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

2 grudnia (czwartek), godz. 18.00 – Widowisko w formie spektaklu tańca współczesnego pt. 
"HANIK 1257" o życiu księdza Jana Machy, w wykonaniu Grupy Teatralnej Cordis z Jastrzębia Zdroju.
Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kancelarii parafialnej i zakrystii kościoła pw. 
Ducha św. w Siemianowicach Śląskich oraz w kasie SCK Bytków od 19 listopada. Ilość miejsc 
ograniczona

3, 10, 17 grudnia (piątki), godz.17.00 – Maluszkowe Muzykowanie: zajęcia muzyczne dla dzieci w 
wieku 0,5-3 lata. Bilety: 25 zł (dziecko + osoba dorosła) dostępne są w kasach SCK i on-line na 
www.bilety.siemck.pl

4 grudnia (sobota) – Pracownia plastyczna OKIENKO – Rodzinne inspiracje zimowe – warsztaty. 
Bilety: 25 zł (dziecko + opiekun) do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl
godz. 10.00 – Wianek – niekoniecznie świąteczna ozdoba stołu
godz. 12.00 – Mozaika ze szkła
godz. 14.00 – Wełniane mydełka – filcowanie 

4 grudnia (sobota), godz. 19.00 – Koncert zespołu Oberschlesien z okazji premiery nowej płyty 
„IV”. Bilety: 40 zł przedsprzedaż/50 zł w dniu koncertu do nabycia w kasach SCK i on-line na 
www.bilety.siemck.pl

5 grudnia (niedziela), godz. 17.00 – Koncert z cyklu „Szlagierowo i z humorem”. Wystąpią: 
Krzysztof Pietrek, Metrum Reni&Marco, Kola&Jula, Nas Troje, Grzegorz Wituła. Prowadzenie – 
Andrzej Miś. Bilety: 45 złotych do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl 
[wydarzenie przeniesione na 29 stycznia 2022 r.]
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6 grudnia (poniedziałek), godz. 16.00 i 18.00 – Spotkanie z Mikołajem. Bilety: 5 zł dziecko, 10 zł 
osoba dorosła

11 grudnia (sobota), godz. 20.15 – Kaśka Sochacka – koncert w ramach trasy koncertowej „Ciche 
dni tour”. Bilety: 70 zł i 80 zł dostępne w serwisie biletyna.pl

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

2 grudnia (czwartek), godz.18.00-20.00 – Wernisaż: Nasz świat – Jan Kurek (akwarele) i Jerzy 
Silberring (fotografie). Wstęp wolny.

3, 10, 17 grudnia (piątki), godz. 17.00-20.00 – Fitzner Cafe. Bilety: 5 zł do nabycia w kasach SCK 
oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

3, 17 grudnia (piątki), godz. 20.00 – Karaoke. Wstęp wolny

5 grudnia (niedziela), godz. 11.00-12.00 – „Elementarz Malucha” – Bilety: 5 zł dziecko, 10 zł 
opiekun do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

7 grudnia (wtorek), godz. 17.00-19.00 – „Byzuch” – Wstęp wolny

9 grudnia (czwartek), godz. 18.00-19.00 – „Siemianowice na starej fotografii” – cykl spotkań 
prowadzony przez Mariana Jadwiszczoka. Spotkanie IV – Wstęp wolny

11 grudnia (sobota) godz. 17.00-18.00 – Piosenki świąteczne. Radosław Stachurski i przyjaciele. 
Wstęp wolny

14 grudnia (wtorek), godz. 18.00 – Projekt „Dzikie rzeki” – w programie opowieść Leszka Naziemca
i koncert Michała Zygmunta Odra Sound Designe. Wstęp wolny

16 grudnia (czwartek), godz. 18.00-20.00 – „Klasycy Rocka i nie tylko” – IRA. Bilety: 10 zł do 
nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

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

1 grudnia (środa), godz. 17.00 – Spotkanie z Marcinem Wądołowskim, autorem książki 
„Michałkowice na łamach międzywojennej polskojęzycznej prasy. Zbiór źródeł”. Wstęp wolny

7, 14, 21 grudnia (wtorki), godz. 18.30 – Grupa Rysunkowa – warsztaty dla dorosłych. Bilet: 5 zł do 
nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl
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6 grudnia (poniedziałek), godz. 17.00 – Spotkanie z Mikołajem. bilety: 5 zł dziecko, 10 zł osoba 
dorosła do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

8 grudnia (środa), godz. 17.00 – Zwyczajni – niezwyczajni. Violetta V. - taka byłam. Wstęp wolny. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w SCK Zameczek od 22.11.2021 r.

11 grudnia (sobota) – Rodzinne inspiracje zimowe – warsztaty. Bilet: 25 zł (dziecko + opiekun) do 
nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl 
godz. 10.00 – Kartki świąteczne techniką graficzną
godz. 12.00 – Ozdoby świąteczne z zimnej porcelany
godz. 14.00 – Świece sojowe

12 grudnia (niedziela), godz. 16.00 – Niedzielne popołudnie z muzyką. „W pozytywnym nastroju” –
koncert Ewy Urygi. Bilet: 35 zł/25 zł seniorzy do nabycia w kasach SCK oraz on-line na 
www.bilety.siemck.pl

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

19 grudnia (niedziela), godz. 16.00 – Muzyka na świąteczny czas. Koncert piosenek o tematyce 
zimowej i świątecznej. Prowadzenie: Juliusz Ursyn Niemcewicz. Bilet: 25 zł 15 zł seniorzy do 
nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

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

1, 8, 15, 22, 29 grudnia (środy), godz. 17.00 – Teatr Dzieci – grupa warsztatowa. Ilość miejsc 
ograniczona. Bilety: 40zł/miesiąc. Wymagane wcześniejsze zapisy

2, 9, 16 grudnia (czwartki), godz. 17.00 – Klub Gier Planszowych. Wstęp wolny, liczba miejsc 
ograniczona. Zapraszamy dorosłych, młodzież oraz dzieci wraz z opiekunami

4 grudnia (sobota), godz. 17.00 – Barbórka w Siemianowicach Śląskich „Koncert Barbórkowy – 
Wesoły Masorz” Bezpłatne wejściówki do odbioru osobistego w kasie SCK Parku Tradycji od 1 
grudnia. Ilość wejściówek ograniczona

6 grudnia (poniedziałek), godz. 17.30 – Teatralny Mikołaj „Spisz się na medal” – Spektakl i 
spotkanie z św. Mikołajem (drobny prezent dla każdego dziecka). Bilety: dzieci 15 zł / dorośli 5 zł do
nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl
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7, 8, 9, 10 grudnia (wtorek-piątek), godz. 9.30 – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – projekt 
edukacyjny dla szkół podstawowych i przedszkoli. Informacje i zapisy: www.nhef.pl

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

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

1, 8, 15, 22 grudnia (środy), godz. 10.00 – ,,Akademia Malucha”. Wszelkie informacje oraz zapisy 
pod nr telefonu: 501.370.221. Ilość miejsc ograniczona

3 grudnia (piątek), godz. 17.00 – Biesiada Barbórkowa. Bilety: 40 zł do nabycia w kasie SCK-
Jarzębina

6 grudnia (poniedziałek), godz. 18.00 – Spotkanie z Mikołajem. Bilety: 5 zł dziecko, 10 zł osoba 
dorosła do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

11 grudnia (sobota) godz. 11.00 – Kino dla dzieci. Tytuły wyświetlanych filmów pod numerem 
telefonu: 32/228.48.46. Wstęp wolny

20 grudnia (poniedziałek), godz.17.00 – „Ciepłe kraje w zimne dni” – spotkanie z przewodnikiem 
po Bałkanach. Wstęp wolny

21 grudnia (wtorek), godz. 16.00 – Kino dla seniora. Tytuły wyświetlanych filmów pod numerem 
telefonu: 32/228.48.46. Wstęp wolny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej
Al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29)
www.mbp.siemianowice.pl     

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

1 grudnia (środa), godz. 16.00 – Spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie 
świąteczne

1, 2 grudnia (środa, czwartek), godz. 16.00 – „Spotkania z wyobraźnią”. Tag, zawieszka, bilecik – 
oryginalny dodatek do prezentu. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy (tel. 32/220.42.59)
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6 grudnia (poniedziałek) – Mikołajki, zwyczaj obdarowywania się drobnymi prezentami. 
Czytelniku! Wybierz sobie książkowy prezent

14 grudnia (wtorek), godz. 17.00 – „Tref przy tyju”. Makówki, fafernioki i insze maszkety. Liczba 
miejsc ograniczona – obowiązują zapisy (tel. 32/220.42.59)

Dział dla Dzieci i Młodzieży – al. Sportowców 3

6 grudnia (poniedziałek), godz. 16.00-17.00 – Mikołaj w Bibliotece – obowiązują zapisy

13 grudnia (poniedziałek), godz. 10.00-18.00 – Ozdoby świąteczne zrób to sam – zajęcia 
plastyczne dla czytelników biblioteki

17 grudnia (piątek), godz. 10.00-18.00 – Świąteczne puzzle – zajęcia dla miłośników układania 
puzzli

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

2 grudnia (czwartek), godz. 15.00 – Dzień Górnika. Konkurs plastyczny. Wystawa prac

8 grudnia (środa), godz. 15.00 – „Wiedza i życie”. Spotkanie czytelniczo-literackie

15 grudnia (środa), godz. 15.00 – Robienie kartek świątecznych oraz ozdób na choinkę

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

2, 9, 16 grudnia (czwartki), godz. 16.00-17.00 – Douczanie z MOPS

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

3, 17 grudnia (piątki), godz. 10.00 – Warto czytać – zajęcia czytelniczo-edukacyjnych dla 
najmłodszych

8 grudnia (środa), godz. 10.00 – Magiczne kółeczka: sztuka składania papieru – zajęcia dla 
najmłodszych

13 grudnia (poniedziałek), godz. 10.00 – Przedszkolaki ubierają choinkę biblioteczną ozdobami 
wykonanymi w przedszkolu

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



1, 8, 15, 22, 29 grudnia (środy), godz. 16.00 – „Spotkajmy się przy robótce” – warsztaty dla 
dorosłych (Obowiązują zapisy – 32/228.10.16 - ilość miejsc ograniczona)

14 grudnia (wtorek), godz. 16.00 – „Kolorowa choinka” – spotkanie czytelniczo-plastyczne dla 
dzieci

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

3 grudnia (piątek), godz. 9.00-13.00 – Dni Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu – warsztaty 
plastyczne w Parku Tradycji

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
Ekspozycje:
- „Ziemia Święta w obiektywie Stanisława Ligonia”. Wystawa wypożyczona z Biblioteki Śląskiej – 
MBP Biblioteka Centralna
- „W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia”. Popularyzacja literatury świątecznej - ekspozycja 
– MBP Biblioteka Centralna

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

8 grudnia (środa), godz. 12.00 – Robimy stroiki świąteczne. Warsztaty poprowadzi Agnieszka 
Leszczyńska. Zajęcia płatne 16 zł. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na e-mail: 

biuro@muzeum.siemianowice.pl     lub telefonicznie 513.661.565

10 grudnia (piątek), godz. 18.00 – Spotkanie autorskie i promocja najnowszego tomu wierszy 
Lesława Nowary pt. „Ość wieloryba”. Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zgłoszenia 
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na e-mail: biuro@muzeum.siemianowice.pl     lub telefonicznie 513.661.565

17 grudnia (piątek), godz. 17.00 – Otwarcie wystawy twórczości dziecięcej „Zimowe Krajobrazy” z 
Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich. Wstęp wolny. 

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na e-mail: biuro@muzeum.siemianowice.pl     lub 
telefonicznie 513.661.565

22 grudnia (środa), godz. 17.00 – Podwieczorek w Muzeum. Wstęp płatny 12 zł. Liczba miejsc 

ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na e-mail: biuro@muzeum.siemianowice.pl     lub telefonicznie 
513.661.565

WYSTAWY ZMIENNE
• (do 14.12.) Ze zbiorów własnych Muzeum  w ramach Jubileuszu 30-lecia powstania 

Muzeum Miejskiego – Galeria „Po Schodach”,
• (do 14.12.) „13 Grudnia Roku Pamiętnego… Od Solidarności do WRON-y” – Galeria „Po 

Schodach”,
• Muzeum w starej fotografii – wystawa fotograficzna – Galeria „Nad Gelyndrem”,
• „Zobacz historię”. Wystawa modeli i dioram historycznych z kolekcji Roberta Rupali – 

Galeria Multimedialna „Piwnica”,
• Magiczna lampa naftowa – Galeria Jednego Przedmiotu,

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”.

Dom Kultury Chemik
ul. Niepodległości 51

11 grudnia (sobota), godz. 17.00 – Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu rodziny Wantułów. 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona
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Kościół pw. św. Michała Archanioła
ul. Kościelna 1

4 grudnia (sobota), godz. 7.30 – Barbórka w Siemianowicach Śląskich. Uroczysta msza św. w 
intencji górników z udziałem orkiestry Siemion Band

Kościół pw. św. Ducha
ul. Węglowa 7a

11 grudnia (sobota), godz. 19.00 – Koncert Inauguracyjny Siemianowickiej Orkiestry Symfonicznej. 
Marta Magdalena Lelek – skrzypce, Bogusław Jan Bemben – dyrygent. W programie: B. J. Bemben 
Fanfara Siemianowickiej Orkiestry Symfonicznej (prawykonanie), W. A. Mozart Uwertura do opery 
„Wesele Figara” KV 492, W. A. Mozart Koncert skrzypcowy G-dur KV 216, F. Schubert Symfonia h-
moll „Niedokończona” D 759

MOSiR „PSZCZELNIK” 
Park Pszczelnik 3 
tel. 32.228.08.48, 32.220.43.52
www.mosir.siemianowice.pl

3, 7, 10, 14, 17, 21 grudnia (wtorki, piątki), godz. 18.00 - zajęcia jogi

4 grudnia (sobota), godz. 11.00 – XVI Bieg Mikołajek i Mikołajów oraz Nordic Walking
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”. Na każdego uczestnika czeka słodki upominek oraz napój.

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są mailowo na adres: sport@um.siemianowice.pl (należy podać 
w treści: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania) do dnia 2 grudnia 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.

4 grudnia (sobota), godz. 10.00 – Mikołajkowy Turniej Dzieci w Hokeju na Trawie. Organizator: HKS 
Siemianowiczanka

5 grudnia (niedziela), godz. 9.00 – Turniej Hokeja na trawie. Organizator: HKS Siemianowiczanka

5 grudnia (niedziela), godz. 14.00 - 18.00 – Mikołaj na Pszczelniku – wstęp wolny
W programie:

• oczekiwanie na św. Mikołaja z Teatrem TRIP – zabawy animacyjne z Elfami
• przyjazd św. Mikołaja
• otwarcie lodowiska
• pokaz łyżwiarstwa figurowego UKS Spin Katowice
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• maskotka Olaf
• pokaz suchego lodu
• gorąca czekolada, słodycze

12 grudnia (niedziela) – Mistrzostwa Polski Juniorów w Hokeju na Trawie. Organizator: HKS 
Siemianowiczanka
godz. 12.00 LKS Gąsawa - KS AZS AWF Poznań
godz. 13.15 AZS Politechnika Poznańska - HKS Siemianowiczanka
godz. 14.45 HKS Siemianowiczanka - KS AZS AWF Poznań
godz. 16.00 LKS Gąsawa - AZS Politechnika Poznańska

18 grudnia (sobota), godz. 13.00 - Bitwa o Śląsk 2.0 - Christmas Run

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

LODOWISKO - Park „Pszczelnik” zapraszamy od 5 grudnia

poniedziałek – niedziela od godz. 10.00 do 20.00
godziny ślizgawek: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

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 
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 godz. 6.00 – 15.00 40,00 zł 20,00 zł

poniedziałek – piątek godz. 15.00 – 22.00 50,00 zł 25,00 zł

sobota – niedziela godz. 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  

2, 7, 9, 14, 16, 21 grudnia (wtorki, czwartki), godz. 18.45, basen KS „Michał” – zajęcia AQUA BIKE
(jazda na rowerach w basenie)

2, 7, 9, 14, 16, 21 grudnia (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

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


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 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 Kompleksu Sportowego „Michał” 

30 listopada (wtorek), godz. 17.30-19.30
1-2 grudnia (środa-czwartek), godz. 16.00-20.00 - XXIX Barbórkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Grup 
Zawodowych

1 grudnia (środa), godz. 9.00 - Ogólnopolski Festiwal Minisiatkówki. Organizator MUKS 
Michałkowice

4 grudnia (sobota), godz. 17.00 – mecz futsalu LKS Plon Błotnica Strzelecka – AZS UP Kraków – I 
liga kobiet

5 grudnia (niedziela), godz. 17.00 – mecz futsalu Silesia Box 2016 Siemianowice Śląskie – ZKS Unia 
Tarnów – I liga

11, 12 grudnia (sobota, niedziela), godz. 8.00 – Turniej Piłki Nożnej „Piłkarska Gwiazdka”. 
Organizator: UKS Jedność

11 grudnia (sobota), godz. 18.00 – mecz piłki siatkowej MUKS NoMinus Michałkowice – UKS 
Jedynka Rybnik – I liga

13 grudnia (poniedziałek), godz. 17.30 – mecz piłki ręcznej MKS START Michałkowice -SPR Pogoń 
1945 Zabrze – kategoria młodziczek

14 grudnia (wtorek), godz. 16.00 – Turniej Piłki Nożnej. Organizator: Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

16 grudnia (czwartek), godz. 15.30 – mecz piłki ręcznej – MKS Siemion przy SP 4 – UKS Rokitnica 
Zabrze – kategoria młodzików

19 grudnia (niedziela), godz. 9.00 – Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. Organizator: SKT 
Flamenco

Pływalnia Miejska



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

W dniach 24 -26 grudnia 2021 r Pływalnia Miejska nieczynna.
Aktualny harmonogram zajęć i godzin na stronie internetowej: www.pm-siemianowice.pl

4 grudnia (sobota), godz. 9.00 - XVIII Śląskie Potyczki Dziecięcych Sekcji WOPR.
Rejestracja drużyn od godz. 8.30. Orientacyjny czas zakończenia imprezy przewidywany jest ok 
godz. 10.30.
Impreza odbędzie się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi 
COVID-19. 

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 grudnia (poniedziałki, środy), godz. 19.00 – zajęcia Aqua aerobic na 
Pływalni Miejskiej

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, grudnia (poniedziałki, środy), godz. 17.00 – gimnastyka korekcyjna

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 grudnia (wtorki, czwartki), godz. 16.00 – gimnastyka dla seniora na 
basenie

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 grudnia (wtorki, czwartki), godz. 17.00 – rehabilitacja na basenie

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 grudnia (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

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


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

4, 11, 18 grudnia (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. 

Boisko wielofunkcyjne „SPORCIK” otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 19.00
soboty od 9.00 do 19.00, niedziele 9.00 do 16.00.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 19.00 do 21.00 boisko udostępnione tylko dla grup 
zorganizowanych, po wcześniejszym zgłoszeniu w kasie Pływalni Miejskiej.
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/
http://www.slaskiewopr.pl/
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