
Akcji Lato – wakacje 2018 r.

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU
ul. Fitznerów 3 (tel. 32 765 62 90)

BEZPŁATNE WYCIECZKI REKREACYJNE AUTOKAROWO-PIESZE DLA 
SIEMIANOWICKICH DZIECI I MŁODZIEŻY

11 lipca (środa), wyjazd godz. 8.00
Wycieczka na Jurę Krakowsko – Częstochowską (Ryczów, Bydlin)

25 lipca (środa), wyjazd godz. 8.00
Wycieczka na Jurę Krakowsko - Częstochowską (Udórz, Smoleń) 

8 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00
Wycieczka na Jurę Krakowsko - Częstochowską (Włodowice - Rzędkowice - Podlesice )

22 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00
Wycieczka na Jurę Krakowsko - Częstochowską (Paczółtowice - Dębnik - Czerna)

Zbiórki o godz. 7.50 – Rynek Miejski przy Urzędzie Miasta, ul. Jana Pawła II 10 
(uczestników wycieczek należy zgłosić w Wydziale Kultury i Sportu osobiście lub pod 
numerami telefonów: 32 765 62 97, 32 765 62 90).
Wszystkich niepełnoletnich uczestników wycieczek obowiązują pisemne zgody rodziców 
bądź opiekunów prawnych dziecka wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych 
oraz zgodą na wykonywanie i przetwarzanie zdjęć (druki do pobrania w Wydziale Kultury 
i Sportu). Liczba miejsc na poszczególne wycieczki ograniczona do 50 miejsc. 

LETNIA  AKADEMIA SPORTU 

Zajęcia sportowe dla siemianowickich dzieci w rocznikach szkół podstawowych. 
2-6 lipca (poniedziałek – piątek), godz. 9.30-11.00 – bezpłatne zajęcia z piłki siatkowej na 
boisku wielofunkcyjnym przy Al. Młodych
9-13 lipca (poniedziałek – piątek), godz. 9.30-11.00 – bezpłatne zajęcia z piłki ręcznej przy 
Szkole Podstawowej nr 4
16-20 lipca (poniedziałek – piątek), godz. 9.30-11.00 – bezpłatne zajęcia z piłki nożnej na 
boisku wielofunkcyjnym „Sporcik”
23-27 lipca (poniedziałek – piątek), godz. 9.30-11.00 – bezpłatne zajęcia z piłki nożnej na 
boisku wielofunkcyjnym osiedla Bańgów

KONCERTY LETNIE W AMFITEATRZE

30 czerwca (sobota) godz. 17.00
Koncert zespołu DOXXX

7 lipca (sobota) godz. 17.00
Koncert zespołu DISCO POLO SHOW



14 lipca (sobota) godz. 17.00 
Koncert PIOTRA HERDZINY z zespołem „Bez Nazwy”

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Niepodległości 45 (tel. 32 228 72 80)
www.siemck.pl

SCK BYTKÓW – ul. Niepodległości 45 (tel. 32 228 72 80)

16-20 lipca (poniedziałek-piątek), Pracownia Plastyczna OKIENKO
„Plastyczne Wakacyjne Podróże”
godz. 10.00 - warsztaty plastyczne dla dzieci młodszych (6-9 lat)
godz. 12.00 - warsztaty plastyczne dla dzieci starszych (10-16 lat)
Grupy powyżej 5 osób prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu warsztatów

23-26 lipca (poniedziałek-czwartek), godz. 10.00-12.00
Dziki Zachód, czyli westernowe zabawy na Bytkowie – zabawy, gry, konkursy przeznaczone 
dla dzieci od 5 lat
– Szeryf wkracza do akcji – czyli uczymy się przestrzegać prawo i dbać o bezpieczeństwo.
– Indiański obóz – czyli blada twarz poznaje zwyczaje i kulturę plemion Północnej Ameryki.
– Saloon – czyli miejsce śpiewu i tańca. Bal w stylu western.
– Tropiciele, tropy przyrody – czyli co w trawie piszczy. Poznajemy przyrodę najbliższego 
otoczenia

31 lipca-3 sierpnia (wtorek-piątek), godz. 10.30-18.00
VI Siemianowickie Warsztaty Bluesowe – Zajęcia indywidualne z wykładami oraz zajęcia 
zespołowe. Prowadzący warsztaty: Tomasz Kańtoch – gitara basowa, Adam Niedzielin – 
piano, Marek Olma – perkusja. Koszt – 100 zł od osoby

27-30 sierpnia (poniedziałek-czwartek), godz. 10.00-12.00 
„Czas scenicznych kreacji” - warsztaty teatralne dla dzieci od 5 roku życia
– głos – czyli warsztaty mowy i intonacji,
– tworzenie postaci,
– scenografia,
– „świat jest teatrem” czyli tworzymy teatr

6, 13 sierpnia (poniedziałki), godz. 10.00
Warsztaty ceramiczne (ilość miejsc ograniczona – zgłoszenia telefoniczne)

7, 8, 9 sierpnia (wtorek, środa, czwartek), godz. 10.00
Zajęcia hip-hopowe dla dzieci

SCK WILLA FITZNERA – ul. Fitznerów 3 (tel. 32 763 27 33)

3 lipca, 7 sierpnia (wtorki), godz. 11.00
Animacje dla dzieci. Gry i zabawy muzyczne i taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i 
klas I-III



13, 20 lipca, 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia (piątki), godz. 17.00-20.00
Fitzner Cafe. Muzyczne popołudnia. Bilety – 5 zł

17, 31 lipca (wtorki), godz. 11.00
Azja w górę i w dół, Azja od kuchni. Podróżnicze spotkania dla dzieci. Prowadzą: Agnieszka 
Błaszczyk i Paweł Brzęczek

24 lipca (wtorek), godz. 11.00
Dziewczyny mierzą wysoko – projekcja filmowa i omówienie. Zawodowe plany i pasje 
dziewczyn (gimnazjum, liceum). Wstęp wolny

SCK PARK TRADYCJI – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32 765 27 40-41)

MUZYCZNE LATO POD SZYBEM KRYSTYN
29 czerwca (piątek), godz. 20.00
Chill Time. Koncert Adam Rybak & Michał Konior
6 lipca (piątek), godz. 20.00
Koncert zespołu Strzyga
13 lipca (piątek), godz. 20.00
Koncert zespołu Błażej Skowron Band
20 lipca (piątek), godz. 20.00
Koncert zespołu Fotografia
27 lipca (piątek), godz. 20.00
Chill Time. Koncert zespołu Albo i Nie
3 sierpnia (piątek), godz. 20.00
Koncert zespołu Adam Banach Ecl'ectric
10 sierpnia (piątek), godz. 20.00
Koncert Joanny Niebroj z zespołem
17 sierpnia (piątek), godz. 20.00
Koncert zespołu Tukej
24 sierpnia (piątek), godz. 20.00
Koncert
31 sierpnia (piątek), godz. 20.00
Chill Time. Koncert zespołu Aleksandra Malik Band

2 lipca – 31 sierpnia (poniedziałek-piątek), godz. 12.00-18.00
Bezpłatne dmuchańce dla dzieci

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 lipca, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 sierpnia (wtorki, 
czwartki), godz. 11.00
Wakacyjne kino dla dzieci

4, 11, 18, 25 lipca (środy), godz. 10.00
Łamigłówki Mądrej Główki (ilość miejsc ograniczona do 20 osób)

6 lipca, 3 sierpnia (piątki), godz. 16.00
Letnie seanse filmowe dla seniorów. Wstęp wolny

21 lipca, 11, 25 sierpnia (soboty), godz. 16.00
Fitness pod Szybem Krystyn zajęcia prowadzi Bartez Dance- Fitness



1, 8, 22, 29 sierpnia (środy), godz. 10.00
Środa z Witaminką – warsztaty zdrowego żywienia dla dzieci (ilość miejsc ograniczona do 20
osób)

24 sierpnia (piątek), godz. 11.00
Koncert – Dzień Bezpieczeństwa dla dzieci

SCK JARZĘBINA – ul. Wierzbowa 2 (tel. 32 228 48 46)

NIEDZIELNE  WYCIECZKI  RODZINNE – ODPŁATNE.  BILETY  DOSTĘPNE  WE
WSZYSTKICH ODDZIAŁACH SCK (wyjazd z ulicy Kasztanowej) 

8 lipca (niedziela), godz. 8.00
Brenna – koszt: 40 zł

15 lipca (niedziela), godz. 9.00
Rejs statkiem po Odrze połączony z biesiadą w „Stodole” - koszt: 85 zł

22 lipca (niedziela), godz. 7.00
Orawica (Słowacja), wody termalne – koszt: 50 zł

29 lipca (niedziela), godz. 8.00
Ustroń – koszt: 40 zł

5 sierpnia (niedziela), godz. 9.00
Jabłonków (Czechy), Gorolskie Święto – koszt: 50 zł

12 sierpnia (niedziela), godz. 7.00
Szaflary, Zakopane, wody termalne – koszt: 55 zł

19 sierpnia (niedziela), godz. 9.00
Rejs statkiem po Odrze połączony z biesiadą w „Stodole” - koszt: 85 zł

26 sierpnia (niedziela), godz. 8.00
Kopalnia Soli w Wieliczce – koszt dorośli 95 zł, dzieci i seniorzy 80 zł

SCK ZAMECZEK – ul. Oświęcimska 1 (tel. 32 204 11 27)

7 lipca, 4 sierpnia (soboty), godz. 10.00-13.00
Śniadanie na trawie ze sztuką w tle – zabawy animacje, atrakcje dla całej rodziny inspirowane
historią malarstwa 

8, 22 lipca, 5,19 sierpnia (niedziele), godz. 16.30
Niedzielne popołudnia z muzyką- koncerty plenerowe na tarasie SCK Zameczek, wstęp 
wolny

9-13 lipca (poniedziałek-piątek),
Pokoloruj Lato- warsztaty plastyczne – wejściówki do odbioru od 2 lipca w SCK Zameczek



godz. 10.00-11.30 - warsztaty plastyczne dla dzieci młodszych (6-8 lat)
godz. 12.00-13.30 - warsztaty plastyczne dla dzieci starszych (9-13 lat)

24-26 lipca (wtorek-czwartek), godz. 10.00-11.30
Akademia Małego Odkrywcy – warsztaty dla dzieci (7-12 lat) - wejściówki do odbioru od 16
lipca w SCK Zameczek

PLENERY 

7 lipca (sobota), godz. 19.00
Sejem przez Europę / Park Tradycji / plener - spotkanie, zlot

13 lipca (piątek), godz. 20.30
Wewnątrz opowieści 2: Piątek trzynastego / Park Ludowy – LARP

22 lipca (niedziela), godz. 15.00
Wycieczka – happening

3 sierpnia (piątek), godz. 20.00
Wewnątrz opowieści 2: Ferdydurke / Zameczek, Park Górnik - gra miejska 

18 sierpnia (sobota), godz. 16.00
Pirackie Siemianowice 4.0: Ostatni Rejs / Park Miejski, Pszczelnik – happening

24 sierpnia (piątek), godz. 20.00
Wewnątrz opowieści 2: Balladyna / Park Miejski – happening

8 lipca, 26 sierpnia (niedziele)
Pokazy profesjonalnej jazdy na pumptracku / pumptrack przy ul. Wróbla

AMFITEATR W PARKU MIEJSKIM

TEATRALNE LATO POD CHMURKĄ

1 lipca (niedziela), godz. 17.00
„Przygody niesfornego Jasia”

8 lipca (niedziela), godz. 17.00
„Pinokio”

15 lipca (niedziela), godz. 17.00
„Właśnie leci show dla dzieci”

22 lipca (niedziela), godz. 17.00
„Czarodziejski kufer”

29 lipca (niedziela), godz. 17.00
„Biały kieł”



5 sierpnia (niedziela), godz. 17.00
„Maszyna zmian”

12 sierpnia (niedziela), godz. 17.00
„Obibok i Pestka na olimpiadzie”

19 sierpnia (niedziela), godz. 17.00
„Pan Twardowski”

26 sierpnia (niedziela), godz. 17.00
„Z życia smoków”

KONCERTY LETNIE W AMFITEATRZE
21 lipca (sobota), godz. 17.00
Parada  gwiazd  Telewizji  TVS.  Wystąpią:  Kola&Jula,  Teresa  Walerjańska,  Kapela  Wnuki,
Grupa Wokalna Sonitus. Prowadzenie: Mirosław Riedel

28 lipca (sobota), godz. 17.00
Damian Holecki z zespołem

11 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Mirek Jędrowski z zespołem

18 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Grzegorz Poloczek i przyjaciele

25 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Letnie Święto Folkloru. Wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice”, zagraniczny zespół
folklorystyczny w ramach 30. Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego
oraz zespół KGB – Kabaretowa Grupa Biesiada

VI SIEMIANOWICKIE WARSZTATY BLUESOWE
4 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Koncert  finałowy  VI  Siemianowickich  Warsztatów  Bluesowych.  Wystąpią  uczestnicy
warsztatów oraz na finał znakomita bluesowo-soulowo-jazzowa wokalistka Beata Bednarz.
Na  scenie  towarzyszyć  jej  będą  muzycy  prowadzący  warsztaty:  Bohdan  Lizoń  (gitara),
Tomasz Kańtoch (gitara basowa), Marek Olma (perkusja), Adam Niedzielin (piano)

RYNEK MIEJSKI

23 lipca (poniedziałek), godz. 11.00 
Święto czekolady – zabawę prowadzi Tadeusz Zdechlikiewicz



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
al. Sportowców 3 (tel. 32 228 13 29)
www.mbp.siemianowice.pl

Wszelkie kolory świata

ODDZIAŁ DLA DZIECI - al. Sportowców 3

3 lipca (wtorek), godz. 10.00-12.00
Czerwony Kapturek – zajęcia czytelniczo-plastyczne dotyczące bajek i baśni, zagadki, 
krzyżówki, tworzenie portretu bajkowego Czerwonego Kapturka

10 lipca (wtorek), godz. 10.00-12.00
Grasz w zielone? – zajęcia czytelniczo-plastyczne dotyczące ekologii i ochrony środowiska. 
Tworzenie potworków z wykorzystaniem plastikowych butelek, zakrętek i innych środków
17 lipca (wtorek), godz. 10.00-12.00
Kolorowy zawrót głowy – turniej gier planszowych

24 lipca (wtorek), godz. 10.00-12.00
Niebieski jak Kosmos – prezentacja multimedialna na temat Kosmosu, tworzenie pojazdów 
kosmicznych i kosmicznych stworków

31 lipca (wtorek), godz. 10.00-12.00
Kolorowa, letnia łąka – zajęcia czytelniczo-plastyczne, głośne czytanie wakacyjnych 
opowiadań, tworzenie motyli z płyt CD

7 sierpnia (wtorek), godz. 10.00-12.00
Tajemniczy ogród – zajęcia czytelniczo-plastyczne, głośne czytanie fragmentów 
„Tajemniczego ogrodu”, tworzenie makiety ogrodu (figurki i owady z plasteliny, bibułkowe 
rośliny i nie tylko)

14 sierpnia (wtorek), godz. 10.00-12.00
Kolorowy zawrót głowy – turniej gier planszowych

21 sierpnia (wtorek), godz. 10.00-12.00
Kolorowa pocztówka z wakacji – warsztaty plastyczne

28 sierpnia (wtorek), godz. 10.00-12.00
Wakacje w kolorach tęczy – warsztaty plastyczne, tworzenie prac plastycznych na temat 
wymarzonych wakacji

FILIA NR 1 - ul. Żeromskiego 13a (tel. 32 228 11 96)

3 lipca (wtorek), godz.10.00 – Zachód słońca nad morzem – zajęcia plastyczne

10 lipca (wtorek), godz.10.00 – Spacer po letniej łące – zajęcia plastyczne

17 lipca (wtorek), godz.10.00 – Biedronki – zajęcia plastyczne

24 lipca (wtorek), godz.10.00 – Tęcza nad jeziorem – zajęcia plastyczne

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


31 lipca (wtorek), godz.10.00 – Kolorowe motyle – zajęcia plastyczne

7 sierpnia (wtorek), godz.10.00 – Słoneczny dzień – zajęcia plastyczne

14 sierpnia (wtorek), godz.10.00 – Wycieczka do lasu – zajęcia plastyczne

21 sierpnia (wtorek), godz.10.00 – Latawce – zajęcia plastyczne

28 sierpnia (wtorek), godz.10.00 – Kosz pełen owoców – zajęcia plastyczne

FILIA NR 4 - ul. Szymanowskiego 11 – Szkoła Podstawowa nr 16 (tel. 
32 228 14 40)

lipiec i sierpień w godzinach otwarcia placówki
Bezpłatne udostępnianie internetu, gry planszowe i edukacyjne

3 lipca (wtorek), godz. 15.00
Światowy Dzień Psa – spotkanie czytelniczo-literackie

4 lipca (środa), godz. 15.00
Konkurs kolorowanek

5 lipca (czwartek), godz. 15.00
Układanie puzzli na czas

10 lipca (wtorek), godz. 15.00
Piękno krajobrazów – spotkanie czytelniczo-literackie

11 lipca (środa), godz. 15.00
Turniej gier planszowych

12 lipca (czwartek), godz. 15.00
Dzień Czerwonego Kapturka: Charles Perrault i bracia Grimm – konkurs plastyczny, wystawa
prac

1 sierpnia (środa), godz. 15.00
Świat roślin – spotkanie czytelniczo-literackie

2 sierpnia (czwartek), godz. 15.00
Układanie puzzli na czas

28 sierpnia (wtorek), godz. 15.00
Zwierzęta i ich maleństwa – spotkanie czytelniczo-literackie

29 sierpnia (środa), godz. 15.00
„Mój przyjaciel...” – konkurs plastyczny, wystawa prac

30 sierpnia (czwartek), godz. 15.00
Konkurs kolorowanek



31 sierpnia (piątek), godz. 15.00
Turniej gier planszowych

FILIA NR 5 - ul. Sobieskiego 11 (tel. 32 228 24 85)

3, 4 lipca (wtorek, środa), godz.10.00 – „Zwierzęta afrykańskie” (podróż do krainy zwierząt 
egzotycznych, rozwiązywanie zagadek słownych) – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla 
przedszkolaków

17, 18 lipca (wtorek, środa), godz.10.00 – „Zwierzęta Australii” (pogadanka) – zajęcia 
plastyczne dla dzieci

7, 8 sierpnia (wtorek, środa), godz.10.00 – „Niebezpieczne zwierzęta” (zagrożenia ze strony
zwierząt) – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

FILIA NR 7 - ul. Fojkisa 2 (tel. 32 228 59 19)

3 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00 – „Sok malinowy” - zajęcia czytelnicze

11 lipca (środa), godz. 10.00-11.00 – „Bułeczki jagodowe” - zajęcia czytelnicze

18 lipca (środa), godz. 10.00-11.00 – „Krem poziomkowy” - zajęcia czytelnicze

25 lipca (środa), godz. 10.00-11.00 – „Jeżynowy dżem” - zajęcia czytelnicze

FILIA NR 8 - ul. Zgrzebnioka 43a (tel. 32 228 61 54)

3 lipca (wtorek), godz. 10.30 – Dwaj przyjaciele – baśń chińska – zajęcia czytelniczo-
plastyczne

5 lipca (czwartek), godz. 10.30 – Dom słowików – baśń japońska – zajęcia czytelniczo-
plastyczne

10 lipca (wtorek), godz. 10.30 – Skrzynia mądrego starca – baśń nepalska – zajęcia 
czytelniczo-plastyczne

12 lipca (czwartek), godz. 10.30 – Niedźwiedź i trolle – baśń norweska – zajęcia 
czytelniczo-plastyczne

17 lipca (wtorek), godz. 10.30 – O króliku, słoniu i wielorybicy – baśń murzyńska – zajęcia 
czytelniczo-plastyczne

19 lipca (czwartek), godz. 10.30 – O droździe pustelniku – baśń indiańska – zajęcia 
czytelniczo-plastyczne

24 lipca (wtorek), godz. 10.30 – Żabi król – baśń brytyjska – zajęcia czytelniczo-plastyczne

26 lipca (czwartek), godz. 10.30 – Kwiat paproci – baśń polska – zajęcia czytelniczo-
plastyczne



FILIA NR 9 - ul. Powstańców 54a (tel. 32 228 10 16)

26 czerwca (wtorek), godz. 11.00-13.00 – „Na łące”

28 czerwca (czwartek), godz. 11.00-13.00 – „W lesie”

3 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00 – „Błękit oceanu”

5 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00 – „Jaki kolor ma niebo?”

10 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00 – „Czy ziemia jest czarna?”

12 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00 – „Kolor ciepła, kolor zimna...”

17 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00 – „Które ptasie pióro jest najbardziej kolorowe?”

19 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00 – „Pomalujmy słonia w kratkę”

24 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00 – „Czy tylko pszczoła ma paski?”

26 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00 – „W jakim kolorze jest kameleonowi do twarzy?”

FILIA NR 10 - ul. Jaworowa 2 (tel. 32 228 42 46)

4 lipca (środa), godz. 12.00 – Kolor zielony: kraina smoków – warsztaty plastyczne

11 lipca (środa), godz. 12.00 – Kolor żółty: słoneczne wakacje – warsztaty plastyczne

18 lipca (środa), godz. 12.00 – Kolor niebieski: podwodny świat – warsztaty plastyczne

25 lipca (środa), godz. 12.00 – Kolor czerwony: najpiękniejsze kwiaty – warsztaty 
plastyczne

1 sierpnia (środy), godz. 12.00 – Kolor biały: polarna kraina – warsztaty plastyczne

8 sierpnia (środy), godz. 12.00 – Kolor czarny: tajemniczy kosmos – warsztaty plastyczne

22 sierpnia (środy), godz. 12.00 – Tęczowy dzień: kolorowy świat – warsztaty plastyczne

MUZEUM MIEJSKIE
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Chopina 6 
tel. 32 228 50 80
www.muzeum.siemianowice.pl

6 lipca (piątek), godz. 18.00 – WIECZÓR Z MUZYKĄ I HUMOREM. Wykonawcy: 
Krystyna Friedek-Dwornik, Piotr Dwornik, Dominika Urbańczyk, Marek Urbańczyk, Jan 
Kopic, Bohdan Wantuła i zaproszeni Goście



Zajęcia dla grup zorganizowanych oraz wszystkich zainteresowanych (po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym):
„Wakacyjne spotkania z historią i sztuką”,
„Letnie historie o duchach, strzygach i upiorach”,
„Magla, byfyj, szrank – wnętrza jakich (nie) znacie”,
„Tajemnice historii naszego miasta”,
„Sztuka wojny – powstania i działania wojenne na terenie Siemianowic Śląskich”,
„Od węgla do diamentu”,
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie malarstwa Jarosława Bednarza.

Codziennie w godzinach otwarcia placówki:
„Drzwi otwarte Muzeum” dla dzieci i młodzieży – zwiedzanie wystaw stałych i zmiennych:

1. Wystawa malarstwa Jarosława Bednarza (Galeria „Po Schodach”),
2. Wystawa „Śląski Ogród Zoologiczny – historia i współczesność”,
3. Antoni Halor „Opowieści miasta z rybakiem w herbie”,
4. „Czyn zbrojny Górnoślązaków w XX wieku”,
5. „Z dziejów Siemianowic Śląskich”, 
6. Galeria Rzeźby w Węglu, 
7. „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I poł. XX wieku” 

DOM KULTURY „CHEMIK”
ul. Niepodległości 51 (tel. 32 228 20 90)

Półkolonie dla dzieci
I turnus: 2 - 13 lipca, godz. 9.00-15.00
II turnus: 16 - 27 lipca, godz. 9.00-15.00
III turnus: 30 lipca - 10 sierpnia, godz. 9.00-15.00
IV turnus: 13 – 24 sierpnia, godz. 9.00-15.00

W okresie dwutygodniowych turnusów organizowane będą gry i zabawy sportowo-
rekreacyjne, zajęcia świetlicowe, konkursy wiedzy i umiejętności. Zorganizowane zostaną 2 
wycieczki autokarowe, młodzież uczestniczyć będzie w imprezach organizowanych przez 
miejskie instytucje kultury oraz na terenie parku Śląskiego i Stadionu Śląskiego, korzystać z 
basenu krytego i kąpieliska.
Zadanie zostało zgłoszone przez Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni 
Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” i otrzymało
dofinansowania w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta na 
wspieranie realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja czasu wolnego podczas wakacji 
letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich w zakresie kultury”

MOSiR „PSZCZELNIK”
41-100 Siemianowice Śląskie, Park Pszczelnik
tel. 32 228 08 48
www.mosir.siemianowice.pl

26 czerwca, 3, 10, 17, 24, 31 lipca 7, 14, 21, 28 sierpnia (wtorki), godz. 17.30
Wtorki Biegowe – Maraton na Raty 

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


1 lipca (niedziela), godz. 10.30
Rodzinne Rowerowisko (przejazd ścieżkami rowerowymi na terenie Siemianowic Śląskich)

5 lipca, 2 sierpnia (czwartki), godz. 10.00
Turniej w bule – PETANQUE

7 lipca (sobota), godz. 11.00
Bieg Lata + Nordic Walking

12 lipca (wtorek), godz. 10.00
14 sierpnia (wtorek), godz. 10.00
Turniej Mini Golfa

13 lipca, 10 sierpnia (piątki), godz. 10.00 – 12.00
Stadion Sportowy – bieżnia Test Coopera (Indywidualny test polegający na 12-minutowym 
nieprzerwanym biegu po bieżni sprawdzający wydolność swojego organizmu)

29 lipca (niedziela), godz. 10.00
25 sierpnia (sobota), godz. 10.00
Otwarte Turnieje Piłki Siatkowej Plażowej Mężczyzn

19 lipca (czwartek), godz. 10.00
Otwarte Zajęcia Capoeiry

6 - 30 sierpnia (poniedziałek - piątek), godz. 10.00-11.30 i 11.30-13.00
Bezpłatne zajęcia z tenisa ziemnego dla siemianowickich dzieci i młodzieży.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej. Na zajęcia
obowiązują pisemne zgody rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka wraz ze zgodami na
przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykonywanie i przetwarzanie zdjęć (druki
dostępne w Wydziale Kultury i Sportu oraz u osoby prowadzącej zajęcia).

31 sierpnia (piątek), godz. 9.00
Turniej  Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży – uczestników bezpłatnych zajęć z tenisa
ziemnego

1 sierpnia (środa), godz. 10.00
Otwarte Zajęcia Aikido FCS KALI

11 sierpnia (sobota), godz. 10.00
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Mixtów

22 sierpnia (środa), godz. 10.00
Otwarte Zajęcia Karate

K O R T Y - MOSiR „Pszczelnik”
od poniedziałku do niedzieli od godz. 7.00 do 21.00



BASEN KĄPIELOWY - MOSiR „Pszczelnik”

Otwarcie basenu – 23 czerwca
23 czerwca – 2 września
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 10.00 do 18.00
środa, sobota, niedziela i święta od godz. 9.00 do 19.00

4, 11, 18, 25 lipca 1, 8, 15, 22, 29 sierpnia (środy), godz. 9. 00 – godz.19.00
Ulgowy wstęp na otwarty basen kąpielowy dla dzieci i młodzieży szkolnej z Siemianowic 
Śląskich – 2,00 zł. brutto 

3, 17 lipca, 7, 21 sierpnia (wtorki), godz. 13.00
Aerobik na terenie otwartego basenu kąpielowego

24 lipca (wtorek), 9 sierpnia (czwartek), godz. 13.00
Aerobic w wodzie 

KOMPLEKS SPORTOWY „SIEMION”
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 2
tel. 32 251 64 53

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 lipca, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 sierpnia (wtorki,
czwartki), godz. 10.00 – 12.00 
Otwarte zajęcia zajęcia z hokeja na trawie oraz mini tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży

Finały Mistrzostw Polski Juniorów w Hokeju na Trawie
30 czerwca (sobota)
godz. 16.00 - 1 Półfinał - LKS Rogowo - UKS JEDYNKA ŻNIN
godz.18.00 - 2 Półfinał HKS Siemianowiczanka - LKS Gąsawa

1 lipca (niedziela)
godz. 10.00 - mecz o III miejsce
godz. 12.00 - FINAŁ - mecz o I miejsce

 

hokej na trawie kobiet i mężczyzn

wykaz uczestniczących drużyn  grupa mężczyzn:
UKH  Start 1954 Gniezno     UKS Plejada Nysa
KKS Kolejarz Gliwice     LKS Gąsawa
KS Warta Poznań     AZS Politechnika Poznańska 



wykaz uczestniczących drużyn grupa kobiet:
UKS SP 5 Swarek Swarzędz     KS Hokej Start Brzeziny
LKS Gąsawa     UKS Orient II Łozina
KKS Kolejarz Gliwice 

3 lipca (wtorek)
grupa mężczyzn
godz. 10.00 – mecz hokeja na trawie UKH Start 1954 – AZS Politechnika
godz. 12.00 – mecz hokeja na trawie KKS Kolejarz – LKS Gąsawa
godz. 14.00 – mecz hokeja na trawie KS Warta - UKS Plejada
godz. 19.00 ceremonia otwarcia  XXIV OOM  Śląsk 2018 w hokeju na trawie

4 lipca (środa)
grupa kobiet
godz. 10.00 – mecz hokeja na trawie LKS Gąsawa - UKS Orient II
godz. 12.00 – mecz hokeja na trawie KKS Kolejarz  - KS Hokej Start

grupa mężczyzn
godz. 14.00 – mecz hokeja na trawie AZS Politechnika - KKS Kolejarz
godz. 16.00 -  mecz hokeja na trawie UKS Plejada - LKS Gąsawa
godz. 18.00 -  mecz hokeja na trawie KS Warta - UKH Start 1954

5 lipca (czwartek)
grupa kobiet
godz. 10.00 – mecz hokeja na trawie KS Hokej Start - UKS Orient II
godz. 12.00 – mecz hokeja na trawie KKS Kolejarz  - UKS SP 5 Swarek

grupa mężczyzn
godz. 14.00 – mecz hokeja na trawie UKH Start 1954- LKS Gąsawa
godz. 16.00 -  mecz hokeja na trawie KKS Kolejarz- UKS Plejada
godz. 18.00 -  mecz hokeja na trawie AZS Politechnika- KS Warta

6 lipca (piątek)
grupa kobiet
godz. 10.00 – mecz hokeja na trawie UKS SP 5 Swarek - UKS Orient II
godz. 12.00 – mecz hokeja na trawie LKS Gąsawa  - KS Hokej Start

7 lipca (sobota)
grupa kobiet
godz. 10.00 – mecz hokeja na trawie LKS Gąsawa - UKS SP 5 Swarek
godz. 12.00 – mecz hokeja na trawie UKS Orient II  - KKS Kolejarz

grupa mężczyzn
godz. 14.00 – mecz hokeja na trawie UKS Plejada- AZS Politechnika
godz. 16.00 – mecz hokeja na trawie KKS Kolejarz- UKH Start 1954
godz. 18.00 – mecz hokeja na trawie LKS Gasawa- KS Warta



8 lipca (niedziela)
grupa kobiet
godz. 9.00 – mecz hokeja na trawie UKS SP 5 Swarek - KS Hokej Start
godz. 11.00 – mecz hokeja na trawie KKS Kolejarz   - LKS Gąsawa

grupa mężczyzn
godz. 13.00 – mecz hokeja na trawie UKH Start 1954- UKS Plejada
godz. 15.00 – mecz hokeja na trawie LKS Gąsawa- AZS Politechnika
godz. 17.00 – mecz hokeja na trawie KS Warta - KKS Kolejarz 
godz. 18.30 - ceremonia zakończenia XXIV  OOM   Śląsk 2018 w hokeju na trawie

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ”
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. E. Orzeszkowej 1
tel. 32 760 52 43
www.ksmichal.mmj.pl

9, 23 lipca 6, 20 sierpnia (poniedziałki), godz. 10.00
Turnieje Piątek Piłkarskich Dzieci - Szkoły Podstawowe

11, 25 lipca 8, 29 sierpnia (środy), godz. 10.00
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego 

3, 10, 17, 24, 31 lipca, 7, 14, 21, 28 sierpnia (wtorki) godz. 19.00
4, 11, 18, 15 lipca, 1, 8, 22, 29 sierpnia (środy) godz. 19.00
AQUA BIKE (jazda na rowerach w basenie) -basen KS „Michał”

3, 10, 17, 24, 31 lipca, 7, 14, 21, 28 sierpnia (wtorki) godz. 19.00
Ćwiczenia w wodzie - basen KS „Michał” 

SALA FITNESS - Kompleks Sportowy „Michał”

2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 27 sierpnia(poniedziałki)

godz. 18.00 ZDROWA SYLWETKA – instruktor Marta
godz. 19.05 BE FIT – instruktor Marta
godz. 20.10 STEP DANCE 1 – instruktor Bartek 

3, 10, 17, 24, 31 lipca, 7, 14, 21, 28 sierpnia(wtorki)
godz. 18.00 BPU – instruktor Bartek 
godz. 19.05 BPU – instruktor Marta
godz. 20.10 STEP DANCE 2 – instruktor Bartek 

4, 11, 18, 25 lipca 1, 8, 22, 29 sierpnia (środy)
godz. 18.00 PILATES – instruktor Marta
godz. 19.05 BE FIT – instruktor Marta
godz. 20.20 FAT BURNING – instruktor Bartek 



5, 12, 19, 26 lipca 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia (czwartki)
godz. 18.00 BPU – instruktor Ada
godz. 19.05 STEP DANCE 1 – instruktor Bartek 
godz. 20.10 STEP DANCE 2 – instruktor Bartek 

6, 13, 20, 27 lipca 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia (piątki)
godz. 18.00 ZDROWY KRĘGOSŁUP – instruktor Ada
godz. 19.05 PŁASKI BRZUCH- STRETCHING – instruktor Ada 

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” - BASEN

Basen, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnia, 
godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek – godz. 6.00-22.00
sobota – godz. 9.00-22.00
niedziela – godz. 9.00-21.00

W czasie wakacji letnich 2018 r., tj.  od 23.06 do 02.09 obowiązywać będzie  wakacyjna
promocja biletów: 

-  2,50 zł od osoby na 60 min. 
-  5,00 zł od osoby na 120 min.

- grupy zorganizowane - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (wtorek lub czwartek)
wejście na basen w cenie:

-  2,50 zł od osoby na 60 min. 
-  5,00 zł od osoby na 120 min.

SIEMIANOWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. E. Orzeszkowej 1

2, 5, 9, 12 lipca (poniedziałki, czwartki), godz. 17.00
Letnia Akademia Karate Kyokushin

PŁYWALNIA MIEJSKA
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śniadeckiego 11
tel. 32 228 04 15

Promocyjna cena biletów na basen dla dzieci i młodzieży w kwocie 2,00 zł. Szczegółowy
harmonogram zajęć dostępny na stronie internetowej Pływalni Miejskiej.



BOISKO WIELOFUNKCYJNE „SPORCIK”
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śniadeckiego 11
tel. 32 228 04 15

Boisko czynne codziennie w godz. 6.00 – 22.00. Wstęp bezpłatny.

ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 14
tel. 32 608 33 71 

25 czerwca, 2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 27 sierpień (poniedziałki), godz. 15.45-16.45
Poniedziałki z golfem. Bezpłatne zajęcia z golfa przeznaczone są dla siemianowickich dzieci 
szkół podstawowych, które chcą poznać tajniki tej dyscypliny oraz nauczyć się podstaw gry.
Zapisy na zajęcia w siedzibie klubu. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Mikołaja 3
tel. 32 220 08 00

25 czerwca – 13 lipca (poniedziałek – piątek), wejścia o godzinach: 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00

16 lipca – 31 sierpnia (poniedziałek – niedziela), wejścia o godzinach: 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Bezpłatne wejście na basen dla dzieci i młodzieży

SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Dom Kultury „Chemik”
41-106 Siemianowice Śląskiego
ul. Niepodległości 51

4, 11, 18, 25 lipca, 1, 8, 22 sierpnia (środy), godz. 15.00-18.00
Bezpłatne zajęcia tenisa stołowego dla młodzieży szkół ponadpodstawowych 
Piłkarzyki dla młodzieży szkół ponadpodstawowych 

4, 11, 18, 25 lipca, 1, 8, 22 sierpnia (środy), godz. 14.00-19.00
Bezpłatne zajęcia w brydża

4, 11, 18, 25 lipca, 1, 8, 22 sierpnia (środy), godz. 16.00-20.00
Bezpłatne zajęcia skata



Piłka nożna na naszych osiedlach:
2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 27 sierpnia (poniedziałki) - boisko w Michałkowicach
(ul. Przyjaźni)
godz. 16.30-18.00 – grupa wiekowa 7-9 lat
godz. 18.00-19.30 – grupa wiekowa 10-12 lat

3, 10, 17, 24 lipca, 7, 14, 21, 28 sierpnia (wtorki) - boisko na osiedlu Tuwim 
(ul. Korfantego/Wróbla) 
godz. 16.30-18.00 – grupa wiekowa 7-9 lat
godz. 18.00-19.30 – grupa wiekowa 10-12 lat 

4, 11, 18, 25 lipca, 1, 8, 22, 29 sierpnia (środy) - boisko na osiedlu Węzłowiec 
(ul. Jagiełły) 
godz. 16.30-18.00 – grupa wiekowa 7-9 lat
godz. 18.00-19.30 – grupa wiekowa 10-12 lat 

5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia (czwartki) - boisko na osiedlu Bańgów 
(ul. Szymanowskiego) 
godz. 16.30-18.00 – grupa wiekowa 7-9 lat
godz. 18.00-19.30 – grupa wiekowa 10-12 lat 

2, 9,  16, 23,  30 lipca, 6,  13, 20,  27 sierpnia (poniedziałki),  godz. 16.30 - boisko na
Osiedlu Węzłowiec (ul. Jagiełły)
zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku powyżej 12 lat grupy łączone (stałe) z osiedli Tuwim
i Węzłowiec

3, 10, 17, 24 lipca, 7, 14, 21, 28 sierpnia (wtorki) - boisko na osiedlu Bańgów
zajęcia  dodatkowe  dla  dzieci  w  wieku  powyżej  12  lat  grupy  łączone  (stałe)  z  osiedli
Michałkowice i Bańgów

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Marii Dąbrowskiej 10, 
tel. 32 220 13 78

8-10, 13-14 sierpnia (środa – piątek, poniedziałek - wtorek), godz. 10.00-11.30
Zajęcia z piłki ręcznej organizowane przez MKS „Siemion”

TOUR DE POLOGNE

5 sierpnia (niedziela) II etap 75. Tour de Pologne
Zapraszamy do wspólnego dopingu na Lotną Premię przy ul. Śląskiej oraz wspólnej zabawy 
na Rynku Miejskim.
Imprezy towarzyszące Premii Lotnej na Rynku Miejskim:
godz. 16.45-17.45 Lotna Premia – przejazd kolumny promocyjnej i peletonu TdP
od godz. 13.00      Imprezy na Rynku Miejskim – telebim, tor pumptrack, dmuchańce, 
od godz. 18.00      Sportowisko, Kolarski Wyścig Kapslowy, Klinika Dr. Bike`a, Konkurs 



Plastyczny „Rowerem po Siemianowicach”, auta akumulatorowe, malowanie twarzy.

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich oraz Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

PRZYPOMINA W RAMACH AKCJI „BEZPIECZNE WAKACJE”
  spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież do lat 18 jest zabronione,
  wychodząc z domu dla własnego bezpieczeństwa  informuj zawsze rodziców dokąd 
i z kim się udajesz oraz kiedy powrócisz,
  baw się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, unikaj miejsc niebezpiecznych 
takich jak: jezdnia, parkingi samochodowe,  opuszczone budynki, miejsca mocno 
zadrzewione itp.,
  nie ufaj osobom nieznajomym i podającym się za znajomych Twoich rodziców, a 
których jeszcze nie poznałeś,
  korzystając z uroków lata kąp się tylko w zbiornikach wodnych do tego 
przeznaczonych, pod nadzorem ratownika.

Jeśli Wiesz, że w Twoim otoczeniu dzieje się coś niepokojącego zadzwoń 
na „Policyjny telefon pomocy Rodzinie”, 32 228 53 84 – telefon anonimowy.

WOPR SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – Z NAMI BEZPIECZNIE PRZEZ CAŁY ROK.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KĄPIELI:

 nigdy nie skacz do nieznanej wody, ponieważ nie wiadomo czego możesz się 
spodziewać pod jej lustrem.

 nie wchodź celowo do wody w miejscach niebezpiecznych, tam gdzie według naszego 
rozeznania znajdują się np. wiry, wodorosty, zimne prądy, itp. 

 zainteresuj się bezpieczeństwem innych dzieci przebywających nad wodą i w jej 
pobliżu.

 nie wszczynaj fałszywych alarmów, nie popychaj do wody osób, które się tego nie 
spodziewają.

 nie biegaj nigdy po pomostach, możesz potrącić znajdujące się tam osoby, a sam 
narażasz się na uszkodzenie ciała przy upadku

 dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa osobom korzystającym z kąpieli, 

szczególnie dzieciom, należy zabezpieczyć dostępne pomoce typu: skrzydełka 

pływackie, koła naduchiwane, itp. najlepiej w kolorze jaskrawym, np. 

pomarańczowym lub żółtym.

GDZIE PŁYWAĆ:

 w miejscach strzeżonych i przeznaczonych specjalnie do tego celu

 w wodzie tak głębokiej i takiej odległości od brzegu, która odpowiada naszym realnym

możliwościom pływackim.



 kąpać się w miejscach dobrze znanych.

 nigdy nie wolno pływać w miejscach zakazanych, o czym informują odpowiednie 

tablice, a także na odcinkach szlaków żeglugowych w pobliżu urządzeń i budowli 

wodnych.

 zawsze stosować się do obowiązujących przepisów i regulaminów.

KIEDY PŁYWAĆ:

 w czasie sezonu letniego, gdy temperatura wody nie jest niższa niż 18°C

 pływać w pełni zdrowia i sprzyjającej temperaturze wody ok. 22-25°C

 nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, po rozgrzaniu na słońcu, bezpośrednio po

posiłku i przy złym samopoczuciu

 nie przebywać zbyt długo w wodzie, stosować odpowiednio dłuższe przerwy

Z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od organizatorów
terminy imprez mogą ulec zmianie. Za ewentualne utrudnienia

serdecznie przepraszamy

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU URZĘDU MIASTA

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
ul. Fitznerów 3, I piętro – tel. 32 765 62 90


