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

7 lipca (środa), godz. 11.00 – Parking przy SCK-Bytków – „Teatrzyk na parkingu”: Spektakl dla
dzieci pt. „Cyrk Bobas” w wykonaniu teatru Gabi-Art oraz animacje i zabawy dla 
najmłodszych. Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Prosimy zabrać ze sobą kocyki. W razie 
niepogody imprezy odbędą się w sali widowiskowej SCK-Bytków. 

10 lipca (sobota), godz. 11.00 – Rodzinny plener artystyczny „Kwietna łąka pod Okienkiem”. 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. 

14 lipca (środa), godz. 11.00 – Parking przy SCK-Bytków – „Teatrzyk na parkingu”: Spektakl 
dla dzieci pt. „Kramik z wierszami” w wykonaniu teatru Gabi-Art oraz animacje i zabawy dla 
najmłodszych. Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Prosimy zabrać ze sobą kocyki. W razie 
niepogody imprezy odbędą się w sali widowiskowej SCK-Bytków.

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 sierpnia (wtorki i czwartki), godz. 11.00-13.00 – Warsztaty 
plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat pt. „Morskie opowieści”. Ilość miejsc ograniczona. 
Wstęp wolny na podstawie wejściówek, które będą dostępne na portierni SCK-Bytków od 5 
lipca. 

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

5 lipca – 31 sierpnia (poniedziałek-piątek), godz. 10.00-16.00 – „Pokój do słuchania”. 
Słuchowiska dla dzieci. Liczba miejsc ograniczona.

http://www.siemck.pl/


lipiec, sierpień (poniedziałek-piątek), godz. 10.00-16.00 – Industrialny plac zabaw (przed 
budynkiem Parku Tradycji). Wstęp wolny.

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 lipca, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 sierpnia (wtorki i czwartki),
godz. 11.00 – Kino dla dzieci. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.

2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 27 sierpień (piątki), godz. 17.00-21.00 – Klub Gier 
Planszowych. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy dorosłych, młodzież oraz 
dzieci wraz z opiekunami.

Chill Time pod Szybem Krystyn 
2 lipca (piątek), godz. 20.00 – Caville. Wstęp wolny.
9 lipca (piątek), godz. 20.00 – Rita Raga. Wstęp wolny.
16 lipca (piątek), godz. 20.00 – The Party Is Over. Wstęp wolny.
23 lipca (piątek), godz. 20.00 – The Honey Road Band & The Funky Diamonds. Wstęp wolny.
30 lipca (piątek), godz. 20.00 – Raf Skowroński. Wstęp wolny.
6 sierpnia (piątek), godz. 20.00 – ZeNN czyli Zespół Niespokojnych Nut. Wstęp wolny.
13 sierpnia (piątek), godz. 20.00 – Tukej. Wstęp wolny.
20 sierpnia (piątek), godz. 20.00 – EREMWU. Wstęp wolny
27 sierpnia (piątek), godz. 20.00 – Piff Parre. Wstęp wolny

11, 18, 25 sierpnia (środy), godz. 19.00 – Wakacje z Duchami – działania animacyjne (gry, 
prelekcje, zwiedzanie) oraz film. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do 
rodzinnego udziału.

SCK-Willa Fitznera – ul. ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 27 sierpnia (piątki), godz. 17.00 – Fitzner Cafe. Bilety w cenie 
5 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl.

2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 27 sierpnia (piątki), godz. 20.00 – Karaoke. Wstęp wolny.

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

Wycieczki Rodzinne
4 lipca (niedziela), godz. 8.00 – Rejs statkiem po Odrze oraz biesiada w stodole. Wyjazd 

http://www.bilety.siemck.pl/


autokaru – ul. Kasztanowa obok sklepu spożywczego. Bilety w cenie 110 zł do nabycia w kasie
SCK-Jarzębina.
11 lipca (niedziela), godz. 8.00 – Brenna. Wyjazd autokaru – ul. Kasztanowa obok sklepu 
spożywczego. Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasie SCK-Jarzębina.
18 lipca (niedziela), godz. 7.00 – Szaflary i Zakopane. Wyjazd autokaru – ul. Kasztanowa obok
sklepu spożywczego. Bilety w cenie 60 zł do nabycia w kasie SCK-Jarzębina.
25 lipca (niedziela), godz. 8.00 – Częstochowa – Jasna Góra Sanktuarium. W drodze 
powrotnej Poraj z plażowaniem. Wyjazd autokaru – ul. Kasztanowa obok sklepu 
spożywczego. Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasie SCK-Jarzębina.
1 sierpnia (niedziela), godz. 8.00 – Wisła – Tydzień Kultury Beskidzkiej. Wyjazd autokaru – ul.
Kasztanowa obok sklepu spożywczego. Bilety w cenie 60 zł do nabycia w kasie SCK – 
Jarzębina.
8 sierpnia (niedziela), godz. 8.00 – Wieliczka. Wyjazd autokaru – ul. Kasztanowa obok sklepu 
spożywczego. Bilety w cenie 100 zł do nabycia w kasie SCK – Jarzębina.
15 sierpnia (niedziela), godz. 7.00 – Chochołów – wody termalne. Wyjazd autokaru – ul. 
Kasztanowa obok sklepu spożywczego. Bilety w cenie 60 zł do nabycia w kasie SCK – 
Jarzębina (+ na miejscu bilet wstępu: 5 euro/osoba na cały dzień).
22 sierpnia (niedziela), godz. 8.00 – Ustroń. Wyjazd autokaru – ul. Kasztanowa obok sklepu 
spożywczego. Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasie SCK-Jarzębina.
29 sierpnia (niedziela), godz. 8.00 – Zatorland Park Rozrywki. Wyjazd autokaru – ul. 
Kasztanowa obok sklepu spożywczego. Bilety w cenie 90 zł do nabycia w kasie SCK-Jarzębina 
(w cenie: obiad, wstęp do 4 parków tematycznych, Kino 5D extreme, wszystkie urządzenia 
rozrywkowe oprócz tych, które są na żetony).

7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 lipca, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 sierpnia (poniedziałki i środy), godz. 
11.00 – Letnie Kino w Jarzębinie. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.

22 lipca (czwartek), godz. 11.00 – Gry i zabawy na tarasie z niespodzianką. Wstęp wolny. 
Ilość miejsc ograniczona. 

24 lipca (sobota), godz. 17.00 – Koncert plenerowy zespołu „Duet Karo” na skwerze przy 
SCK-Jarzębina. Wstęp wolny. 

7 sierpnia (sobota), godz. 17.00 – Koncert plenerowy zespołu “Harmonic” na skwerze przy 
SCK – Jarzębina. Wstęp wolny.

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



Muzyka u Rheinbabenów – koncerty na tarasie SCK-Zameczek
4 lipca (niedziela), godz. 16.00 – Muzyka mistrzów wiedeńskich. Wstęp wolny
11 lipca (niedziela), godz. 16.00 – Spotkanie z folklorem – Regionalny Zespół Koniaków. 
Wstęp wolny
18 lipca (niedziela), godz. 16.00 – Muzyka Polska. Wstęp wolny
25 lipca (niedziela), godz. 16.00 – Bella Italia. Wstęp wolny
1 sierpnia (niedziela), godz. 16.00 – Świat Operetki. Wstęp wolny
8 sierpnia (niedziela), godz. 16.00 – Muzyka Hiszpanii – Flamenco. Wstęp wolny
15 sierpnia (niedziela), godz. 16.00 – Węgierskie Czardasze. Wstęp wolny
22 sierpnia (niedziela), godz. 16.00 – Balady i Romanse Rosyjskie. Wstęp wolny
29 sierpnia (niedziela), godz. 16.00 – Górnicza Orkiestra Dęta z Bytomia z solistką. Wstęp 
wolny

19-22 lipca (poniedziałek-czwartek), godz. 10.00 i 12.00 – Wakacje ze sztuką – warsztaty 
plastyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Na zajęcia obowiązują bezpłatne wejściówki do 
odbioru w SCK-Zameczek od 12 lipca.

24 lipca (sobota), godz. 19.00 – Zepsute jabłka – gra fabularna na żywo inspirowana 
Stanfordzkim Eksperymentem Więziennym. Wstęp wolny, obowiązują wcześniejsze zapisy 
telefoniczne: 32/228.72.80, w. 11. 

10 sierpnia (wtorek), godz. 10.00 i 12.00) – Nadmorski pejzaż – warsztaty plastyczne dla 
dzieci w wieku 7-12 lat (2 grupy). Na zajęcia obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w 
SCK-Zameczek od 12 lipca.

17 sierpnia (wtorek), godz. 10.00 – Gry podwórkowe nie z tej epoki ;-) – zabawy dla dzieci w 
wieku 7-12 lat. Na zajęcia obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w SCK-Zameczek od 
12 lipca.

24 sierpnia (wtorek), godz. 10.00 – Świat magii w pigułce – warsztaty dla dzieci w wieku 7-12
lat. Na zajęcia obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w SCK-Zameczek od 12 lipca.

Amfiteatr w Parku Miejskim

Koncerty Letnie w Amfiteatrze
3 lipca (sobota), godz. 17.00 – Zespół HaNuta. Wstęp wolny
10 lipca (sobota), godz. 17.00 – Mirek Jędrowski z zespołem. Wstęp wolny



17 lipca (sobota), godz. 17.00 – Piotr Szefer. Wstęp wolny
24 lipca (sobota), godz. 17.00 – Chorzowski Brass Band. Wstęp wolny
31 lipca (sobota), godz. 17.00 – Zespół Nivel. Wstęp wolny
7 sierpnia (sobota), godz. 17.00 – Kabaret Moherowe Berety. Wstęp wolny
14 sierpnia (sobota), godz. 17.00 – Mateusz Troll i Przyjaciele. Wstęp wolny
21 sierpnia (sobota), godz. 17.00 – Zespół Tyrolia Band. Wstęp wolny
28 sierpnia (sobota), godz. 17.00 – Zespół Eminence. Wstęp wolny

Teatralne Lato pod Chmurką 
4 lipca (niedziela), godz. 17.00 – „Figlarze w krainie tańca”. Teatr Fabryka Kultury. Spektakl 
teatralny dla dzieci. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny. 
11 lipca (niedziela), godz. 17.00 – „Pagonek i Gusia”. Polski Teatr Historii. Spektakl teatralny 
dla dzieci. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny. 
18 lipca (niedziela), godz. 17.00 – „Czerwony Kapturek”. Polski Teatr Historii. Spektakl 
teatralny dla dzieci. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny. 
25 lipca (niedziela), godz. 17.00 – „Figlarze w krainie cyrku”. Teatr Fabryka Kultury. Spektakl 
teatralny dla dzieci. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny. 

23 lipca (piątek), godz. 20.00 – Muzyka zespołu Metallica symfonicznie – wystąpi SCREAM 
INC. Bilety w cenie 99-124 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

1, 8, 15, 22, 29 sierpnia (niedziele), godz. 17.00 – Animacje dla dzieci. Ilość miejsc 
ograniczona. Wstęp wolny. 

4, 11, 18, 25 lipca, 1, 8, 15, 22, 29 sierpnia (niedziele), godz. 15.00-17.00 – Łąka przy 

Amfiteatrze – Dmuchańce dla dzieci. Wstęp wolny.

RYNEK MIEJSKI

3, 17, 31 lipca, 14, 28 sierpnia (soboty), godz. 11.00-13.30 – Animacje na Rynku Miejskim. 
Interaktywne spektakle teatralne, warsztaty tematyczne, eksperymenty, quizy.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

http://www.bilety.siemck.pl/


al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29)
www.mbp.siemianowice.pl

Biblioteka Centralna – al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29)

lipiec-sierpień – Cotygodniowa polecajka ekoliteratury. [wydarzenie on-line]

lipiec-sierpień – „Z Archiwum Ś” – siemianowickie parki. [wydarzenie on-line]

2 lipca (piątek) – Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych – konkurs fotograficzny na 
ekotasza. Pokaż w czym nosisz zakupy. Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone ekotorbą. 
[wydarzenie on-line]

5, 12, 19, 26 lipca, 2, 23, 30 sierpnia (poniedziałki), godz. 15.30 – Pilates na trawie (w razie 
niepogody duża sala) dla osób zapisanych

od 28 lipca (środa) – Galeria Otwarta – Wystawa prac dzieci z Domu Kultury im. H.Jordana.

2 sierpnia (poniedziałek) – Na tropie siemianowickiej przyrody – konkurs na przedstawienie 
najciekawszych fotografii zwierząt, roślin związanych z siemianowicką fauną i florą. 
Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone książką. [wydarzenie on-line]

Dział dla Dzieci i Młodzieży – al. Sportowców 3

7 lipca (środa), godz. 11.00-12.00 – Zostań Eko Damą i Eko Rycerzem – prezentacja 
multimedialna dotycząca ochrony środowiska, głośne czytanie, zajęcia plastyczne, wręczanie 
odznaki „ Jestem Eko”.

14 lipca (środa), godz. 11.00-12.00 – Akademia zdrowego ucznia – rozwiązywanie krzyżówek,
rebusów, zagadek logicznych. Część 1.

21 lipca (środa), godz. 11.00-12.00 – O smoku, który segregował śmieci – zajęcia czytelnicze, 
teatrzyk Kamishibai, wykonanie smoka z materiałów recyklingowych.

11 sierpnia (środa), godz. 11.00-12.00 – Akademia zdrowego ucznia – rozwiązywanie 
krzyżówek, rebusów, zagadek logicznych. Część 2.

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


18 sierpnia (środa), godz. 11.00-12.00 – Warsztaty plastyczne – Recyklingowy świat zwierząt.
Część 1.

25 sierpnia (środa), godz. 11.00-12.00 – Warsztaty plastyczne – Recyklingowy świat zwierząt.
Część 2.

Filia Nr 1 – ul. Żeromskiego 13a (tel. 32/228.11.96)

6 lipca (wtorek), godz.11.00-12.00 – Zajęcia czytelniczo-plastyczne pt. „Bajka o trzech 
pojemnikach”.

13 lipca (wtorek), godz. 1100-12.00 – Zajęcia czytelniczo-plastyczne pt. „Dzień w krainie bez 
wody”. 

20 lipca (czwartek), godz.11.00-12.00 – Zajęcia czytelniczo-plastyczne pt. „Bajka o uwięzionej
żabce”. 

17 sierpnia (wtorek) godz.11.00-12.00 – Zajęcia czytelniczo-plastyczne pt. „Awantura w 
mrowisku”.

24 sierpnia (wtorek) godz.11.00-12.00 – Zajęcia czytelniczo-plastyczne pt. „Bajka o 
podeptanej stokrotce”.

Filia Nr 4 – ul. Szymanowskiego 11 (tel. 32/228.14.40)

1 lipca (czwartek), godz. 15.00 – Światowy Dzień Psa . Konkurs plastyczny. 

2 lipca (piątek), godz. 15.00 – 122. rocznica urodzin Jana Brzechwy. Spotkanie czytelniczo-
literackie z baśniami autora. 

7 lipca (środa), godz. 15.00 – Dzień Czerwonego Kapturka: Charles Perraut i bracia Grimm. 
Spotkanie czytelniczo-literackie z baśniami autorów. 

29 lipca (czwartek), godz. 15.00 – Dzień Ratownika. Spotkanie czytelniczo-literackie. 

Cały sierpień w godzinach otwarcia biblioteki – „Akcja Lato” – Spotkania czytelnicze, zajęcia 
plastyczno-techniczne, głośne czytania, bezpłatne udostępnianie Internetu. Rozbudzanie 
zainteresowań czytelniczych, pobudzanie fantazji oraz popularyzacja książek. Eliminowanie 



wakacyjnej nudy poprzez różnorodne zajęcia oraz gry planszowe i edukacyjne. 

4 sierpnia (środa), godz.15.00 – Wędrówki po nadmorskich plażach. Spotkanie czytelniczo-
literackie.

5 sierpnia (czwartek), godz.15.00 – Wędrówki nad jeziora i zbiorniki wodne. Spotkanie 
czytelniczo-literackie.

11 sierpnia (środa), godz.15.00 – „Mój przyjaciel…” – Konkurs plastyczny. Wystawa prac.

12 sierpnia (czwartek), godz.15.00 – Wędrówki do legendarnych miejsc. Spotkanie 
czytelniczo-literackie.

18 sierpnia (środa), godz.15.00 – Wędrówki po szlakach górskich. Spotkanie czytelniczo-
literackie.

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

25 sierpnia (środa), godz.15.00 – Wędrówki po Siemianowicach Śląskich. Spotkanie 
czytelniczo-literackie.

Filia Nr 5 – ul. Sobieskiego 11 (tel. 32/228.24.85)

7 lipca (środa), godz.12.30-13.30 – „Ciekawe co w trawie piszczy...” – zajęcia plastyczne dla 
dzieci.

14 lipca (środa), godz.12.30-13.30 – „Ciekawe co kryją morskie głębiny...” – zajęcia 
plastyczne dla dzieci.

21 lipca (środa), godz.12.30-13.30 – „Ciekawe dlaczego wieje wiatr...” – zajęcia czytelniczo-
plastyczne dla dzieci.

28 lipca (środa), godz.12.30-13.30 – „Ciekawe dlaczego wybuchają wulkany...” – zajęcia 
czytelniczo-plastyczne dla dzieci.

Filia Nr 8 – ul. Zgrzebnioka 43a (tel. 32/228.61.54)



23 lipca (piątek), godz. 10.30 – Czy woda jest ciężka? – Ghana: zajęcia edukacyjne dla dzieci.

26 lipca (poniedziałek), godz. 10.30 – W kraju ziemniaków – Peru: zajęcia edukacyjne dla 
dzieci.

28 lipca (środa), godz. 10.30 – Wielka wspinaczka – Nepal: zajęcia edukacyjne dla dzieci.

30 lipca (piątek), godz. 10.30 – Śpiew mieszkańców azjatyckich stepów – Mongolia: zajęcia 
edukacyjne dla dzieci.

Filia Nr 9 – ul. Powstańców 54a (tel. 32/228.10.16)

6, 13, 20, 27 lipca, 3, 10, 17, 24 sierpnia (wtorki), godz. 11.00-12.30 – „Szukamy zagrożonych
gatunków zwierząt czyli recyklingowe Zoo” – zajęcia plastyczne dla dzieci.

Przez cały czas wakacji udostępnianie dzieciom gier planszowych, komputerów  i artykułów 
plastycznych.

Filia Nr 10 – ul. Jaworowa 2 (tel. 32/228.42.46)

8 lipca (czwartek), godz. 10.30-11.30 – „Chronimy zwierzęta” – warsztaty plastyczne – 
wycinanki i kolorowanki.

5 sierpnia (czwartek), godz. 10.30-11.30 – „Zielona Ziemia” – warsztaty plastyczne dla dzieci 
– zabawa farbami.

12 sierpnia (czwartek), godz. 10.30-11.30 – „Woda – źródło życia” – pogadanka oraz 
warsztaty plastyczne.

19 sierpnia (czwartek), godz. 10.30-11.30 – „Najpiękniejsze krajobrazy” – warsztaty 
plastyczne – wykonanie prac techniką kolażu.

26 sierpnia (czwartek), godz. 10.30-11.30 – „Szczęśliwa planeta” – warsztaty plastyczne – 
wykonanie plakatu.



MUZEUM MIEJSKIE
ul. Chopina 6 (tel. 513.661.565)
www.muzeum.siemianowice.pl

Historyczny Spacer po Siemianowicach – Seria spacerów najciekawszych historycznie lokaliza-
cjach naszego miasta, prowadzenie Małgorzata Derus.:
14 lipca (środa), godz. 15.00 – Trasa: Bytków – Krzyż na Watoły, Pomnik Skrzeka i Wójcika, 
Powstańców; Miejsce spotkania: Krzyż przy ulicy Watoły.
28 lipca (środa), godz. 15.00 – Trasa: Szadzawki, Hugo; Miejsce spotkania: Kamienica Korfan-
tego (ul. Mysłowicka 3).
11 sierpnia (środa), godz. 15.00 – Trasa: Kopalnia Max – Park Tradycji, willa dyrektora, willa 
pracowników administracji, kapliczka na Orzeszkowej, domy dla pracowników kopalni, po-
mnik obrońców kopalni; Miejsce spotkania: Plac Bohaterów Września (planty przy kościele 
św. Michała).

Muzealne kino – Projekcje filmów o Siemianowicach, poprzedzone krótką prelekcją:
10 lipca (sobota), godz. 14.00 – „O hucie, która zbudowała miasto”.
31 lipca (sobota), godz. 14.00 – „Jan Emil Stanek”.
7 sierpnia (sobota), godz. 14.00 – „Tadeusz Majcherczyk Zdan”.
28 sierpnia (sobota), godz. 14.00 – „140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej”.

Muzealne kino dla najmłodszych – Wyświetlanie przeźroczy z opowieściami dla najmłodszych,
za pomocą muzealnego diaskopu:
5 lipca (poniedziałek), godz. 12.00 – „Robin Hood”.
19 lipca (poniedziałek), godz. 12.00 – „Królewna Śnieżka”.
2 sierpnia (poniedziałek), godz. 12.00 – „Zorro cz. 1”.
30 sierpnia (poniedziałek), godz. 12.00 – „Zorro cz. 2”.

Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem:
lipiec-sierpień (od wtorku do niedzieli), od godz. 12.00 do godz. 16.00.

Lekcje Muzealne:
lipiec-sierpień (od wtorku do niedzieli), od godz. 12.00 do godz. 16.00

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU



ul. Fitznerów 3 (tel. 32/765.62.90)

BEZPŁATNE WYCIECZKI REKREACYJNE DLA SIEMIANOWICKICH DZIECI 
I MŁODZIEŻY ( dla dzieci w wieku 7-18 lat)

7 lipca (środa), wyjazd godz. 8.00 – Wycieczka rekreacyjna – Leśny Park Niespodzianek w 
Ustroniu.

21 lipca (środa), wyjazd godz. 8.00 – Wycieczka rekreacyjno-piesza na Jurę Krakowsko-
Częstochowską (Złoty Potok, Siedlec).

4 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00 – Wycieczka rekreacyjna – Kolej wąskotorowa Rudy.

18 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00 – Wycieczka rekreacyjna – Zamek Ogrodzieniec.

Zbiórki o godz. 7.50 – Rynek Miejski (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 maseczki i inne środki 
ochrony przewidziane przepisami COVID-19, 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. 

UWAGA! Podczas wycieczek będzie bezwzględnie respektowany Regulamin wycieczek 
dostępny u opiekunów poszczególnych wycieczek.

SIEMIANOWICKIE SPORTOWE SOBOTY z AZS UŚ KATOWICE
Zajęcia sportowe dla siemianowickich dla dzieci z rocznika 2008 i młodszych:

10 lipca (sobota), godz. 10.00-12.30 – boisko, osiedle Bańgów (ul. M.C. Skłodowskiej).
24 lipca (sobota), godz. 10.00-12.30 – boisko w Michałkowicach (przy SP 4 – ul. M. 
Dąbrowskiej).
7 sierpnia (sobota), godz. 10.00-12.30 – boisko, osiedle Młodych (Aleja Młodych).
21 sierpnia (sobota), godz. 10.00-12.30 – boisko, osiedle Nowy Świat .

Zajęcia przewidziane są dla maksymalnie 40 dzieci jednocześnie (ok 120 rotacyjnie).
W ramach zajęć planowane są gry i zabawy: przeciąganie liny, wyścigi rzędów z różnymi 
przyborami (piłkami, kijami do unihokeja, balonami, skakanką, hula-hop, skoki w workach), 
kręgle z butelek po wodzie, strzały na bramkę, tory przeszkód, ringo, gra w klasy, guma, 



chusta animacyjna, unihokej, dwa ognie, gra do 5 podań, badminton, raz, dwa, trzy – baba 
jaga patrzy, ruchomy kosz.

MOSiR „PSZCZELNIK”
Park Pszczelnik 3 (tel. 32/228.08.48, 32/220.43.52)
www.mosir.siemianowice.pl
29 czerwca, 6, 13, 20, 27 lipca, 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia (wtorki), godz. 17.30 – Wtorki 
Biegowe – Maraton na Raty w Parku Pszczelnik.

1, 8, 15, 22, 29 lipca, 5, 12, 19, 26 sierpnia (czwartki), godz. 18.30 – Slow jogging dla 
każdego.

2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 27 sierpnia (piątki), godz. 18.00 – Zajęcia jogi.

10 lipca (sobota), godz. 11.00 – XV „Bieg Lata oraz Nordic Walking”. Tradycyjnie sympatycy 
biegania i nordic walking przemierzą 5,3 kilometrową trasę, która niezmiennie prowadzi 
alejkami Parku „Pszczelnik” do Pola Golfowego przez „Bażantarnię”, staw „Rzęsa” do mety w 
Parku „Pszczelnik”. Dla każdego uczestnika czeka słodki upominek oraz napój. 
Zgłoszenia do biegu przyjmowane są mailowo na adres: sport@um.siemianowice.pl (należy 
podać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania) do dnia 8 lipca br., do godz. 
11.00.  Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w formie papierowej w Biurze 
Zawodów w dniu biegu, w godz. 10.15-10.50.

12-16 lipca, 19-23 lipca (poniedziałek-piątek), godz. 10.00-11.00 – Otwarte zajęcia z 
gimnastyki artystycznej dla dzieci i młodzieży (od 4 lat).

14 lipca (środa), godz. 10.00 – Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych – Szkoły 
Podstawowe  boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą.

22 lipca, 5 sierpnia (czwartki), godz. 19.00, bieżnia w Parku Pszczelnik – Spacer z Agnieszką 
czyli wspólny trening lekkoatletyczny z olimpijką Agnieszką Dygacz. 
Agnieszka Dygacz- siemianowiczanka, polska chodziarka, reprezentantka Polski, dwukrotna 
rekordzistka Polski, dwukrotna olimpijka, sześciokrotna mistrzyni Polski (2008, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014). Dwukrotna złota medalistka halowych mistrzostw kraju w chodzie na 
3000 metrów (2010 i 2011). medalistka Pucharu Świata Juniorów (2004). Podczas Letnich 
Igrzysk Olimpijskich 2012 w Londynie zajęła 21. miejsce w chodzie na 20 km. 12 zawodniczka 

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


Mistrzostw Europy z Barcelony i 14 z ME w Zurichu. Startowała również na Letnich Igrzyskach 
2016 w Rio de Janeiro.

11 sierpnia (środa), godz. 10.00-12.00 – Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych – 
Szkoły Średnie, boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą.

2-26 sierpnia (poniedziałek – piątek), godz. 10.00-13.00 – Bezpłatna nauka gry w tenisa 
ziemnego dzieci i młodzieży szkolnej z Siemianowic Śląskich na kortach w Parku Pszczelnik.

27 sierpnia (piątek), godz. 10.00 – Turniej Tenisa Ziemnego Dzieci i Młodzieży.

6 sierpnia (piątek), godz. 10.00-12.00 – Test Coopera (Indywidualny test polegający na 12-
minutowym nieprzerwanym biegu po bieżni sprawdzający wydolność swojego organizmu). 
Park Pszczelnik – Stadion Sportowy – bieżnia.

Basen Kąpielowy – Park „Pszczelnik”

26 czerwca-31 sierpnia
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 10.00 do 18.00,
środa, sobota, niedziela i święta od godz. 9.00 do 19.00.

30 czerwca, 7, 14, 21, 28 lipca, 4, 11, 18, 25 sierpnia (środy), godz. 9.00-19.00 – Ulgowy 
wstęp na otwarty basen kąpielowy dla dzieci i młodzieży szkolnej z Siemianowic Śląskich w 
cenie 2,00 zł brutto.

11 lipca, 22 sierpnia (niedziele), godz. 10.00 – Turniej Siatkówki Plażowej Mixtów.

12 lipca, 16 sierpnia (poniedziałki), godz. 13.00 – Aerobik w wodzie na otwartym basenie 
kąpielowym.

Korty Tenisowe – Park „Pszczelnik”

od poniedziałku do niedzieli od godz. 7.00 do 21.00.

SIŁOWNIA - Park „Pszczelnik”
Godziny otwarcia:



poniedziałek, środa, godz. 14.00 do 21.00
wtorek, czwartek, piątek, godz. 15.00 do 22.00.

Kompleks Sportowy Michał - ul. Elizy Orzeszkowej 1

(tel. 32/765.23.03, 32/765.23.04) www.ksmichal.mmj.pl     

Basen Kompleksu Sportowego "Michał" 
BASEN – SAUNA – JACUZZI – ZJEŻDŻALNIA
poniedziałek-piątek od godz. 6.00 do 22.00 

sobota od godz. 9.00 do 22.00  

niedziela od godz. 9.00 do 21.00.

W czasie wakacji letnich 2021 r., tj. 26 czerwca do 31 sierpnia obowiązywać będzie:
wakacyjna promocja biletów: 2,50 zł/osoba/60 min. , 5,00 zł/osoba/120 min.
grupy zorganizowane - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (wtorek lub czwartek) 
wejście na basen w cenie: 2,50 zł/osoba/60 min., 5,00 zł/osoba/120 min.

Kompleks Sportowy Siemion – ul. Olimpijska 2 
(tel. 32/251.64.53)

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 lipca (wtorki, czwartki), godz. 16.30-18.30 – Otwarte zajęcia 
hokeja na trawie dzieci i młodzieży.

PŁYWALNIA MIEJSKA
ul. Śniadeckiego 11 (32/228.04.15, 725.080.028)
6, 13, 20, 27 lipca, 3, 10, 17 sierpnia (wtorki), godz. 16.00 – Zajęcia dla seniora. Cena biletu 
4,00 zł.

6, 13, 20, 27 lipca, 3, 10, 17 sierpnia (wtorki), godz. 17.00 – Zajęcia rehabilitacji. Cena biletu 
10,00 zł.

7, 14, 21, 28 lipca, 4, 11, 18 sierpnia (środy), godz.19.00 – Aerobik w wodzie. Cena biletu 
10,00 zł.

W czasie wakacji letnich 2021 r., tj. 26 czerwca do 31 sierpnia obowiązywać będzie:

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


wakacyjna promocja biletów dla dzieci i młodzieży uczącej się: 2,50 zł/osoba.

ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY
ul. Sowia 14 (tel. 32/608.33.71)
1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 lipca, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 sierpnia (poniedziałki, 
czwartki), godz. 16.00-17.00 – Bezpłatne zajęcia nauki gry w golfa dla dzieci i młodzieży 
mieszkających w Siemianowicach Śląskich. Będziemy gotowi na przyjęcie juniorów w 
zachowaniu zaleceń wynikających z covid19.
Podsumowaniem tej edycji będzie Mini-Turniej dla dzieci z rozdaniem pucharów i nagród. 

SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

PIŁKA NOŻNA W NASZYCH OSIEDLACH
28 czerwca, 5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia (poniedziałki) – osiedle w 
Michałkowicach.
godz. 16.30 – grupa młodsza
godz. 18.00 – grupa starsza

29 czerwca, 6, 13, 20, 27 lipca, 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia (wtorki) – osiedle Tuwim.
godz. 16.30 – grupa młodsza
godz. 18.00 – grupa starsza

30 czerwca, 7, 14, 21, 28 lipca, 4, 11, 18, 25 sierpnia (środy) – osiedle Węzłowiec.
godz. 16.30 – grupa młodsza
godz. 18.00 – grupa starsza

1, 8, 15, 22, 29 lipca, 5, 12, 19, 26 sierpnia (czwartki) – osiedle Bańgów.
godz. 16.30 – grupa młodsza
godz. 18.00 – grupa starsza



Zajęcia dodatkowe, grupy łączone 12+ - grupy naborowe (decydują trenerzy).
28 czerwca, 5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia (poniedziałki) – osiedle Węzłowiec
– zawodnicy z osiedli Tuwim i Węzłowiec.

29 czerwca, 6, 13, 20, 27 lipca, 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia (wtorki) – osiedle Bańgów – 
zawodnicy z osiedli Michałkowice i Bańgów.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „JORDAN”
ul. F. Chopina 2 (32 228 13 37 )

od 24 czerwca (czwartek), godz. 9.00-19.00 – Wodny Placu Zabaw.
Korzystanie z atrakcji w reżimie sanitarnym (jednorazowo 80 osób na obiekt).

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 numer 112 lub 
zgłoś się do najbliższej jednostki Policji

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 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 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

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, w celu zapobiegania i przeciwdziałania 
zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, organizatorzy mogą dokonać zmian w programie 
„Akcji Lato”.

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
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