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

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

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z dnia 29 kwietnia 2021 r., poz. 814) w Siemianowickim 
Centrum Kultury do 28 maja br. zapowiadane wcześniej wydarzenia zostały przeniesione lub 
całkowicie odwołane. Ewentualne zwroty biletów realizuje kasa główna Siemianowickiego Centrum
Kultury przy ul. Niepodległości 45

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

30 maja (niedziela), godz. 11.00 – Kino dla dzieci. Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona

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

30 maja (niedziela), godz. 18.00 – Koncert gitarowy Wojciecha Rysieckiego. Wstęp wolny

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

16 maja (niedziela), godz. 16.30 – Niedzielnie popołudnie z muzyką na tarasie SCK-Zameczek. Alex 
Martinez i goście. Wstęp wolny

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

29 maja (sobota), godz. 17.00 – Koncert z okazji Dnia Matki – Balkan Express. Bilety w cenie 20 
zł/15 zł seniorzy do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl 

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


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)

maj – ekspozycja materiałów dotyczących rocznicy Powstań Śląskich 

4-28 maja (wtorek-piątek) Wystawa „60 na 100. SĄSIADKI. Głosem kobiet o powstaniach śląskich i
plebiscycie”, czyli śląska historia w memach Marty Frej w Galerii Otwartej 

5 maja (środa), godz. 17.00 - Uroczyste otwarcie i wernisaż wystawy w formie debaty online 
prowadzony przez panią Małgorzatę Tkacz-Janik: „60 na 100. SĄSIADKI. Głosem Kobiet o 
powstaniach śląskich i plebiscycie" [wydarzenie on-line]

8 maja (sobota) – Świętujemy Dzień Bibliotekarza [wydarzenie on-line]

8-15 maja (sobota-sobota) – XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – „Nie tylko nowości – 
bibliotekarz i czytelnicy polecają” – codziennie przez cały tydzień zapraszamy naszych czytelników 
do zamieszczania recenzji ulubionych książek.  [wydarzenie on-line]

8-15 maja (sobota-sobota) – XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – „Czy wiesz gdzie jestem?” 
zabawa dla czytelników. [wydarzenie on-line]

8-15 maja (sobota-sobota) – XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – „Dla każdego coś ciekawego” – 
przybliżamy gatunki literackie i promujemy czytelnictwo. [wydarzenie on-line]

10 maj (poniedziałek) – XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – ogłoszenie  Konkurs dla czytelników 
„Fotografia z książką w tle” – W ramach tej inicjatywy zaprosimy Siemianowiczan do udziału w 
konkursie. Chcemy połączyć pasję robienia zdjęć z pasją czytania książek. Wyobraźnia twórcza, 
kreatywność i znajomość literatury będzie mile widziana. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 
17.05.2021 r. [wydarzenie on-line]

10 maja (poniedziałek) – XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – Wystawa książek polecanych przez 
czytelników i bibliotekarzy w bibliotece i filiach, wraz z recenzjami, które dołączone będą do 
książek. Promocja czytelnictwa

10-14 maja (poniedziałek-piątek), godz. 10.00-19.00 – Kiermasz książek – Czytelniku! Wydaj 
pieniążki na tanie książki! Z wielka przyjemnością organizujemy kolejny kiermasz książek, tym 

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


razem z okazji  XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Przez cały tydzień zapraszamy wszystkich 
Siemianowiczan do odwiedzenia Biblioteki Centralnej, a dokładnie naszej Czytelni i zakupienia 
książek w atrakcyjnych cenach.

10-14 maja (poniedziałek-piątek), godz. 10.00-18.00 – XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – Dni 
wolności książki czyli książkowa abolicja. 

13 maja (czwartek), godz. 13.15-14.45 - XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek - Warsztaty dla dzieci 
z MDK Jordan nawiązujące do tematyki kobiet w Powstaniach Śląskich oraz wystawy: „60 na 100. 
SĄSIADKI. Głosem Kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie."

14 maja (piątek), godz. 15.00-18.00 – XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – Dzień Otwarty w 
Bibliotece.

18 maja (wtorek), godz. 13.15-14.45 - Warsztaty dla dzieci nawiązujące do tematyki kobiet w 
Powstaniach Śląskich oraz wystawy: „60 na 100. SĄSIADKI. Głosem Kobiet o powstaniach śląskich i 
plebiscycie."

Dział dla Dzieci i Młodzieży – al. Sportowców 3

10-14 maja (poniedziałek-piątek), godz. 10.00 -18.00 – XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – 
„Znajdź mnie w bibliotece” – Umieszczenie na Facebooku Biblioteki filmiku z teatrzykiem 
KAMISIBAI. Czytany będzie „Miś Paddington”. Zadaniem czytelników (którzy zobaczą filmik) będzie 
przyjście do Działu dla Dzieci i Młodzieży biblioteki (dowolnego dnia Tygodnia Bibliotek) i 
znalezieniu książki o przygodach Misia Paddingtona oraz innych książek Michaela Bonda

10-14 maja (poniedziałek-piątek), godz. 10.00-18.00 – XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – 
„Klikam – odpowiadam” – Konkurs literacki dla czytelników. Biblioteka przygotuje kody QR do 
zczytania przez smartfon, telefon czytelnika w Dziale dla Dzieci i Młodzieży. W kodzie QR 
zaszyfrowane będzie pytanie dotyczące postaci literackiej, fragmentu książki, itp. Za poprawne 
odpowiedzi czytelnikowi przyznawane są punkty. Suma zebranych punktów wskaże na koniec 
tygodnia zwycięzcę

10-14 maja (poniedziałek-piątek) godz. 10.00-18.00 – XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – „Kto 
szuka ten znajdzie” – Wśród książek bibliotecznych ukryte będą niespodzianki oraz książki 
zapakowane w formie prezentu. Czytelnik będzie musiał odpowiedzieć na pytania (krótkie zagadki, 
fragmenty książki do odgadnięcia, itp.). Poprawna odpowiedź to wskazówka od bibliotekarza w 
którą stronę iść, aby odnaleźć ukryte niespodzianki



26 maja (środa) – „Laurka dla mamy” – Na początku miesiąca zostanie ogłoszony konkurs 
plastyczny online na przesyłanie zdjęć laurek wykonanych przez dzieci na Dzień Matki. 
Rozstrzygnięcie konkursu 26 maja na Facebooku Biblioteki [wydarzenie on-line]

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

8-15 maja (sobota-sobota) – XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek [wydarzenia on-line]
- „Książka bez obrazków” – głośne czytanie
- Nie tylko nowości – bibliotekarz poleca ... recenzja dla dorosłych „Zabić drozda”, a dla dzieci 
„Malutka Czarownica”
- Zabawa tytułami – Informacje o książkach polecanych przez filię nr 8
- Magiczne kółeczka lub zakładka do książki - instrukcja wykonania (filmik)

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

5, 12, 19, 26 maja (środy), godz. 16.00-18.00 – „Spotkajmy się przy robótce” – warsztaty dla 
dorosłych (prosimy o telefoniczną rezerwację – 32/228.10.16 – ilość miejsc ograniczona)

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. 14.00-
18.00
Filia nr 5, 7: poniedziałek godz. 10.00-17.00, wtorek-piątek godz. 11.00-17.30
Filia nr 11: nieczynne do odwołania

Wypożyczanie książek z zachowaniem reżimu sanitarnego

Muzeum Miejskie
ul. Chopina 6 (tel. 513.661.565)
www.muzeum.siemianowice.pl     

4 maja (wtorek), godz. 18.00 – Galeria Jednego Przedmiotu – magiczny eksponat z muzeum 
również on-line

http://www.muzeum.siemianowice.pl/


14 maja (piątek), godz. 20.00 – NOC MUZEUM 2021. W tym: Otwarcie jubileuszowej wystawy z 
okazji 30-lecia Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich; Inauguracja działalności Galerii 
Jednego Przedmiotu – magiczny eksponat z muzeum; Noc Poetów i koncert Adama Bula oraz 
nocne oprowadzanie po wystawach muzealnych

19 maja (środa) – Udostępnienie wystawy historycznej w 100-lecie III Powstania Śląskiego

26 maja (środa), godz. 17.00 – Podwieczorek w Muzeum

Muzeum Miejskie czynne: wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela godz. 12.00 – 16.00, czwartek 
godz. 12.00 – 18.00, zaprasza do zwiedzania ekspozycji:
– (od 15.05.) Ze zbiorów własnych Muzeum w ramach Jubileuszu 30-lecia powstania Muzeum 
Miejskiego,
– „Antoni Halor - Opowieści miasta z rybakiem w herbie”,
– „Z dziejów Siemianowic Śląskich”,
– „CARBON – skarby Silesii”,
– „Czyn zbrojny Górnoślązaków”,
– „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I połowy XX wieku”.
– Instalacja artystyczna „Czarodziejska komnata” (Galeria Multimedialna „Piwnica”)

Zwiedzanie z zachowaniem reżimu sanitarnego

MOSiR „Pszczelnik”
Park Pszczelnik 3 (tel. 32/228.08.48, 32/220.43.52)
www.mosir.siemianowice.pl

20 kwietnia – 3 maja - Wirtualny XXVII Bieg im. Wojciecha Korfantego
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
"Pszczelnik" w Siemianowicach Śląskich zapraszają do udziału w wirtualnym XXVII Biegu im. 
Wojciecha Korfantego. Szczegóły na stronie: http://biegkorfantego.katowice.pl/

Trwające wciąż ograniczenia, skłoniły organizatorów do zorganizowania wirtualnej edycji biegu 
upamiętniającego postać jednego z najważniejszych górnośląskich polityków Wojciecha Korfantego
oraz przypadającą w tym roku setną rocznicę III Powstania Śląskiego.

W 2021r. obchodzona jest setna rocznica III Powstania Śląskiego. Aby zaakcentować ten fakt 
organizatorzy przygotowali specjalną koszulkę biegową, którą w formie nagrody otrzymają 

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


uczestnicy biegu, którzy wezmą udział w konkursie fotograficznym. Spośród nadesłanych zdjęć 
wyłonionych zostanie 10 laureatów. Szczegóły konkursu w regulaminie.

22 maja (sobota), godz. 11.00
V Bieg Ani
Start biegu przy Alei Spacerowej (na wysokości dinozaurów)
Trasa: 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 17 maja br., do godz. 11.00, więcej 
informacji na stronie: www.mosir.siemianowice.pl oraz 
www.facebook.com/siemianowiceslaskienasportowo1
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.

Hala MOSiR „Pszczelnik”
8 maja (sobota), godz.16.00 - mecz piłki ręcznej MKS START Michałkowice - Nails Company Zabrze 
– II liga

29 maja (sobota), godz. 9.00 – Turniej Piłki Ręcznej Juniorek o Puchar Prezesa MKS START 
Michałkowice

Mecze piłki nożnej
1 maja (sobota), godz. 9.00 – mecz piłki nożnej UKS Jedność – UKS Sprint Katowice – trampkarz

1 maja (sobota), godz. 13.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – ŚKS Naprzód Lipiny– 
trampkarz młodszy

5 maja (środa), godz. 18.30 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka - MLKS Znicz Kłobuck – 
junior starszy 

6 maja (czwartek), godz. 19.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – GKS Gieksa 2 – junior 
młodszy

8 maja (sobota), godz. 9.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka –  UKS Ruch Chorzów – 
trampkarz młodszy

8 maja (sobota), godz. 11.00 – mecz piłki nożnej APN Siemianowice – GKS Gieksa III Katowice – 
młodzik młodszy

8 maja (sobota), godz. 13.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – Jastrząb Bielszowice – 
młodzik młodszy

http://www.facebook.com/siemianowiceslaskienasportowo1
http://www.mosir.siemianowice.pl/


8 maja (sobota), godz. 17.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – Górnik Piaski – seniorzy

8 maja (sobota), godz. 19.30 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka 2 – GKS Grunwald Ruda 
Śląska – seniorzy

9 maja (niedziela), godz, 9.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – TS AKS Chorzów – orlik 
starszy

11 maja (wtorek), godz. 14.00 – mecz piłki nożnej UKS Jedność – GKS Gieksa Katowice – młodzik

12 maja (środa), godz. 18.30 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka -  KS Unia Dąbrowa 
Górnicza – junior starszy

15 maja (sobota), godz. 13.00 – mecz piłki nożnej APN Siemianowice – UKS Ruch II Chorzów – 
trampkarz młodszy

16 maja (niedziela), godz. 11.30 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – KS Stradom 
Częstochowa – junior starszy

17 maja (poniedziałek), godz. 16.00 – mecz piłki nożnej APN Siemianowice Śląskie – Katowickie 
SKF Red Box – orlik młodszy

17 maja (poniedziałek), godz. 16.30 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – BKS Sparta 
Katowice – orlik młodszy

19 maja (środa), godz. 18.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – KP Błękitni Sarnów – 
seniorzy

21 maja (piątek), godz. 16.00 – mecz piłki nożnej UKS Jedność – PKS Józefka Chorzów – młodzik

22 maja (sobota), godz. 9.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – Katowickie SKF Red Box 
– orlik młodszy

22 maja (sobota), godz. 13.00 – mecz piłki nożnej APN Siemianowice Śląskie – GKS Wawel Wirek – 
młodzik młodszy

22 maja (sobota), godz. 17.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka - LKS Ostoja Żelisławice –
seniorzy

23 maja (niedziela), godz. 11.15 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka 2 – Ruch II Chorzów 
S.A. - seniorzy

24 maja (poniedziałek), godz. 18.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – KP Warta 



Zawiercie – junior młodszy

25 maja (wtorek), godz. 17.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – APN Siemianowice 
Śląskie – trampkarz młodszy

29 maja (sobota), godz. 9.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – KS 1 FC Katowice – 
junior młodszy

29 maja (sobota), godz. 13.00 – mecz piki nożnej UKS Jedność – KS GTV Stadion Śląski II Chorzów –
młodzik

30 maja (niedziela), godz. 9.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – MKS Pogoń Ruda 
Śląska – junior młodszy

30 maja (niedziela), godz. 11.15 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – KS Rozwój II 
Katowice – orlik starszy

31 maja (poniedziałek), godz. 16.00 – mecz piłki nożnej APN Siemianowice – LKS Unia II Kosztowy 
– orlik młodszy

31 maja (poniedziałek), godz. 16.30 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – UKS Jedność – 
orlik młodszy

Hala Tenisowa
41-106 Siemianowice Śląskie
Aleja Młodych 22 (tel. 697 083 111) 

hala niedostępna dla grup rekreacyjnych

Procedura obowiązująca użytkowników korzystających z Hali Tenisowej:
1. Korzystanie z obiektu możliwe jest po wcześniejszej rezerwacji.
2. Osoby przychodzące są obowiązane do zasłaniania ust i nosa (nie obowiązuje na korcie).
3. Osoby korzystające są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt. 
4. Na obiekcie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających.
5. Po zakończonej grze należy niezwłocznie opuścić obiekt, aby umożliwić korzystanie z Hali 

Tenisowej następnym graczom.
6. 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi osobami korzystającymi z obiektu.

Kort Hali Tenisowej można rezerwować pod nr telefonu: 697 083 111.



W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z Hali Tenisowej, MOSiR „Pszczelnik” 
apeluje o przestrzeganie wszystkich zasad i obostrzeń.

Godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela od godz. 6.00 do 22.00
.

Dzień  tygodnia Godzina wynajmu

CENA godz.
„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

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

od 1 maja hala niedostępna 

BASEN Kompleksu Sportowego "Michał" ZAPRASZA OD 4 MAJA !!! LECZ Z OGRANICZENIAMI

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dz. U. Poz. 814) 
zmieniającym częściowo rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich informuje, że od 4 maja 2021 r. czynny będzie basen 
Kompleksu Sportowego „Michał". 

Harmonogram dostępności basenu KS „Michał” : 

http://www.mosir.siemianowice.pl/files/HARMONOGRAM_BASEN_KS_MICHA%C5%81.pdf?
fbclid=IwAR1MT1tkx82GXZVAMTyq7i7cTW1GRrhu6ArXFR2BLq0um8gaoITOHHCaETw

Zgodnie z w/w rozporządzeniem, basen KS „Michał” będzie dostępny dla:
 sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

 zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1133),

 zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub 
reprezentacji paraolimpijskiej,

 zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,
 zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk 

głuchych,

http://www.mosir.siemianowice.pl/files/HARMONOGRAM_BASEN_KS_MICHA%C5%81.pdf?fbclid=IwAR1MT1tkx82GXZVAMTyq7i7cTW1GRrhu6ArXFR2BLq0um8gaoITOHHCaETw
http://www.mosir.siemianowice.pl/files/HARMONOGRAM_BASEN_KS_MICHA%C5%81.pdf?fbclid=IwAR1MT1tkx82GXZVAMTyq7i7cTW1GRrhu6ArXFR2BLq0um8gaoITOHHCaETw
http://www.ksmichal.mmj.pl/


 dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez 
odpowiedni polski związek sportowy,

 zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia uprawiających sport na basenie, przy 
czym na basenie może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu (36 osób),
Każda osoba wchodząca na basen winna posiadać przy sobie dokument stosownego związku 
sportowego pozwalający zweryfikować zgodność z zapisem Rozporządzenia oraz wypełnić 
oświadczenie:

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

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z basenu, MOSiR „Pszczelnik” apeluje o 
przestrzeganie wszystkich zasad i obostrzeń celem zminimalizowania ryzyka zarażenia COVID-19. 

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

8 maja (sobota), godz. 12.00 – Mecz hokeja na trawie – junior młodszy: HKS Siemianowiczanka – 
KKS Kolejarz Gliwice

8 maja (sobota), godz. 16.00 –  Mecz hokeja na trawie – senior: HKS Siemianowiczanka – KS 
Polonia Skierniewice

9 maja (niedziela), godz, 14.00 – Mecz hokeja na trawie – junior: HKS Siemianowiczanka – UKH 
Start 1954 Gniezno

Pływalnia Miejska
ul. Śniadeckiego 11
41-100 Siemianowice Śląskie (tel. 32/228 04 15), 725 080 028
www.pm-siemianowice.pl

Zgodnie z nowymi obostrzeniami, z obiektu Pływalni Miejskiej mogą korzystać tylko kluby 
sportowe i osoby indywidualne spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu.
Boisko wielofunkcyjne „SPORCIK” otwarte od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00 do 21.00. Na 
obiekcie, w jednym czasie, może przebywać maksymalnie 50-ciu użytkowników.

Aktualny harmonogram Pływalni Miejskiej udostępniony jest na stronie internetowej.

5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 maja (poniedziałki, środy), godz 17.00 – zajęcia gimnastyki korekcyjnej
dla dzieci i młodzieży

http://www.pm-siemianowice.pl/
http://www.mosir.siemianowice.pl/.../BASEN_OSWIADCZENIE.pdf


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

8, 15, 22, 29 maja (soboty) 
godz. 9.00 - zajęcia ogólne WOPR
godz. 10.00 - zajęcia dziecięcej sekcji "PIRANIE" 
Na zajęciach obowiązują czepki i klapki. Obowiązuje ścisły reżim sanitarny.

Kluby i Stowarzyszenia

Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych
Siemianowickie Centrum Kultury - Jarzębina ul. Wierzbowa 2
zaprasza na spotkania we wtorki i czwartki w godz. 15.00–18.00

Polski Związek Niewidomych Koło Siemianowice Śląskie 
ul. Powstańców 54 (tel. 32/228.17.39, www.slaski.pzn.org.pl/siemianowice)
zaprasza na spotkania w środy w godz. 15.00–18.00 i piątki w godz. 10.00–13.00

Związek Górnośląski Koło Tuwim 
Siemianowickie Centrum Kultury – Jarzębina ul. Wierzbowa 2
zaprasza na spotkania w poniedziałki w godz. 17.00–20.00

Klub Seniora „Pogodna Jesień”
Dom Kultury „Chemik” ul. Niepodległości 51
zaprasza na spotkania w czwartki w godz. 15.00–19.00

Klub Seniora „Wesoła Jesień”
Klub „Centrum” ul. Powstańców 54
zaprasza na spotkania w poniedziałki w godz. 15.00–21.00

Klub Seniora „Barwy Jesieni”
Siemianowickie Centrum Kultury – Jarzębina ul. Wierzbowa 2
zaprasza na spotkania w środy w godz. 15.00–19.00

Klub Seniora „Michałkowice 60+”
Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji, ul. Orzeszkowej 12
zaprasza na spotkania we wtorki w godz. 10.00

Klub Seniora „Śródmieście” 
MDK „Jordan” ul. Chopina 2

http://www.slaskiewopr.pl/


zaprasza na spotkania w środy w godz. 10.00

Klub Seniora „Złoty Wiek” 
ul. Chopina 4a
zaprasza na spotkania w poniedziałki w godz. 16.00–18.00

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. Fitznerów 3, I piętro – tel. 32/765.62.90


