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AKCJA ZIMA 2021

W związku z wyjątkową sytuacją wyjątkowe są też tegoroczne ferie zimowe. 

W Siemianowicach Śląskich prowadzone będą działania dla dzieci, ale 

niestety tylko w wersji on-line. Zajęcia dostępne będą na nowym kanale na 

YouTube dostępnym pod adresem: 

https://www.youtube.com/channel/UCCe2gF11jP7F1kpZ956fBew 

Startujemy 4 stycznia od godz. 10.00

4 stycznia (poniedziałek)

godz. 10.00 – Dance 4 Kids

godz. 11.00 – Zimowe łapacze blasku – warsztaty rękodzieła

godz. 11.30 – Warto czytać – Piaskowy Wilk

godz. 12.00 – Podstawy dla wokalistów – warsztaty wokalne

godz. 13.00 – MINECRAFT - 3, 2, 1 Zaczynamy zabawę!

5 stycznia (wtorek)

godz. 10.00 – Cardio Kids

godz. 11.00 – Krasnoludki są wśród nas – warsztaty rękodzieła

godz. 11.30 – Warto czytać – Plaster czarownicy i inne baśnie

godz. 12.00 – Chlebek bananowy – warsztaty kulinarne

godz. 13.00 – MINECRAFT – Budujemy osadę

6 stycznia (środa)

godz. 10.00 – Tabata Kids

godz. 11.00 – Przesądy teatralne – cz. I 

godz. 11.30 – Warto czytać – Pomelo podróżuje

godz. 12.00 – Przesądy teatralne – cz. II

godz. 13.00 – MINECRAFT – Automatyczna farma zboża

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCCe2gF11jP7F1kpZ956fBew%3Ffbclid%3DIwAR05hK6bxBks33niaYetMYTacCj9E6r4OYg7WPusHdoLp_AQmG8cE7HCtYY&h=AT3mWBECpXzbrZ1JLVvMxpYDa1IVXWgc2KIRMUjxZHmWrZISi1oVxTx6CEV40Hfp7hrWdNQ6EwYB2ON5ixrXLeQBTmsNfccdy5rdYXXnHts6dxpHSF4zTLsPtFrEwQhgMXU&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3S-yWTrLJlcSBKx_XwnuUIWTr7UKk2DdGgkMrUCYYAALbPMbZ8_2DwmQfP8bP53zw7klTQKkYdv27g3zhwdGJeB51k1O23OcNF73W8uHZdKUQHKiAnHXidIEvTmqYCU6jTqFJ9lDUHO4auRTu6SHm_52lO3fyVGC4v32_sRCG_2X4YIeyIY6ey3A


7 stycznia (czwartek)

godz. 10.00 – Aerobox Kids

godz. 11.00 – Pasja łączy ludzi – warsztaty ceramiczne

godz. 11.30 – Warto czytać – Czereśniowa 

godz. 12.00 – Warsztaty tańca nowoczesnego – cz. I

godz. 13.00 – MINECRAFT – Czas na mięsko! Robimy farmę zwierząt!

8 stycznia (piątek)

godz. 10.00 – Yoga dla dzieci i... nie tylko – cz. I

godz. 11.00 – Śnieżna kula – warsztaty DIY

godz. 11.30 – Warto czytać – Pupy, ogonki, i kuperki

godz. 12.00 – Majsterklepka zaprasza: poznaj siłę odśrodkową!

godz. 13.00 – MINECRAFT – Prawie umarłem w lawie!!!

9 stycznia (sobota)

godz. 10.00 – Zabawy paluszkowe

godz. 10.30 – ABC Meteo – Potęga Słońca

godz. 11.00 – ABC Meteo – Burze i Pioruny

godz. 11.30 – Warto czytać – Wiersze i wierszyki łamiące języki

godz. 12.00 – Room Tour – Muzeum Miejskie jakiego nie znacie

godz. 13.00 – MINECRAFT – Idziemy zwiedzać Nether!

10 stycznia (niedziela)

godz. 15.00 – LIVE

11 stycznia (poniedziałek)

godz. 10.00 – Yoga dla dzieci i... nie tylko – cz. II

godz. 11.00 – Złoty talerzyk z gliny – warsztaty ceramiczne

godz. 11.30 – Warto czytać – Co to znaczy...?

godz. 12.00 – Z dykcją na Ty! - warsztaty teatralne

godz. 13.00 – MINECRAFT – Budujemy siemianowicki stadion do hokeja na trawie!

12 stycznia (wtorek)

godz. 11.00 – Powrót do przeszłości – w co grali nasi dziadkowie



godz. 11.30 – Warto czytać – Julek i Julka

godz. 12.00 – Owoce pod kruszonką – warsztaty kulinarne

godz. 13.00 – MINECRAFT – Rozpoczynamy przygotowania na Wielki Finał

13 stycznia (środa)

godz. 11.00 – Płatek śniegu – warsztaty DIY

godz. 11.30 – Warto czytać – Malutka Czarownica

godz. 12.00 – Warsztaty tańca nowoczesnego – cz. II

godz. 13.00 – MINECRAFT – Szukamy Twierdzy do ENDU!

14 stycznia (czwartek)

godz. 10.00 – Dance 4 Kids – cz. II

godz. 11.00 – Jak zacząć malować? - warsztaty malarskie

godz. 11.30 – Warto czytać – Nudzimisie

godz. 12.00 – Majsterklepka zaprasza: magnesy – cz. I

godz. 13.00 – MINECRAFT – WIELKI FINAŁ! Walczymy ze smokiem!

15 stycznia (piątek)

godz. 10.00 – Dance 4 Kids – cz. III

godz. 11.00 – W rytmie perkusji – warsztaty z Marcelem Różanką – cz. I

godz. 11.30 – Warto czytać – Opowiadania do chichotania

godz. 12.00 – W rytmie perkusji – warsztaty z Marcelem Różanką – cz. II

godz. 13.00 – MINECRAFT – Może to jednak nie koniec?

16 stycznia (sobota)

godz. 10.00 – Zabawne masażyki

godz. 10.45 – ABC Meteo – Wulkany

godz. 11.00 – ABC Meteo – Długa Zima

godz. 11.15 – ABC Meteo – Potęga wiatru

godz. 11.30 – Warto czytać – Bajka o Smoku

godz. 12.00 – Majsterklepka zaprasza: magnesy – cz. II

17 stycznia (niedziela)

godz. 13.00 – MINECRAFT – Live z „Bykiem”



Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów do dnia 31 stycznia 

instytucje kultury pozostają zamknięte, a wszystkie wydarzenia 

kulturalne zostały odwołane (oprócz działań on-line), zaś wydarzenia 

sportowe odbywają się bez udziału publiczności.

Siemianowickie Centrum Kultury

ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)

www.siemck.pl   

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

19 stycznia (wtorek), godz. 18.00 – Akademia Aktywnej Rodziny: „Robimy prezenty na 

Dzień Babci i Dziadka”. Wstęp wolny [wydarzenie ODWOŁANE]

21 stycznia (czwartek), godz. 18.00 – Spotkanie podróżników. Wstęp wolny [wydarzenie

ODWOŁANE]

23 stycznia (sobota), godz. 17.00 – „Na Dzień babci i Dziadka” - pokaz sekcji 

artystycznych: wokalnych i tanecznych. Wstęp wolny. [wydarzenie ODWOŁANE] Koncert 

zostanie nagrany i udostępniony on-line na Facebook'u i stronie internetowej SCK 

24 stycznia (niedziela), godz. 18.00 – Koncert świąteczny rodziny Wantułów. Bilety w 

cenie 10 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl. [wydarzenie 

ODWOŁANE] Koncert zostanie nagrany i udostępniony on-line na Facebook'u i stronie 

internetowej SCK

 

26 stycznia (wtorek), godz. 17.00 – Spektakl teatralny dla dzieci. Bilety w cenie 15 zł do 

nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl. [wydarzenie ODWOŁANE]

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

21, 28 stycznia (czwartki), godz. 17.00 – Klub Gier Planszowych. Wstęp wolny 

[wydarzenie ODWOŁANE]

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


23, 30 stycznia (soboty), godz. 11.00 – „Bajkowe kino dla dzieci” - projekcja filmowa 

bajki. Wstęp wolny [wydarzenie ODWOŁANE]

29 stycznia (piątek), godz. 18.00 i 20.00 – „Zwiedzanie z duchem” (zwiedzanie 

fabularyzowane). Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na 

www.bilety.siemck.pl [wydarzenie ODWOŁANE]

30 stycznia (sobota), godz. 18.00 – Koncert „Muzyczny początek roku” [wydarzenie 

ODWOŁANE]

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

20, 27 stycznia (środy), godz. 19.00-20.00 – Milonga w Fitznerze. Bilety w cenie 10 zł do

nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl [wydarzenie ODWOŁANE]

21 stycznia (czwartek), godz. 18.00-20.00 – Wernisaż Sybilli Nowak. Wstęp wolny 

[wydarzenie ODWOŁANE]

22, 29 stycznia (piątki), godz. 16.00-19.00 – Fitzner Cafe. Bilety w cenie 5 zł do nabycia 

w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl [wydarzenie ODWOŁANE]

26 stycznia (piątek), godz. 17.00-19.00 – Byzuch. Wstęp wolny [wydarzenie 

ODWOŁANE]

28 stycznia (czwartek), godz. 18.00-20.00 – Klasycy Rocka i nie tylko – Lady Pank. 

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl 

[wydarzenie ODWOŁANE]

29 stycznia (piątek), godz. 19.30-23.00 – Karaoke. Wstęp wolny [wydarzenie 

ODWOŁANE]

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

19, 26 stycznia (wtorki), godz. 19.00 – Grupa Rysunkowa – warsztaty dla dorosłych. 

Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl 

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


[wydarzenie ODWOŁANE]

20 stycznia (środa), godz. 17.00 – Cudze chwalicie... Moszna – śląski Disneyland czyli 

Winckler – mezalians i bajkowy pałac. Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru 

w SCK Zameczek od 11.01.2021 r. [wydarzenie ODWOŁANE]

31 stycznia (niedziela), godz. 16.30 – Niedzielnie popołudnie z muzyką. Oskar Jasiński i 

goście – koncert operetkowy. Bilety w cenie 35/40 zł (25 zł seniorzy) do nabycia w kasach 

SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl   [wydarzenie ODWOŁANE]

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

24 stycznia (niedziela), godz. 17.00 - „W świątecznym nastroju”. Wystąpią: Bernadeta 

Kowalska – śpiew, Jerzy Macoła – instrumenty klawiszowe. Bilety w cenie 15 zł do nabycia

w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl [wydarzenie ODWOŁANE]

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)

20 stycznia (środa), godz. 16.00 – Spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki 

[wydarzenie ODWOŁANE]

Filia nr 2 – ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.11.56)

21 stycznia (czwartek), godz. 16.00-18.00 – Spotkanie w Klubie „Poznajmy się” 

[wydarzenie ODWOŁANE]

Miejska Biblioteka Publiczna czynna: 

dla dorosłych: poniedziałek godz. 10.00 – 19.00, wtorek – piątek godz. 9.00 – 19.00,

dla dzieci: poniedziałek – piątek godz. 10.00 – 18.00,

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


czytelnia internetowa: poniedziałek godz. 10.00 – 15.00, wtorek – piątek godz. 11.00 – 

18.00.

Filie biblioteczne czynne: 

Filia nr 1, 2, 5, 7, 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 – piątek godz. 13.00 – 17.00, 

Filia nr 11: poniedziałek – piątek godz. 11.00 – 15.00. 

Wypożyczanie książek z zachowaniem reżimu sanitarnego, po wcześniejszym 

kontakcie telefonicznym bądź mailowym

Muzeum Miejskie

ul. Chopina 6 (tel. 513.661.565)

www.muzeum.siemianowice.pl   

7 stycznia (poniedziałek), godz. 17.00 – Udostępnienie audycji z cyklu Legendy 

Siemianowickie - „O Hrabinie Wandzie” [wydarzenie on-line]

27 stycznia (środa), godz. 17.00 – Podwieczorek w Muzeum. Prowadzenie red. Beata 

Tomanek [wydarzenie on-line]

Muzeum Miejskie czynne: wtorek, środa, piątek godz. 10.00 – 16.00, czwartek godz. 10.00

– 17.00, sobota, niedziela godz. 10.00 – 14.00, zaprasza do zwiedzania ekspozycji:

– Wystawa prac młodych artystów z Koła Plastycznego Młodzieżowego Domu Kultury im. 

dr. H. Jordana „Zimowe krajobrazy z kolędami” (Galeria On-Line)

– Wystawa fotografii Kariny Mitorskiej (Galeria „Nad Gelyndrem”)

– „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”)

W dniach 1-31 stycznia Muzeum nieczynne

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


MOSiR „Pszczelnik”

Park Pszczelnik 3 (tel. 32/228.08.48, 32/220.43.52)

www.mosir.siemianowice.pl

17 stycznia (niedziela), godz. 13.00 Halowe Mistrzostwa Polski w kat. juniorów 
Organizator: HKS Siemianowiczanka

23 stycznia (sobota), godz. 9.00 Turniej Hokeja. Organizator: HKS Siemianowiczanka

27 stycznia (środa), godz. 9.00-19.00

Finał Akcji Biegowej „SIEMRUNNER 2020” - w holu MOSiR „Pszczelnik” w Parku 
Pszczelnik najwytrwalsi biegacze czwartej edycji Akcji Biegowej uhonorowani 
zostaną pamiątkowym medalem oraz certyfikatem.

Chcąc dostosować się do panujących obostrzeń, zrezygnowano z organizacji ceremonii 
gromadzącej wszystkich uczestników a nagrody będzie można odbierać w godz. 9.00 - 
19.00.
Zgodnie z regulaminem Akcji, aby uzyskać tytuł „SIEMRUNNER 2020" trzeba było 
pokonać dystans min. 180 km – zaś aby uzyskać tytuł „GOLDEN SIEMRUNNER 2020” 
trzeba było pokonać dystans min. 530 km.
V edycja Akcji Biegowej "SIEMRUNNER 2021" rozpocznie się w momencie zniesienia 
obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa.

31 stycznia (niedziela) godz. 10.00 - Lodowisko MOSiR „Pszczelnik” – IV Otwarte 
Mistrzostwa Siemianowic Śląskich w Curlingu - [WYDARZENIE ODWOŁANE] 

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

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


Wynajem siłowni na godzinę 45,00 zł

Wynajem siłowni na godzinę przez Kluby sportowe z Siemianowic 
Śląskich

22,00 zł

Lodowisko

Park „Pszczelnik” 

Lodowisko nieczynne do ODWOŁANIA

poniedziałek – piątek: od godz. 13.00 do godz. 20.00
godziny ślizgawek: 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 (ostatnie wejście na ślizgawkę o 
godz. 19.00)
sobota – niedziela: od godz. 10.00 do godz. 20.30
godziny ślizgawek: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.30, 18.00, 19.30 (ostatnie wejście na 
ślizgawkę o godz. 19.30)
od godz.15.30 do godz.16.30 - PRZERWA TECHNICZNA
Czas przebywania na tafli lodowiska, przeznaczony na jazdę wynosi jednorazowo 60 min. 
Po każdym czasie jazdy następuje 30 minutowa przerwa.

Bilety indywidualne 

CENA (45 min./os)
„Siemianowicka Karta
Rodzinna 3 i więcej”

"Siemianowicka
Karta Seniora 60+"

Dzieci do lat 7 wstęp wolny wstęp wolny
Normalny 4,00 zł 2,00 zł
Ulgowy 2,00 zł
Grupy szkolne z opiekunem (w godz. od 10.00 do 15.00) 1,00 zł 
Wypożyczenie łyżew 2,50 zł
Ostrzenie łyżew 7,00 zł
Wynajem tafli lodowiska (60 min.) 250,00 zł

Hala Tenisowa

Aleja Młodych (tel. 697.083.111) 

Hala Tenisowa nieczynna do 31 stycznia

Godziny otwarcia:

poniedziałek – niedziela od godz. 6.00 do 22.00

Dzień  tygodnia Godzina CENA godz.
„Krajowa Karta 



wynajmu

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 - 15,00 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   

15 stycznia (piątek) w godz.10.00 - 19.00 - Finał akcji "SUPERPŁYWAK 

2020". Chcąc dostosować się do panujących obostrzeń, zrezygnowano z 

organizacji ceremonii gromadzącej wszystkich uczestników a nagrody 

będzie można odbierać w godz. 10.00 - 19.00.  

15 stycznia (piątek), godz. 17.30 – Mecz piłki ręcznej – juniorki i młodsze: MKS Start

Michałkowice – KS Zgoda Ruda Śląska Bielszowice

17 stycznia (niedziela), godz. 9.00 – Mistrzostwa Śląska w futsalu. Organizator AZS 

Katowice

23 stycznia (sobota), godz. 16.00 – Mecz piłki ręcznej – II liga: MKS START 

Michałkowice - UKS START Pietrowice Wielkie

23 stycznia (sobota), godz. 19.30 – Mecz futsalu: FUTSAL CLUB 2016 – Bongo 

Krapkowice

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


24 stycznia (niedziela) godz. 10.00 - VII Otwarty Turniej Siatkonogi Par 

[WYDARZENIE ODWOŁANE] 

Zapisy w dniu zawodów od 9.30-9.45

szczegóły na stronie www.mosir.siemianowice.pl

30 stycznia (sobota), godz. 16.00 – Mecz piłki ręcznej – II liga: MKS START 

Michałkowice– SPR HANDBAL Rzeszów

30 stycznia (sobota), godz. 16.00 - Mecz piłki siatkowej: MUKS Michałkowice IL – 

Akademia Siatkówki SPS Panki

CENNIK BASENU
 BILETY INDYWIDUALNE

Poniedziałek – Piątek
do godz. 1500 od godz. 1500

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. 1500  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 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, (tel. 32/228.04.15

www.pm-siemianowice.pl 

BASEN - harmonogram aktualizowany jest na bieżąco na stronie internetowej Pływalni.  

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w godzinach ogólnodostępnych z 

basenu mogą korzystać tylko osoby posiadające licencję zawodniczą lub 

udokumentowaną przynależność do klubu sportowego. 

Do ODWOŁANIA NIEDOSTĘPNE będą: Basen, Zajęcia zorganizowane w wodzie, Salka 

FITNESS, Siłownia, Boisko Wielofunkcyjne „SPORCIK” dla grup rekreacyjnych.

20, 27 stycznia (środy), godz. 17.00 Gimnastyka korekcyjna w wodzie  [ZAJĘCIA 

ODWOŁANE] 

19, 21, 26, 28 stycznia (wtorki, czwartki), godz. 17.00 Zajęcia rehabilitacyjno – 

rekreacyjne na basenie [ZAJĘCIA ODWOŁANE] 

18, 20, 22, 25, 27, 28 stycznia (poniedziałki, środy, piątki), godz. 19.00 Aerobik w 

wodzie [ZAJĘCIA ODWOŁANE] 

19, 21, 26, 28 stycznia (wtorki, czwartki), godz. 16.00, Gimnastyka dla seniora (karta 

60+) [ZAJĘCIA ODWOŁANE] 

SAUNA - NIECZYNNA SIŁOWNIA Ze względu na zaistniałą sytuacje epidemiologiczną z 

siłowni mogą korzystać tylko osoby posiadające licencję zawodniczą lub udokumentowaną

przynależność do klubu sportowego. Siłownia czynna w następujących blokach 



czasowych: 

Poniedziałki – piątki: 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 

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



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
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