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

1 października (piątek), godz. 15.45, godz. 17.00 – Maluszkowe Muzykowanie: zajęcia muzyczne 
dla dzieci w wieku 0,5-3 lat. Bilety w cenie 25 zł (dziecko + osoba dorosła) do nabycia w kasach SCK 
oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

8, 15, 22, 29 października (piątek), godz. 17.00 – Maluszkowe Muzykowanie: zajęcia muzyczne dla 
dzieci w wieku 0,5-3 lat. Bilety w cenie 25 zł (dziecko + osoba dorosła) do nabycia w kasach SCK 
oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

9 października (sobota), godz. 19.00 – Koncert Łukasza Łyczkowskiego & 5 rano. Bilety w cenie 50 
zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

17 października (niedziela), godz. 17.00 – „Wczoraj i dziś polskiej muzyki” – koncert polskiej 
muzyki klasycznej i rozrywkowej. Wystąpią: Tomasz Białek i Anna Pieszka. Wstęp wolny. Ilość miejsc
ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie SCK-Bytków od 11.10.2021 r.

19 października (wtorek), godz. 17.00 – Spektakl teatralny dla dzieci. Bilety w cenie 20 zł do 
nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

24 października (niedziela), godz. 17.00 – Koncert „I dodam jeszcze, że cię kocham”: koncert 
piosenek Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory na podstawie ,,Listów na wyczerpanym papierze 
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory”. Wystąpią: Dariusz Niebudek, Nina Siwy, Amelia 
Lemańska, Mateusz Ulczok. Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na 
www.bilety.siemck.pl

http://www.siemck.pl/


28 października (czwartek), godz. 18.00 – Spotkanie podróżników –Tomasz Dzierga: „Rowerem do 
Madrytu”. Wstęp wolny

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

6, 13, 20, 27 października (środy), godz. 17.00 – Teatr Dzieci – grupa warsztatowa. Ilość miejsc 
ograniczona. Bilety w cenie 40zł/miesiąc do nabycia w kasach SCK oraz on-line na 
www.bilety.siemck.pl

7, 14, 21, 28 października (czwartki), godz. 17.00 – Klub Gier Planszowych. Wstęp wolny, liczba 
miejsc ograniczona. Zapraszamy dorosłych, młodzież oraz dzieci wraz z opiekunami.

9 października (sobota), godz. 17.00 – Dzień Papieski – koncert inauguracyjny. Wstęp wolny. 
Wejściówki do odbioru w Parku Tradycji i siemianowickich parafiach

11, 12, 13, 14 października (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek), godz. 9.30 – Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej – projekt edukacyjny dla szkół podstawowych i przedszkoli. Informacje i zapisy: 
www.nhef.pl

16 października (sobota), godz. 19.00 – Koncert VII edycji Festiwalu Jazz&Literatura – Anna Gadt &
Mateusz Kołakowski Duo. Bilety w cenie 25 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na 
www.bilety.siemck.pl

21 października (czwartek), godz. 16.00 – Kino Seniora 60+. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny 
za okazaniem Siemianowickiej Karty Seniora

22, 23 października (piątek, sobota), godz. 16.00 – IX edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Małych 
Form KARBIDKA. Bilety w cenie 20 zł/dzień do nabycia w kasach SCK oraz on-line na 
www.bilety.siemck.pl

29 października (piątek), godz. 18.00 – „Duchy, zjawy, strach, zjawiska paranormalne… naukowo i z
humorem”. Dyskusja na temat zjawisk paranormalnych z udziałem zaproszonych gości oraz 
projekcja filmowa. Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona

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

1, 8, 15, 22, 29 października (piątki), godz. 17.00 – Fitzner Cafe. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w 
kasach SCK oraz on-line na www.siemck.pl



5 października (wtorek), godz. 17.00 – Byzuch. Wstęp wolny

6, 13, 20, 27 października (środy), godz. 19.00 – Milonga w Fitznerze. Bilety w cenie 20 zł od pary 
do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.siemck.pl

10 października (niedziela), godz. 11.00 – Muzyczny Elementarz Malucha”. Bilety w cenie 5 zł 
dziecko/10 zł opiekun do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.siemck.pl

14 października (czwartek), godz. 18.00 – „Klasycy Rocka i nie tylko” – IRA. Bilety w cenie 10 zł do 
nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.siemck.pl [wydarzenie odwołane]

21 października (czwartek), godz. 18.00 – „Siemianowice na starej fotografii” – cykl spotkań 
prowadzony przez Mariana Jadwiszczoka. Spotkanie drugie: ul. Kolonia Wanda, czyli ul. 
Powstańców, ul. Śmiłowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Pszczelnicza, ul. Szeflera. Wstęp wolny

23 października (sobota), godz. 19.00 – Szanty w Fitznerze. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w 
kasach SCK oraz on-line na http://www.bilety.siemck.pl.

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

3 października (niedziela), godz. 16.00 – Niedzielne popołudnie z muzyką: Jolanta Dolata. Bilety w 
cenie 35 zł/25 zł (seniorzy) w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

5, 12, 19, 26 października (wtorki), godz. 18.30 – Grupa Rysunkowa – warsztaty dla dorosłych. 
Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

10 października (niedziela) godz. 16.00 – Koncert fortepianowy Józefa Skrzeka na tarasie SCK – 
Zameczek – wręczenie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta. Wstęp wolny

14 października (czwartek), godz. 11.00 – Maluch w akcji. Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 1-
3. Bilety w cenie 25 zł (dziecko + opiekun) do nabycia w kasach SCK oraz on-line na 
www.bilety.siemck.pl

16 października (sobota), godz. 18.00 – Paradise Island – gra fabularna na kanwie popularnych 
reality shows. Wstęp bezpłatny. Zapisy pod nr tel.: 32/228.72.80, wew. 11

17 października (niedziela), godz. 11.00 – Piknik Integracji międzypokoleniowej „Nasze Dzieci – 
Nasza Przyszłość”. Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki na prelekcje i warsztaty odbywające się w 
budynku do odbioru od 4.10.2021 r.

http://www.siemck.pl/


22 października (piątek), godz. 18.00 – Wernisaż Justyny Ślósarek – „Akwarelą uchwycone”. Wstęp 
wolny

27 października (środa), godz. 17.00 – Zwyczajni niezwyczajni – Gabriela Anna Kańtor – pisarka, 
ślązaczka nawiązująca w swoich książkach do postaci i historii związanych ze Śląskiem. Wstęp 
wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru w SCK-Zameczek od 4.10.21 r.

31 października (niedziela), godz. 11.00 – Bajki jak z nut... Pobudzające wyobraźnię interaktywne 
bajki – słuchowiska z muzyką na żywo. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na
www.bilety.siemck.pl

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

2 października (sobota), godz. 16.30 – Pożegnanie lata – festyn na skwerze przy SCK – Jarzębina. W
programie: gry i zabawy dla dzieci (16.30), koncert: Adi oraz Tomek Calicki z zespołem (17.00). 
Wstęp wolny

6, 13, 20, 27 (środy), godz. 10.00 – Akademia malucha. Wszelkie informacje oraz zapisy pod nr tel.: 
501.370.221. Ilość miejsc ograniczona

8, 15, 22, 29 (piątki), godz. 16.00 – Kino dla seniora. Tytuły wyświetlanych filmów pod nr tel.: 
32/228.48.46

11, 18, 25 (poniedziałki), godz. 16.00 – Kino dla dzieci. Tytuły wyświetlanych filmów pod nr tel.: 
32/228.48.46

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)

4, 11, 18, 25 października (poniedziałki), godz. 14.30 – Pilates dla osób zapisanych.

8 października (piątek), godz. 17.00-21.00 – Noc Bibliotek – Czytanie wzmacnia FANTASTYCZNIE. 
Zapraszamy na FANTASTYCZNE RPG, nie zabraknie bohaterów z Gwiezdnych Wojen, zaprosimy do 
obejrzenia FANTASTYCZNYCH prac uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego, a 

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


podczas kiermaszu będziecie mogli kupić FANTASTYCZNE książki. Wisienką na torcie będzie 
serwowana dla schłodzenia emocji LEM-oniada

8 października (piątek), godz. 18.00 – Noc Bibliotek – Spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim. 
Spotkanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w 
ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Obowiązują 
zapisy pod nr tel. 32/228.13.29 oraz 32/220.42.59

13 października (środa), godz. 16.00 – Dyskusyjny Klub Książki

21 października (czwartek), godz. 17.00 – Spotkanie Twórczo Zakręconych. Halloween czyli święto 
strachów

22 października (piątek), godz. 17.00 – Spotkanie autorskie ze Stefanem Maruszczykiem. Spotkanie
dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dział dla Dzieci i Młodzieży – al. Sportowców 3

6, 13, 20, 27 października (środy), godz. 10.00-11.30 – Zajęcia grupy zabawowej

8 października (piątek), godz. 17.00-21.00 – Noc Bibliotek – Czytanie wzmacnia FANTASTYCZNIE – 
zapraszamy najmłodszych na konkurs plastyczny na FANTASTYCZNEGO bohatera, będzie także 
robienie mieczy świetlnych oraz programowanie.

12 października (wtorek), godz. 10.00-11.30 – Urodziny Kubusia Puchatka – zajęcia czytelnicze dla 
przedszkolaków z Bajkowego Przedszkola z okazji 95. rocznicy wydania książki A. A. Milne

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

5 października (wtorek), godz. 16.00-17.00 – Zajęcia czytelniczo-plastyczne „Dzięcioł i 
niedźwiadek”

12 października (wtorek), godz. 16.00-17.00 – Zajęcia czytelniczo-plastyczne „Bobry i drwal”

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

1 października (piątek), godz. 15.00 – Międzynarodowy Dzień Seniora – spotkanie czytelniczo-
literackie. Wystawa książek medycznych i nie tylko, poświęcona seniorom



5 października (wtorek), godz. 12.00 – Dzień Ochrony Zwierząt – spotkanie czytelniczo-literackie

13 października (środa), godz. 15.00 – Dzień Urodzin Kubusia Puchatka. Konkurs plastyczny. 
Wystawa prac

22 października (piątek), godz. 15.00 – XX Festiwal Kultury Skandynawskiej NORDALIA – spotkanie 
czytelniczo-literackie. Prezentacja książek o Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji

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

13, 20, 27 października (środy), godz. 10.30-11.00 – „Bajki-poczytajki” – zajęcia czytelnicze dla 
przedszkolaków na podstawie utworów ze zbioru: „Najciekawsze bajki przedszkolaka”

Filia Nr 7 – ul. Fojkisa 2 (tel. 32/228.59.19)

7 października (czwartek), godz. 10.30-11.00 – „Wszyscy kochamy zwierzęta” - zajęcia czytelnicze 
zorganizowane dla dzieci z Przedszkola nr 12.

12 października (wtorek), godz. 10.30-11.00 – „Legendy Polski” - zajęcia czytelnicze zorganizowane
dla dzieci z Przedszkola nr 12

21 października (czwartek), godz. 10.30-11.00 – „Bajki z morałem” - zajęcia czytelnicze 
zorganizowane dla dzieci z Przedszkola nr 12

28 października (czwartek), godz. 10.30-11.00 – „Poznaj świat bajek” - zajęcia czytelnicze 
zorganizowane dla dzieci z Przedszkola nr 12

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

6, 21 października (środa, czwartek), godz. 10.00 – Warto czytać – cykl zajęć czytelniczo-
edukacyjnych dla najmłodszych

13 października (środa), godz. 10.00 – Urodziny Kubusia Puchatka – zajęcia czytelniczo-plastyczne

26 października (wtorek), godz. 10.00 – Magiczne kółeczka: sztuka składania papieru – zajęcia dla 
najmłodszych

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

6, 13, 20, 27 października (środy), godz. 16.00-18.00 – „Spotkajmy się przy robótce” – warsztaty 



dla dorosłych (prosimy o telefoniczną rezerwację – 32/228.10.16 - ilość miejsc ograniczona)

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

1 października (piątek), godz. 11.00-12.00 – Międzynarodowy Dzień Uśmiechu – zajęcia dla dzieci 
z Przedszkola Nr 9

8, 15, 22, 29 października (piątki), godz. 10.15-11.15 – Grupa Zabawowa – zajęcia dla dzieci 
do lat 3

26 października (wtorek), godz. 11.00-12.00 – NORDALIA – Brzydkie Kaczątko – głośne czytanie 
oraz warsztaty plastyczne – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków

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. 10.00-15.00, wtorek-piątek godz. 11.00-17.30
Filia nr 11: nieczynne do odwołania
- (1.10.) Dzień Polskiej Harcerki – ekspozycja książek i fotografii wczoraj i dziś – MBP Biblioteka 
Centralna
- Fantastyczna wystawa fotografii uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego – MBP
Biblioteka Centralna
- Siemianowice moje miasto – wystawa starych fotografii oraz dokumentów życia społecznego – 
MBP Biblioteka Centralna
- (9.10.) 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza, Patrona Roku 2021. Ekspozycja książek w Dziale 
Udostępniania – MBP Biblioteka Centralna

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

6 października (środa), godz. 15.00 – Historyczny spacer po Siemianowicach – „XIX wieczne 
budynki administracyjno-biurowe zakładów przemysłowych dawnych Siemianowic. Część I” – 

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


prowadzenie Małgorzata Derus

7 października (wtorek) – Galeria Jednego Przedmiotu (tradycyjnie i on-line) – magiczny eksponat z
muzeum

13 października (środa), godz. 14.00 – Historyczny spacer po Siemianowicach – „XIX wieczne 
budynki administracyjno-biurowe zakładów przemysłowych dawnych Siemianowic. Część II” – 
prowadzenie Małgorzata Derus

15 października (piątek), godz. 12.00 i 17.00 – Otwarcie wystawy „Zobacz historię”. Modele i 
dioramy historyczne z kolekcji Roberta Rupali

22 października (piątek), godz. 18.00 – Finisaż wystawy z okazji 30-lecia Muzeum Miejskiego w 
Siemianowicach Śląskich – Wydarzenie uświetni koncert „Adam Bul Trio w składzie: Adam Bul – 
gitara, Dominik Sławiński – kontrabas, Przemysław Borowiecki - perkusja”

27 października (środa), godz. 17.00 – Podwieczorek w Muzeum

WYSTAWY ZMIENNE
• Ze zbiorów własnych Muzeum  w ramach Jubileuszu 30-lecia powstania Muzeum 

Miejskiego  – Galeria „Po Schodach”,
• Muzeum w starej fotografii – wystawa fotograficzna Galeria „Nad Gelyndrem”,
• Galeria Kolekcjonera – Kolekcja etykiet i akcesoriów piwnych,

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” – najnowsza wystawa stała,

LEKCJE MUZEALNE
• „Historie o duchach, strzygach i upiorach” ,
• „Magla, byfyj, szrank – wnętrza jakich (nie) znacie”, 
• „Tajemnice historii naszego miasta” wraz z pokazem filmów,
• „Sztuka wojny – powstania i działania wojenne na terenie Siemianowic Śląskich”,  
• „Nieśmiertelni.  Siemianowiczanie w drodze do niepodległości – sylwetki znanych 

i nieznanych siemianowiczan” wraz z pokazem filmów, 
• „Od węgla do brylantu” - zajęcia prowadzone na ekspozycji stałej „Galeria Rzeźby w 

Węglu”.



Pałac Donnersmarcków
ul. Chopina 10

29 października (piątek), godz. 17.00 – Spotkanie autorskie z Małgorzatą Derus – „Architektura 
Siemianowic Śląskich – siemianowickie witraże” (w ramach projektu „Biblioteka BLISKO 
Człowieka”). Spotkanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 
Wydarzenie organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Anny Szaneckiej i Muzeum 
Miejskie w Siemianowicach Śląskich 

Nowy Cmentarz
ul. Michałkowicka

28 października (czwartek), godz. 10.00 – Organizowana przez Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej w Katowicach uroczystość oznaczenia znakiem pamięci „Tobie Polsko” grobu śp. Jana 
Nepomucena Stęślickiego – m.in. Organizatora służby sanitarnej podczas I i II Powstania Śląskiego

Teren Rekreacyjny „Rzęsa”
30 października (sobota) - VII Siemianowickie Nocne Marki. Bieg rekreacyjny na terenie Bażantarni 
oraz Stawu Rzęsa. 
W ramach VII Siemianowickich Nocnych Marków odbędą się starty na następujących dystansach:
- bieg na 5 km,

- bieg na 10 km

- marsz Nordic Walking na 5 km,

- biegi dla dzieci*

- bieg wirtualny**

Szczegóły na stronie: www.mkteamevents.pl

Zespół Pałacowo-Parkowy 

9 października (sobota), godz. 15.00 - Siemianowicka Mila Piwna - bieg rekreacyjny. 

Trasa biegu: 4 krotne pokonanie dystansu około 1600 m (mili) i skosztowanie na każdej pętli piwa 
z Siemianowickiego Browaru Pałacowego.

Start i meta biegu odbędzie się na terenie Pałacu Donnersmarców w Siemianowicach Śląskich, 

http://www.mkteamevents.pl/


pięknego, zabytkowego obiektu. Pętle będą poprowadzone ścieżkami parkowymi.

Na cały bieg składają się 4 pętle (4 razy mila). Pierwsze piwko (250 ml) zawodnik pije po starcie 
sędziego a kolejne 3 po każdej pętli.

Strefa spożywania piwa będzie znajdowała się na terenie ogródka piwnego Pałacu Donnersmarców.

Impreza rozgrywana będzie w seriach po 50 osób. Każda seria biegaczy wyruszy na trasę w 
odstępie około 5 minut. Limit uczestników to 150 osób.

W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

Klasyfikacje sporządzone będą na podstawie uzyskanych czasów poszczególnych zawodników we 
wszystkich seriach.

Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach Mężczyźni: miejsca 1 do 3 oraz 
Kobiety: miejsca 1 do 3. 

Na mecie na zawodników będzie czekał poczęstunek w formie gorącej kiełbaski z grilla oraz piwka 
z lanego bezpośrednio w "kraniku" browaru!

Nie zabraknie także dodatkowych atrakcji! Między innymi każdy uczestnik wraz z osobą 
towarzyszącą będzie mógł skorzystać z niepowtarzalnej okazji spaceru po Pałacu. Gospodarze będą 
oprowadzać gości po obiekcie, opowiadać o jego historii i doświadczeniach związanych z tym 
miejscem.

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

1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 października (wtorki, piątki), godz. 18.00 - Zajęcia jogi

3 października (niedziela), godz. 9.00 – 13 edycja Silesia Marathon

UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU – SILESIA MARATHON

W związku z odbywającą się w dniu 3 października 2021 r. XIII edycją SILESIA MARATHONU 
informujemy, że w godz. 9.45-13.45 nastąpi czasowe zamknięcie ulic:

Mysłowickiej, Powstańców, Fitznerów, Sienkiewicza, Plac Skargi, Katowickiej, jak również nastąpią 
utrudnienia w komunikacji miejskiej.

Na ulicy Katowickiej od Ronda Siemion do ulicy Lipowej zostanie wydzielony pas ruchu, który będzie 
wjazdem na osiedle Tuwim, a wyjazdem będzie ulica Leśna, z której przez całą ulicę Telewizyjną 
będzie wydzielony pas ruchu, aż do skrzyżowania przy Telewizji.

W imieniu organizatora przepraszamy za utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość i rozważne poruszanie 
się po drogach oraz dostosowanie się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, a także pozostałych osób 
zabezpieczających trasę biegu.
Więcej o utrudnieniach pod numerem telefonu 32 765 62 90 (Wydział Kultury i Sportu UM 
Siemianowice Śląskie).

9 października (sobota), godz. 11.00
XV Bieg Jesieni, Nordic Walking

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


Tradycyjnie  sympatycy  biegania  i  nordic  walking  przemierzą  5,5  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 7 października 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. 

Zapisy do XXIV Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora MOSiR 
„Pszczelnik”
 przyjmowane są mailowo na adres: mosirsiem@poczta.onet.pl lub telefonicznie pod nr tel. 
602 282 871 do dnia 22.10.2021 r. 

Mecze piłki nożnej

2 października (sobota), godz. 9.00 - mecz piłki nożnej UKS Jedność – BKS Sparta Katowice – 
Młodzicy

2 października (sobota), godz. 13.00 - mecz piłki nożnej APN Siemianowice – GKS Gieksa Katowice 
S.A. – Trampkarze

3 października (niedziela), godz. 9.00 - mecz piłki nożnej APN Siemianowice – LKS Unia II Kosztowy
– Młodzicy

3 października (niedziela), godz. 11.00 - mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka II – KS Górnik II 
Wesoła - Seniorzy

4 października (poniedziałek), godz. 15.30 - mecz piłki nożnej APN Siemianowice – PKS Józefka 
Chorzów – Orlik

9 października (sobota), godz. 9.00 - mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – AS Wojkowice – 
Juniorzy Młodsi

9 października (sobota), godz. 11.00 - mecz piłki nożnej UKS Jedność – LGKS 38 Podlesianka – 
Trampkarze

9 października (sobota), godz. 13.00 - mecz piłki nożnej UKS Jedność – Wawel Wirek – Młodzicy

9 października (sobota), godz. 15.30 - mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – K S Jastrząb – 
Seniorzy

mailto:mosirsiem@poczta.onet.pl


10 października (niedziela), godz. 9.00 - mecz piłki nożnej APN Siemianowice – UKS MK Górnik 
Katowice – Orlik

10 października (niedziela), godz. 11.00 - mecz piłki nożnej APN Siemianowice – LKS Unia II 
Kosztowy - Orlik

10 października (niedziela), godz. 13.00 - mecz piłki nożnej APN Siemianowice – MKS Pogoń Ruda 
Śląska – Młodzicy

16 października (sobota), godz. 9.00 - mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – Salos Dąbrowa 
Górnicza – Juniorzy Młodsi

16 października (sobota), godz. 11.00 - mecz piłki nożnej UKS Jedność – MKS Śląsk Świętochłowice
– Młodzicy

16 października (sobota), godz. 13.00 - mecz piłki nożnej APN Siemianowice – UKS Ruch Chorzów 
– Trampkarze

16 października (sobota), godz. 15.30 - mecz piłki nożnej APN Siemianowice – KS Stadion II 
Chorzów - Orlik

17 października (niedziela), godz. 9.00 - mecz piłki nożnej UKS Jedność – KS Pogoń Imielin – 
Młodzicy

17 października (sobota), godz. 11.00 - mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka II – LKS Strażak 
Mikołów – Seniorzy

22 października (piątek), godz. 16.00 - mecz piłki nożnej APN Siemianowice – UKS Jedność 
Siemianowice - Orlik

23 października (sobota), godz. 9.00 - mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – LKS Pogoń 
Imielin – Juniorzy Młodsi

23 października (sobota), godz. 11.00 - mecz piłki nożnej UKS Jedność – UKS Ruch Chorzów – 
Trampkarz

23 października (sobota), godz. 15.00 - mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – Józefka 
Chorzów – Seniorzy



24 października (niedziela), godz. 9.00 - mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – Sparta 
Katowice – Młodzicy Młodsi

24 października (niedziela), godz. 11.00 - mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – SMS Ruda 
Śląska – Orlik

24 października (niedziela), godz. 13.00 - mecz piłki nożnej APN Siemianowice – KS Ruch Chorzów 
– Młodzicy

24 października (niedziela), godz. 15.00 - mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka II – UKS Ruch 
Chorzów – Seniorzy

25 października (poniedziałek), godz. 15.00 - mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – Urania 
Ruda Śląska – Orlik

30 października (sobota), godz. 9.00 - mecz piłki nożnej UKS Jedność – Ruch Chorzów – Młodzicy

30 października (sobota), godz. 11.00 - mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – LKS Pogoń 
Imielin – Juniorzy Młodsi

30 października (sobota), godz. 13.00 - mecz piłki nożnej APN Siemianowice – LKS Unia Kosztowy 
– Trampkarze

31 października (niedziela), godz. 9.00 - mecz piłki nożnej APN Siemianowice – MKS Mysłowice – 
Młodzicy

31 października (niedziela), godz. 11.00 - mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – KS Kolejarz 
Katowice - Seniorzy

SIŁOWNIA - Park „Pszczelnik”
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, godz.14.00 do 21.00
wtorek, czwartek, piątek, godz.15.00 do 22.00

NAZWA USŁUGI CENA

„Krajowa Karta Dużej
Rodziny”

„Siemianowicka
Karta Rodzinna 3 i

więcej”

„Siemianowicka
Karta Seniora 60+”

Jednorazowe wejście / osobę – bilet normalny 5,00 zł 2,50 zł
Karnet (1 miesiąc) Młodzież do lat 18, Studenci 37,00 zł
Karnet (1 miesiąc) normalny 47,00 zł 23,50 zł



Karnet (3 miesiące) Młodzież do lat 18, Studenci 78,00 zł
Karnet (3 miesiące) normalny 115,00 zł 57,50 zł
Wynajem siłowni na godzinę 45,00 zł
Wynajem siłowni na godzinę przez Kluby sportowe z Siemianowic Śląskich 22,00 zł

KORTY- Park „Pszczelnik”
poniedziałek - niedziela, godz. 8.00 do 21.00
Rezerwacja tel.: 515 142 813 

Dzień tygodnia Godzina wynajmu Bilet

CENA
godz. za kort

„Krajowa Karta 
Dużej Rodziny”
"Siemianowicka
Karta Rodzinna

3 i więcej”
"Siemianowicka

Karta Seniora 60+"
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 od 14.00 do zmroku normalny 14,00 zł 7,00 zł

Poniedziałek - niedziela i
święta 8.00  do zmroku ulgowy - do 18 lat 14,00 zł

Poniedziałek - niedziela i
święta gra 0,5 godziny normalny 11,00 zł 5,50 zł

Poniedziałek - niedziela i
święta przy sztucznym świetle normalny 29,00 zł 14,50 zł

Poniedziałek - niedziela i
święta

przy sztucznym świetle 
gra 0,5 godziny normalny 16,00 zł 8,00 zł

W okresie wakacji letnich 8.00  do zmroku ulgowy - do 18 lat 10,00 zł

Poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00 ulgowy
emeryci, renciści 10,00 zł

Poniedziałek - niedziela i
święta 8.00 – 14.0 prowadzenie

szkolenia, nauki gry 19,00 zł

Poniedziałek - niedziela i
święta Od 14.00  do zmroku prowadzenie

szkolenia, nauki gry 24,00 zł

Poniedziałek - niedziela i
święta przy sztucznym świetle prowadzenie

szkolenia, nauki gry 34,00 zł
Cena „Krajowa Karta Dużej Rodziny”, „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” oraz "Siemianowicka Karta Seniora 60+" 
obowiązuje kiedy wszyscy użytkownicy kortów posiadają kartę zniżkową.

Hala Tenisowa
w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Aleja Młodych
(tel. 697 083 111) 

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

Szkoły z Siemianowic Śląskich –  poniedziałek – piątek, godz. 6.00 – 15.00 - 5,00 zł / godz.
Kluby sportowe z Siemianowic Śląskich – poniedziałek – piątek, godz. 15.00 – 22.00 - 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 „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1 (tel. 32/765.23.03, 32/765.23.04)
www.ksmichal.mmj.pl     

BASEN Kompleksu Sportowego "Michał" 
Harmonogram basenu KS „Michał” dostępny na stronie MOSiR „Pszczelnik”

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 października (wtorki, czwartki), godz. 18.45  - Basen KS „Michał” –
AQUA BIKE (jazda na rowerach w basenie)

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 października (wtorki, czwartki), godz. 20.30  - Basen KS „Michał” –
Ćwiczenia w wodzie

CENNIK BASENU
 BILETY INDYWIDUALNE

poniedziałek – piątek
do godz. 15.00 od godz. 15.00

Bilet
ulgowy

(*)

Bilet 
normalny

„Krajowa Karta
Dużej Rodziny” 

Bilet 
ulgowy

(*)

Bilet
normalny

„Krajowa Karta
Dużej Rodziny”

„Siemianowicka
Karta Rodzinna 

3 i więcej”

„Siemianowicka
Karta Rodzinna 

3 i więcej”

„Siemianowicka
Karta Seniora 60+”

„Siemianowicka
Karta Seniora

60+”
Cena za 60 minut 4,50 zł 7,00 zł 3,50 zł 7,50 zł 10,00 zł 5,00 zł

Cena za 120 minut 6,50 zł 10,00 zł 5,00 zł 11,50 zł 15,00 zł 7,50 zł

Dopłata za 1 minutę 0,10 zł 0,20 zł 0,10 zł 0,15 zł 0,20 zł 0,10 zł

Sobota, Niedziela i święta

do godz. 1500 od godz. 15.00  przez cały
dzień

Bilet
ulgowy

Bilet
normalny

„Krajowa Karta Dużej
Rodziny”

Bilet
ulgowy

Bilet
normalny

„Krajowa Karta
Dużej Rodziny”

Ulgowy bilet
rodzinny 

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


(*) (*) (**)„Siemianowicka
Karta Rodzinna 

3 i więcej”

„Siemianowicka
Karta Rodzinna 

3 i więcej”
Siemianowicka Karta

Seniora 60+
„Siemianowicka

Karta Seniora 60+”
Cena za

60 minut 7,50 zł 10,00 zł 5,00 zł 8,50 zł 11,00 zł 5,50 zł 8,00 zł

Cena za
120

minut
11,50 zł 15,00 zł 7,50 zł 12,50 zł 16,00 zł 8,00 zł 13,00 zł

Dopłata
za 1

minutę
0,15 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

Hala KS „Michał”

3 października (niedziela), godz. 17.00 - mecz futsalu FUTSAL CLUB 2016 – AZS UEK Kraków – I Liga

9 października (sobota), godz. 18.00 - mecz piłki siatkowej MUKS Michałkowice – AZS Częstochowa
– I Liga

10 Października (niedziela), godz. 9.00 – Puchar Siemianowic Śląskich w Taekwondo. Wstęp wolny

11 października (poniedziałek), godz. 17.30 - mecz piłki ręcznej MKS START Michałkowice - MTS 
Żory - Młodziczki 

13 października (środa), godz. 17.15 - mecz piłki ręcznej MKS START Michałkowice – MUKS 
Zagłębie Sosnowiec – Juniorki

14 października (czwartek), godz. 15.30 - mecz piłki ręcznej MKS Siemion SP4 - HC Husaria 
Lubliniec - Młodzicy 

16 października (sobota), godz. 9.00 - TAURON ENERGETYCZNY JUNIOR CUP 2021 - Turniej Piłki 
Nożnej

17 października (niedziela), godz.15.00 - mecz piłki ręcznej MKS START Michałkowice – NAILS 
Company Zabrze – II Liga

17 października (niedziela), godz.18.00 - mecz futsalu FUTSAL CLUB 2016 – Sośnica Gliwice – I Liga

20 października (środa), godz.17.15 - mecz piłki ręcznej MKS START Michałkowice – MOSM Tychy –
Juniorki

23 października (sobota), godz.18.00 - mecz piłki siatkowej MUKS Michałkowice – UKS Centrum 
przy POSiR Pszczyna – I Liga

25 października (poniedziałek), godz.17.30 - mecz piłki ręcznej MKS START Michałkowice – MOSiR 
Polonia Łaziska - młodziczki 

30 października (sobota), godz.17.00 - mecz futsalu FUTSAL CLUB 2016 – AZS Katowice – I Liga



HALA Kompleksu Sportowego "Michał"
CENNIK BASENU - BILETY INDYWIDUALNE

Poniedziałek – Piątek
do godz. 15.00 od godz. 15.00

Bilet 
ulgowy
(*)

Bilet
normalny

Krajowa Karta Dużej
Rodziny

Bilet ulgowy
(*)

Bilet
normalny

Krajowa Karta Dużej
Rodziny

Siemianowicka
Karta Rodzinna
3 i więcej

Siemianowicka
Karta Rodzinna
3 i więcej

 Siemianowicka 
 Karta Seniora 60+

Siemianowicka 
Karta Seniora 60+

Cena za 
60 minut

4,50 zł 7,00 zł 3,50 zł 7,50 zł 10,00 zł 5,00 zł

Cena za 
120 minut

6,50 zł 10,00 zł 5,00 zł 11,50 zł 15,00 zł 7,50 zł

Dopłata 
za 1 minutę

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
Przez cały 
dzień

Bilet
ulgowy
(*)

Bilet
normalny

Krajowa Karta 
Dużej Rodziny

Bilet
ulgowy
(*)

Bilet
normalny

Krajowa Karta 
Dużej Rodziny

Ulgowy
bilet
rodzinny 
(**)

Siemianowicka
Karta Rodzinna
3 i więcej

Siemianowicka
Karta Rodzinna 3
i więcej

Siemianowicka 
Karta Seniora 60+

Siemianowicka 
Karta Seniora 
60+

Cena za 
60 minut

7,50 zł 10,00 zł 5,00 zł 8,50 zł 11,00 zł 5,50 zł 8,00 zł

Cena za 
120 minut

11,50 zł 15,00 zł 7,50 zł 12,50 zł 16,00 zł 8,00 zł 13,00 zł

Dopłata 
za 1 minutę

0,15 zł 0,20 zł 0,10 zł 0,15 zł 0,20 zł 0,10 zł 0,15 zł

(*) Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej oraz studentom w wieku do lat 26 za okazaniem legitymacji 
szkolnej lub studenckiej, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, 
emerytury).
(*) Bilet ulgowy przysługuje osobom z niepełnosprawnością (za okazaniem ważnej legitymacji) oraz 
opiekunowi.
(**) Bilet rodzinny dla min. 3 osób: 2+1 / 1+2. w tym 1 osoba dorosła. Cena za 1 osobę.



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

2 października (sobota), godz. 16.00 - mecz hokeja na trawie HKS Siemianowiczanka – UKHT 
Ósemka Tarnowskie Góry - Senior

3 października (niedziela), godz. 11.00 - mecz hokeja na trawie HKS Siemianowiczanka – UKHT 
Ósemka Tarnowskie Góry - Młodzik

3 października (niedziela), godz. 14.00 - mecz hokeja na trawie HKS Siemianowiczanka – KS AZS 
AWF Poznań - Junior

10 października (niedziela), godz. 11.00 - mecz hokeja na trawie HKS Siemianowiczanka - KS 
Cieszyn – Młodzik U14

10 października (niedziela), godz. 14.00 - mecz hokeja na trawie HKS Siemianowiczanka – UKS SP 5
Swarek Swarzędz - Junior

16 października (sobota), godz. 13.00 - mecz hokeja na trawie HKS Siemianowiczanka - KKS 
Kolejarz Gliwice – Junior Młodszy

16 października (sobota), godz. 16.00 - mecz hokeja na trawie HKS Siemianowiczanka – MKS Środa
Wielkopolska - Senior

17 października (niedziela), godz. 10.00 - Turniej Hokeja na Trawie Dzieci U-10

31 października (niedziela), godz. 14.00 – mecz hokeja na trawie HKS Siemianowiczanka – KS 
Warta Poznań - Junior

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

Aktualny harmonogram zajęć i godzin ogólnodostępne na stronie internetowej: www.pm-
siemianowice.pl

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 października (poniedziałki, środy), godz. 19.00 – Aqua aerobic na 
Pływalni Miejskiej

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 października (poniedziałki, środy), godz. 17.00 – gimnastyka korekcyjna

http://www.pm-siemianowice.pl/
http://www.pm-siemianowice.pl/
http://www.pm-siemianowice.pl/


5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 października (wtorki, czwartki), godz. 16.00 – gimnastyka dla seniora na
basenie

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 października (wtorki, czwartki), godz. 17.00 – rehabilitacja na basenie

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 października (wtorki, czwartki), godz. 19.00 – zajęcia fitness na sali

WTORKI - TRENING OBWODOWY to trening o charakterze interwałowym, dzięki któremu łączymy 
redukcję tkanki tłuszczowej z ćwiczeniami wzmacniającymi. Przeznaczony jest dla każdego, 
ponieważ o intensywności ćwiczeń decydujemy same.

CZWARTKI - TRENING OGÓLNOROZWOJOWY to trening ukierunkowany na wszystkie partie ciała: 
mięśnie grzbietu, ramion, klatki piersiowej, brzucha, pośladków  oraz nóg.  10 minutowa 
rozgrzewka, ćwiczenia wykonywane w seriach, które aktywują całe ciało do pracy oraz  
stretchingu.  Po takich treningach uzyskujemy płaski brzuch, jędrne pośladki oraz smukłe ramiona i 
uda. W trakcie ćwiczeń aktywowany jest proces spalania tkanki tłuszczowej. Znika cellulit !!!! 

SIŁOWNIA OTWARTA W GODZINACH:
od poniedziałku do piątku: 7.00-9.00, 9.30-11.30, 12.00-14.00, 14.30-16.30, 17.00-19.00, 
19.30-21.30
soboty: 12.00-14.00, 14.30-16.30, 17.00-18.30
niedziele: 9.00-11.00, 11.30-13.30, 14.00-15.30
Na siłowni mogą przebywać maksymalnie 4 osoby 
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

2, 9, 16, 23, 30 października (soboty)
godz. 9.00 - zapisy na kurs młodszego ratownika WOPR
godz. 10.00 - zajęcia dziecięcej sekcji "PIRANIE"
godz. 11.00 - zajęcia sekcji hokeja pod wodą "WALENIE" 
Na zajęciach obowiązują czepki i klapki.

http://www.slaskiewopr.pl/


Boisko wielofunkcyjne „SPORCIK” otwarte od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00 do 21.00
Szczegółowe informacje o zajęciach prowadzonych na Pływalni Miejskiej w Siemianowicach 
Śląskich znajdują się na stronie www.pm-siemianowice.pl

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

http://www.pm-siemianowice.pl/

	SIŁOWNIA - Park „Pszczelnik”
	poniedziałek, środa, godz.14.00 do 21.00
	wtorek, czwartek, piątek, godz.15.00 do 22.00
	KORTY- Park „Pszczelnik”
	poniedziałek - niedziela, godz. 8.00 do 21.00
	poniedziałek – niedziela od godz. 6.00 do 22.00
	Sobota, Niedziela i święta


