13, 20, 27 maja (piątki), godz. 10.00-18.00 – Puzzlowe piątki – układanie puzzli, zabawy z grami
planszowymi
9-25 maja – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Interaktywny konkurs plastyczny ogłoszony na Facebooku
Biblioteki (czytelnicy umieszczają zdjęcie pracy plastycznej pod tym postem na Facebooku).
Temat konkursu: Zielnik malowany!
10 maja (wtorek), godz. 10.00-11.30 – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Ogródek na twoim oknie – warsztaty
sadzenia roślin. Na naszych warsztatach pokażemy jak samodzielnie pozyskiwać nasiona,
wyhodować sadzonki, cebulki kwiatowe czy trawy ozdobne. Każdy uczestnik spotkania będzie mógł
samodzielnie zasadzić przygotowaną wcześniej sadzonkę. Warsztaty będą oparte na literaturze
popularno-naukowej z naszej biblioteki. Zajęcia dla uczniów klas I-III

12 maja (czwartek), godz. 10.00-11.30 – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Po co nam pszczoły? – Prezentacja
multimedialna i pogadanka oraz głośne czytanie Elementarza przyrodniczego B. Ostrowickiej.
Zajęcia plastyczne: Projektujemy ul dla pszczół. Na zakończenie wspólna degustacja kilku rodzajów
miodów. Zajęcia dla przedszkolaków
24 maja (wtorek), godz. 10.00-11.30 – Dzień mamy – zajęcia literacko plastyczne dla
przedszkolaków

Filia Nr 1 – ul. Fojkisa 4 (tel. 690.685.012)
10, 13 maja (wtorek, piątek), godz.15.00-17.00 – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. „Ulubieni książkowi
bohaterowie” – zajęcia plastyczne
12, 19, 26 maja (czwartki), godz.16.00- 17.00 – Douczanie z j. angielskiego (MOPS)

Filia Nr 2 – ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.11.56)
4, 11, 18, 25 maja (środy), godz.17.00 – Konwersacje w języku polskim dla Ukraińców
9-13 maja (poniedziałek-piątek), w godzinach otwarcia Biblioteki – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. „Quiz
Wiedzy Literackiej”
13 maja (piątek), godz. 16.30-18.00 – Dyskusyjny Klub Czytelniczy
19 maja (czwartek), godz. 16.00-18.00 - Spotkanie w Klubie „Poznajmy się”

Filia Nr 5 – ul. Sobieskiego 11 (tel. 32/228.24.85)
5, 12, 19, 26 maja (czwartki), godz.16.00-17.00 – Douczanie z matematyki (MOPS)

Filia Nr 8 – ul. Zgrzebnioka 43a (tel. 32/228.61.54)
4, 11, 18, 25 maja (środy), godz. 17.00 – Szachy dla przedszkolaka –warsztaty dla najmłodszych
12 maja (czwartek), godz. 16.00 – Symfonia szycia – warsztaty szycia dla dorosłych
19 maja (czwartek), godz. 10.00 – Poczytacze – zajęcia czytelniczo – edukacyjne dla najmłodszych
25, 27 maja (środa, piątek), godz. 10.00 – Kreatywny przedszkolak – zajęcia dla najmłodszych

Filia Nr 9 – ul. Powstańców 54a (tel. 32/228.10.16)
11, 18, 25 maja (środy), godz. 16.00-18.00 – „Spotkajmy się przy robótce” – warsztaty dla
dorosłych. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy – 32/228.10.16
12 maja (czwartek), godz. 16.00-17.30 – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. „Z Mądrą Sową przez świat” – zajęcia
czytelniczo-plastyczne dla dzieci
Miejska Biblioteka Publiczna czynna:
dla dorosłych: poniedziałek 10.00-19.00, wtorek-piątek, godz. 9.00-19.00,
dla dzieci: poniedziałek-piątek, godz. 10.00-18.00,
Filie biblioteczne czynne:
Filia nr 1, 2, 8, 9, 10: poniedziałek godz. 10.00-15.00, wtorek-piątek godz. 11.00-18.00,
Filia nr 4: poniedziałek godz. 12.00-15.00, wtorek-czwartek godz. 13.00-17.00, piątek godz. 14.0018.00
Filia nr 5: poniedziałek godz. 10.00-15.00, wtorek-piątek godz. 11.00-17.30
Filia nr 11: nieczynne do odwołania
Ekspozycje:
- (10.05.) Dzień Zołzy. Wystawa książek z występującymi w nich antybohaterami – MBP Biblioteka
Centralna
- „Podróże dalekie i bliskie” – ekspozycja książek podróżniczych – MBP Filia Nr 9

Muzeum Miejskie
ul. Chopina 6 (tel. 513.661.565)
www.muzeum.siemianowice.pl
5 maja (czwartek), godz. 13.00 – Zajęcia pt. „Wybiegaj sobie szczęście” w ramach Akademii
Muzealnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadząca: Patrycja Skorek-Bilczyńska. Bilety – 10 zł.
Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na e-mail: biuro@muzeum.siemianowice.pl lub
telefonicznie 513.661.565
13 maja (piątek), godz. 20.00 – NOC MUZEUM, a w szczególności:
godz. 20.00 – otwarcie wystawy prac Piotra Kwiatkowskiego pt. „ANAMNESIS”,
godz. 20.30 – rozpoczęcie gry muzealnej „To Schody Skrzypią”,
godz. 22.00 – otwarcie wystawy studentów Wyższej Szkoły Technik Informatycznych pt. „Cyfrowa
Apokalipsa”,

godz. 22.30 – koncert zespołu STRZYGA,
godz. 23.30 – Noc Poetów, którą muzycznie uświetni Adam Bul – gitara.
16 maja (poniedziałek), godz. 18.00 – Galeria Jednego Przedmiotu – Udostępnienie nowego
ciekawego eksponatu z kolekcji Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
17 maja (środa), godz. 15.00 – Historyczny Spacer po Siemianowicach
19 maja (czwartek), godz. 13.00 – Zajęcia pt. „Wielcy Siemianowiczanie” w ramach Akademii
Muzealnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzący: Patryk Leszner. Bilety – 10 zł. Ilość miejsc
ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na e-mail: biuro@muzeum.siemianowice.pl lub telefonicznie
513.661.565
25 maja (środa), godz. 17.00 – Podwieczorek w Muzeum. Bilety – 12 zł. Liczba miejsc ograniczona.
Prosimy o zgłoszenia na e-mail: biuro@muzeum.siemianowice.pl lub telefonicznie 513.661.565
WYSTAWY ZMIENNE
• (od 14.05.) „ANAMNESIS” - wystawa prac Piotra Kwiatkowskiego – Galeria „Po Schodach”,
• „Z szuflady i zza szafy… Drzwi do pracowni plastycznej Aleksandry Driesen-Młynarczyk
uchyla Katarzyna Młynarczyk” – wystawa plastyczna – Galeria Multimedilna,
• Muzeum w starej fotografii – wystawa fotograficzna – Galeria „Nad Gelyndrem”,
• „Zobacz historię”. Wystawa modeli i dioram historycznych z kolekcji Roberta Rupali –
Galeria Multimedialna „Piwnica”,
• (do 15.05.) Galeria Jednego Przedmiotu – Maselnica szklana z pocz. XX wieku
WYSTAWY STAŁE
• Antoni Halor - „Opowieści miasta z rybakiem w herbie”,
• „Z dziejów Siemianowic Śląskich”,
• „Czyn zbrojny Górnoślązaków”,
• „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I połowy XX w.”,
• Zwiedzanie „Czarodziejskiej komnaty” – instalacji artystycznej (Galeria Multimedialna
„Piwnica”),
• „CARBON – skarby Silesii”.

Rynek Miejski – Park Pszczelnik
22 maja (niedziela), godz. 11.30 - 9-tka Siemiona – Bieg z okazji 90-lecia nadania praw
miejskich. Start Biegu – Rynek Miejski przy Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana

Pawła II 10. Trasa biegu: ul. Parkowa, Fryderyka Chopina, Stara Szosa, Bażanciarnia, Meta na
stadionie lekkoatletycznym w Parku Pszczelnik.
Zaczniemy po asfalcie z samego centrum miasta, trochę pokręcimy się obok najsłynniejszej
lodziarni, aż w końcu bardzo długą prostą wbiegniemy w znane nam tereny Bażanciarni gdzie
może pojawić się trochę błota. Na koniec sprawdzimy jak zawieszone zostały firanki w
domkach jednorodzinnych, ale spokojnie biegacze wbiegną do PARKU, by tam finiszować na
ogromnym stadionie lekkoatletycznym, który potrafi pomieścić całe miasto.
Główny cel imprezy to uczczenie, poprzez udział w biegu, 90-lecia uzyskania przez
Siemianowice Śląskie praw miejskich, zjednoczenie środowisk biegowych poprzez
uczestnictwo w imprezie integracyjnej, a także promocja miasta oraz jego terenów zielonych.
Klasyfikacje sporządzone będą na podstawie uzyskanych czasów poszczególnych zawodników.
Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:
- mężczyźni, miejsca I, II, III
- kobiety, miejsca I, II, III
Dodatkowo po zakończonym biegu głównym na bieżni odbędą się darmowe zawody biegowe
dla dzieci, na dystansach 200 i 400 metrów.
WYDARZENIE: https://www.facebook.com/events/5101930096538720
ZAPISY: https://zapisy.raatiming.pl/rejestracja-9-tka-siemiona/?
fbclid=IwAR3O_njoVAx40fFZ8EyewzkRn8m6B003cWnslv_OFjhk4NeAdgmQjIFS_qI

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH „MERITUM”
Ul. Katowicka 1
41-100 Siemianowice Śląskie
21 maja (sobota), godz. 10.00 Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Memoriał Andrzeja Kawczyka
(zapisy na Turniej – godz. 9.00 – 9.45)
Już 21 maja 2022 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” odbędzie się
kolejny, XV już Memoriał Andrzeja Kawczyka - Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. Zapraszamy
wszystkich sympatyków tej dyscypliny. Dla pierwszych zgłoszonych 50 uczestników przewidziana
jest pamiątka z turnieju (liczy się kolejność zgłoszeń). Serdecznie zapraszamy!
Harmonogram rozgrywek jest uzależniony od liczby zgłoszonych uczestników w poszczególnych
kategoriach. Turniej zostanie rozegrany na pięciu stołach do tenisa stołowego, piłeczkami z plastiku.

MOSiR „PSZCZELNIK”

Park Pszczelnik 3
tel. 32.228.08.48, 32.220.43.52
www.mosir.siemianowice.pl
28 maja (sobota), godz. 11.00 – Biegowe Spotkanie z Anią dla upamiętnienia Anny Rembierz.
Trasa biegu wynosi ok. 5 km (Staw Rzęsa, Pole Golfowe, Bażantarnia, Staw Rzęsa). Zgłoszenia
do biegu przyjmowane są mailowo na adres: sport@um.siemianowice.pl (należy podać imię,
nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania) do dnia 23 maja br., do godz. 11.00. Więcej
informacji na stronie: www.facebook.com/siemianowiceslaskienasportowo1 oraz
www.mosir.siemianowice.pl. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko w Biurze
Zawodów (przy Alei Spacerowej na wysokości dinozaurów) w dniu biegu, w godz. od 10.15 do
10.50.
KORTY – Park „Pszczelnik”
poniedziałek – niedziela, godz. 8.00 do 21.00
Rezerwacja tel. 515 142 813
.
CENA
godz/kort
"Siemianowicka
Karta Rodzinna
3 i więcej”
"Siemianowicka
Karta Seniora 60+"

Dzień tygodnia

Godzina wynajmu

Bilet

poniedziałek – piątek

8.00 – 14.00

normalny

14,00 zł

7,00 zł

poniedziałek – piątek

od 14.00 do zmroku

normalny

20,00 zł

10,00 zł

sobota

od 8.00 do zmroku

normalny

18,00 zł

9,00 zł

niedziela i święta

8.00 – 14.00

normalny

18,00 zł

9,00 zł

niedziela i święta
poniedziałek - niedziela
i święta
poniedziałek - niedziela
i święta
poniedziałek - niedziela
i święta
poniedziałek - niedziela
i święta
okres wakacji letnich

od 14.00 do zmroku

normalny

14,00 zł

7,00 zł

od 8.00 do zmroku

ulgowy - do 18 lat

14,00 zł

gra 0,5 godziny

normalny

11,00 zł

5,50 zł

przy sztucznym świetle

normalny

29,00 zł

14,50 zł

przy sztucznym świetle
gra 0,5 godziny
od 8.00 do zmroku

normalny

16,00 zł

8,00 zł

10,00 zł

poniedziałek – piątek

8.00 – 14.00

poniedziałek - niedziela
i święta
poniedziałek - niedziela
i święta
poniedziałek - niedziela
i święta

8.00 – 14.00

ulgowy - do 18 lat
ulgowy
emeryci, renciści
prowadzenie szkolenia,
nauki gry
prowadzenie szkolenia,
nauki gry
prowadzenie szkolenia,
nauki gry

od 14.00 do zmroku
przy sztucznym świetle

10,00 zł
19,00 zł
24,00 zł
34,00 zł

Cena „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” oraz "Siemianowicka Karta Seniora 60+" obowiązuje kiedy wszyscy
użytkownicy kortów posiadają kartę zniżkową.

mecze piłki nożnej
1 maja (niedziela), godz. 09.00 – mecz piłki nożnej – junior młodszy B2; MKS Siemianowiczanka – KS
Lechia 06 Mysłowice
1 maja (niedziela), godz. 11.00 – mecz piłki nożnej – młodzik starszy; UKS Jedność – Red Box Katowice
2 maja (poniedziałek), godz. 16.00 – mecz piłki nożnej – orlik starszy E1; MKS Siemianowiczanka II
– UKS MK Górnik Katowice
3 maja (wtorek), godz. 12.30 – mecz piłki nożnej – młodzik starszy D1; MKS Siemianowiczanka –
MKS Pogoń Ruda Śląska
3 maja (wtorek), godz. 14.15 – mecz piłki nożnej – junior młodszy B2; MKS Siemianowiczanka – KS
Górnik 09 Mysłowice
3 maja (wtorek), godz. 16.30 – mecz piłki nożnej – orlik starszy E1; MKS Siemianowiczanka – BKS
Sparta Katowice
5 maja (czwartek), godz. 15.30 – mecz piłki nożnej – młodzik starszy; UKS Jedność – KS Ruch Chorzów
5 maja (czwartek), godz. 18.30 – mecz piłki nożnej – trampkarz; UKS Jedność – APN Siemianowice
7 maja (sobota), godz. 9.00 – mecz piłki nożnej – młodzik; APN Siemianowice – KS Rozwój Katowice
7 maja (sobota), godz. 15.00 – mecz piłki nożnej – młodzik starszy; UKS Jedność – GKS GIEKSA Katowice
8 maja (niedziela), godz. 11.00 – mecz piłki nożnej – seniorzy kl. B; MKS Siemianowiczanka – ŚKS
Naprzód II Lipiny
8 maja (niedziela), godz. 13.30 – mecz piłki nożnej – orlik starszy E1; MKS Siemianowiczanka – KS
Rozwój Katowice
10 maja (wtorek), godz. 16.00 – mecz piłki nożnej – orlik młodszy E2; MKS Siemianowiczanka – SMS II
Ruda Śląska
10 maja (wtorek), godz. 16.00 – mecz piłki nożnej – orlik młodszy; APN Siemianowice – APN Katowice
14 maja (sobota), godz. 9.00 – mecz piłki nożnej - młodzik; APN Siemianowice – LKS Pogoń Imielin
14 maja (sobota), godz. 11.00 – mecz piłki nożnej – trampkarz; APN Siemianowice – UKS Jedność
14 maja (sobota), godz. 11.00 – mecz piłki nożnej – seniorzy Kl. A; MKS Siemianowiczanka – UKS
Szopienice
15 maja (niedziela), godz. 11.00 – mecz piłki nożnej – młodzik starszy; UKS Jedność – MKS Mysłowice
15 maja (niedziela), godz. 13.00 – mecz piłki nożnej – orlik starszy E1; MKS Siemianowiczanka II – KS
Akademia Espanola Gliwice
20 maja (piątek), godz. 19.30 – mecz piłki nożnej – orlik starszy E1; MKS Siemianowiczanka – LKS
Orzeł Mokre

21 maja (sobota), godz. 09.00 – mecz piłki nożnej – orlik młodszy E2; MKS Siemianowiczanka –
GKS Urania II Ruda Śląska
21 maja (sobota), godz. 11.00 – mecz piłki nożnej – młodzik starszy D1; MKS Siemianowiczanka – APN
Katowice
21 maja (sobota), godz. 13.30 – mecz piłki nożnej – młodzik starszy; UKS Jedność – Sparta Katowice
22 maja (niedziela), godz. 15.30 – mecz piłki nożnej – seniorzy kl B; MKS Siemianowiczanka – SRS
Gwiazda II Ruda Śląska
24 marca (wtorek), godz. 16.00 – mecz piłki nożnej – orlik młodszy; APN Siemianowice – KKP Mikołów
28 maja (sobota), godz. 09.00 – mecz piłki nożnej – junior młodszy B1; MKS Siemianowiczanka – UKS
Ruch II Chorzów
28 maja (sobota), godz. 11.00 – mecz piłki nożnej – trampkarz; APN Siemianowice – GKS Urania Ruda
Śląska
28 maja (sobota), godz. 13.30 – mecz piłki nożnej – młodzik; APN Siemianowice – KS Stadion Śląski
Chorzów
28 maja (sobota), godz. 15.00 – mecz piłki nożnej - orlik; APN Siemianowice – APN Katowice
28 maja (sobota), godz. 17.00 – mecz piłki nożnej – seniorzy kl. A; MKS Siemianowiczanka – LKS
Orzeł Mokre
29 maja (niedziela), godz. 09.00 – mecz piłki nożnej – junior młodszy B2; MKS Siemianowiczanka – UKS
Ruch Chorzów
29 maja (niedziela), godz. 11.00 – mecz piłki nożnej – młodzik starszy; UKS Jedność – KS Ruch Chorzów
30 maja (poniedziałek), godz. 16.00 – mecz piłki nożnej – orlik starszy E1; MKS Siemianowiczanka II –
UKS Ruch Chorzów

Hala Tenisowa
w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Aleja Młodych
(tel. 697 083 111)
Godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela od godz. 6.00-22.00
.

CENA godz.
Dzień tygodnia

Godzina wynajmu

„Krajowa Karta
Dużej Rodziny”
"Siemianowicka Karta Rodzinna
3 i więcej”
"Siemianowicka

Karta Seniora 60+"

poniedziałek – piątek

6.00 – 15.00

40,00 zł

20,00 zł

poniedziałek – piątek

15.00 – 22.00

50,00 zł

25,00 zł

sobota – niedziela

6.00 – 22.00

50,00 zł

25,00 zł

Szkoły z Siemianowic Śląskich – poniedziałek – piątek, godz. 6.00 – 15.00. Cena 5,00 zł /godz.
Kluby sportowe z Siemianowic Śląskich – poniedziałek – piątek, godz. 15.00 – 22.00. Cena 4,50 zł /godz.
Cena „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” oraz "Siemianowicka Karta Seniora 60+" obowiązuje
kiedy wszyscy użytkownicy hali tenisowej posiadają kartę zniżkową.

Kompleks Sportowy „Siemion”
Olimpijska 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
8 maja (niedziela), godz. 10.00 – mecz hokeja na trawie młodzik; HKS Siemianowiczanka – UKS Ósemka
Tarnowskie Góry
21 maja (sobota), godz. 10.00 - Trenuj z reprezentacją Polski, Niepowtarzalna szansa dla wszystkich
dzieci!
Reprezentacje Polski seniorek i K21 przeprowadzą trening dla wszystkich chętnych dzieci! Chcesz rozpocząć
swoją przygodę z hokejem? Przyjdź na Siemion i sprawdź jak wygląda trening pod okiem kadry narodowej!
Startujemy w sobotę 21 maja o godz. 10.00!
Na treningu z dzieciakami, trener reprezentacji Polski Robert Nederlof opowie historie rodem z
holenderskiego świata hokeja na trawie!
Zapraszamy bo warto!
Mecze towarzyskie w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
19 maja (czwartek), godz. 18.00 – Polska vs Niemcy K18
19 maja (czwartek), godz. 20.00 – Polska vs Siemianowiczanka
20 maja (piątek), godz. 18.00 – Polska vs Niemcy K18
20 maja (piątek), godz. 20.00 - Polska K21 vs Siemianowiczanka
21 maja (sobota), godz. 18.00 – Polska vs Niemcy K18
22 maja (niedziela), godz. 9.30 – Polska vs Polska K21
29 maja (niedziela), godz. 14.00 – mecz hokeja na trawie, junior; HKS Siemianowiczanka – AZS Politechnika
Poznań

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
www.ksmichal.mmj.pl

5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 maja (czwartki), godz. 18.45 Basen KS „Michał” – AQUA BIKE (jazda na
rowerach w basenie)
5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 maja (czwartki), godz. 20.30 Basen KS „Michał” – Ćwiczenia w wodzie
14 - 15 maja (sobota – niedziela), godz. 10.00
Hala KS „Michał” – I Mistrzostwa 3x3 Polskiej Ligi Trójboju RAW + Mistrzostwa Polski Służb
Mundurowych.

CENNIK BASENU
BILETY INDYWIDUALNE

Bilet
ulgowy
(*)

Cena za 60
minut
Cena za 120
minut
Dopłata za 1
minutę

Poniedziałek – Piątek
do godz. 15.00
od godz. 15.00
Bilet
„Krajowa Karta
Bilet
Bilet
„Krajowa Karta Dużej
Rodziny”
normalny Dużej Rodziny”
ulgowy
normalny
(*)
„Siemianowicka
„Siemianowicka
Karta Rodzinna
Karta Rodzinna
3 i więcej”
3 i więcej”
„Siemianowicka
„Siemianowicka Karta
Karta Seniora
Seniora 60+”
60+”

4,50 zł

7,00 zł

3,50 zł

7,50 zł

10,00 zł

5,00 zł

6,50 zł

10,00 zł

5,00 zł

11,50 zł

15,00 zł

7,50 zł

0,10 zł

0,20 zł

0,10 zł

0,15 zł

0,20 zł

0,10 zł

.sobota, niedziela i święta
do godz. 15.00

od godz. 15.00

Bilet
Bilet
„Krajowa Karta
ulgowy normalny Dużej Rodziny”
(*)
„Siemianowicka
Karta Rodzinna
3 i więcej”
Siemianowicka
Karta Seniora
60+

Cena za 60
7,50 zł
minut
Cena za 120 11,50 zł
minut
Dopłata za 1 0,15 zł
minutę

Bilet
ulgowy
(*)

Bilet
normalny

„Krajowa Karta
Dużej Rodziny”
„Siemianowicka
Karta Rodzinna
3 i więcej”
„Siemianowicka
Karta Seniora
60+”

przez cały
dzień
Ulgowy
bilet
rodzinny
(**)

10,00 zł

5,00 zł

8,50 zł

11,00 zł

5,50 zł

8,00 zł

15,00 zł

7,50 zł

12,50 zł

16,00 zł

8,00 zł

13,00 zł

0,20 zł

0,10 zł

0,15 zł

0,20 zł

0,10 zł

0,15 zł

*Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 7, uczącej się młodzieży do lat 26 oraz rencistom i
emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury). Od godz. 15.00
wstęp na basen zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Grupy zorganizowane oraz kluby sportowe (min. 15 osób + 1 opiekun), po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu (wtorek lub czwartek) wejście na basen w cenie 2,70 zł od osoby na 60 min.
(**) Bilet rodzinny dla min. 3 osób w tym 2 osoby dorosłe. Cena za 1 osobę.

Pływalnia Miejska

ul. Śniadeckiego 11
41-100 Siemianowice Śląskie (tel. 32/228 04 15; 725 080 028)
Aktualny harmonogram zajęć i godzin ogólnodostępnych na stronie internetowej:
www.pm-siemianowice.pl
4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 maja (poniedziałki, środy), godz. 19.00 – Aqua aerobic na Pływalni
Miejskiej
4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 maja (poniedziałki, środy), godz. 17.00 – gimnastyka korekcyjna na
basenie
5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 maja (wtorki, czwartki), godz. 16.00 – gimnastyka dla seniora na
basenie
5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 maja (wtorki, czwartki), godz. 17.00 – rehabilitacja na basenie
5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 maja wtorki godz. 18.15; czwartki godz. 19.00 – FITNESS na sali
Siłownia otwarta w godzinach:
od poniedziałku do piątku: 7.00-14.00, 14.30-21.30
soboty: 12.00-18.30
niedziele: 9.00-15.30
Na siłowni może przebywać maksymalnie 7 osób
Sauna czynna w godzinach:
od poniedziałku do piątku : 8.00-21.00
soboty: 13.00-18.00
niedziele: 10.00-15.00

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Jana Śniadeckiego 11, (tel. 511.543.210)
www.slaskiewopr.pl

7, 14, 21, 28 maja (soboty)
godz. 9.00 - zapisy na kurs młodszego ratownika WOPR
godz. 9.00 - zajęcia ogólne WOPR
godz. 10.00 - zajęcia dziecięcej sekcji "PIRANIE"
godz. 11.00 - zajęcia sekcji hokeja pod wodą "WALENIE"
Na zajęciach obowiązują czepki i klapki.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE „SPORCIK”
godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 19.00,

w soboty w godz. 9.00-21.00,
w niedziele 9.00-21.00.

Dom Kultury „Chemik”
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Niepodległości 51
41-106 Siemianowice Śląskie
tel. 32 228 20 90
Piłka nożna w naszych osiedlach – zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
2, 9, 16, 23, 30 maja (poniedziałki), godz. 18.10-19.40 – grupa młodsza. Zajęcia w Szkole
Podstawowej nr 1, ul. Niepodległości 47
3, 10, 17, 24, 31 maja (wtorki), godz. 18.15-20.15 – grupa starsza. Zajęcia w Zespole Szkół
Sportowych, ul. Mikołaja 3 (budynek B)
4, 11, 18, 25 maja (środy), godz. 16.30 – grupa młodsza, godz. 17.30 – grupa starsza. Zajęcia w
Szkole Podstawowej nr 16, ul. Szymanowskiego 1
5, 12, 19, 26 maja (czwartki), godz. godz. 17.00 – grupa młodsza, godz. 18.00 – grupa starsza.
Zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Budryka 2
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 maja (poniedziałki, środy), godz. 16.00 – zajęcia szachowe dla dzieci
Z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od organizatorów terminy imprez mogą ulec
zmianie. Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy

Dodatkowych informacji udzielają:
organizatorzy, obiekty sportowe i kulturalne
oraz Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 1 – tel. 32/765.62.90

