
Siemianowicki Informator Kulturalno-Sportowy

STYCZEŃ 2023

Wydział Kultury i Sportu
ul. Jana Pawła II 1 (tel. 32 765 62 97)

6 stycznia (piątek), godz. 17.00 – MOSiR „Pszczelnik” – miejskie kolędowanie w Parku „Pszczelnik” 
przy lodowisku. Wstęp wolny [wydarzenie odwołane]

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

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

7 stycznia (sobota), godz. 20.00 – Dyskoteka 40-latków. Imprezę poprowadzi DJ Maxior. Bilety – 60 
zł do nabycia w kasach SCK i on-line [wydarzenie odwołane]

10 stycznia (wtorek), godz. 11.00 – Przedszkolny konkurs kolęd i pastorałek. Wstęp wolny

12 stycznia (czwartek), godz. 17.00 – „Ten świąteczny czas” – pokaz sekcji artystycznych 
działających w SCK - Bytków. Wstęp wolny

13, 20, 27 stycznia (piątki), godz.16.00 – Maluszkowe Muzykowanie: zajęcia muzyczne dla dzieci w 
wieku 0,5-3 lata. Bilety – 30 zł (dziecko + osoba dorosła) do nabycia w kasach SCK i on-line na 
www.bilety.siemck.pl

21 stycznia (sobota), godz. 20.00 – Dyskoteka 40-latków. Imprezę poprowadzi DJ Pepe. Bilety – 60 
zł do nabycia w kasach SCK i on-line

26 stycznia (czwartek), godz. 18.00 – Spotkanie Podróżników – Grzegorz Petryszak „Mongolia”. 
Wstęp wolny

28 stycznia (sobota), godz.19.00 – Koncert zespołu Luxtorpeda. Bilety – 65 zł do nabycia w kasach 

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


SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

31 stycznia (wtorek), godz.17.00 – Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci. Bilety – 20 zł (bilety 
obowiązują tylko dla dzieci) do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

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

1 stycznia (niedziela), godz. 18.00 – Koncert Noworoczny „Vivat Opera! Vivat Operetka!. Bilety – 
130 zł/90 zł (seniorzy) do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl 

12, 19 stycznia (czwartki), godz. 17.00-21.00 – Klub Gier Planszowych. Wstęp wolny, liczba miejsc 
ograniczona. Zapraszamy dorosłych, młodzież oraz dzieci z opiekunami

26 stycznia (czwartek), godz. 16.00 – Kino Seniora. Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny za 
okazaniem Siemianowickiej Karty Seniora

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

13 stycznia (piątek), godz. 18.00 – Osobliwość obrazu. Wernisaż Grupy Artystycznej LAURA. Wstęp 
wolny

15 stycznia (niedziela), godz. 16.00 – Koncert kolęd i piosenek o tematyce zimowej w wykonaniu 
chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wokalistów SCK Zameczek. Bezpłatne wejściówki do odbioru 
od 3 stycznia 2023 r.

17 stycznia (wtorek), godz. 19.00 – Twórcze wtorki „Na winklu”. Tkana makatka – warsztaty dla 
dorosłych. Bezpłatne wejściówki do odbioru od 3 stycznia 2023 r.

18 stycznia (środa), godz. 17.00 – Karnawałowa zabawa taneczna z zespołem Eminence. Bilety – 45
zł/25 zł (seniorzy)

25 stycznia (środa), godz. 17.00 – Zwyczajni niezwyczajni. Marek Kaniewski – strażnik historii. 
Wstęp wolny

29 stycznia (niedziela), godz. 16.00 – Niedzielne popołudnie z muzyką. W cylindrze na lwy by… 
czyli Przybora i Wasowski raz jeszcze – koncert Jarosława Tyrana i gości. Bilety – 45 zł/25 zł 
(seniorzy)

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

10 stycznia (wtorek), godz. 17.00 – Byzuch. Wstęp wolny

http://www.bilety.siemck.pl/
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13, 20, 27 stycznia (piątki), godz. 17.00-20.00 – Fitzner Cafe. Bilety: 10 zł do nabycia w kasach SCK 
oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

12 stycznia (czwartek), godz. 18.00 – „Klasycy Rocka i nie tylko” – podsumowanie roku 2022. 
Bilety: 10 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na   www.bilety.siemck.pl  

13, 27 stycznia (piątki), godz. 20.00 – Karaoke. Wstęp wolny

14, 28 stycznia (sobota), godz. 20.00-00.00 – Zabawa taneczna. Szał karnawału. Bilety w cenie 25 
zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na   www.bilety.siemck.pl  

17 stycznia (cwtorek), godz. 18.00 – Wernisaż – Anna Mółka. Wstęp wolny

19 stycznia (czwartek) godz. 18.00 – „Siemianowice na starej fotografii” – cykl spotkań 
prowadzony przez Mariana Jadwiszczoka. Spotkanie 15. Wstęp wolny

20 stycznia (piątek), godz. 20.00 – Muzyczna scena młodych. Wstęp wolny

21 stycznia (sobota), godz. 19.00 – Występ zespołu Calment. Wstęp wolny

31 stycznia (wtorek) godz. 17.00 – Chór „Wesoła Jesień” – muzyka łagodzi obyczaje. Wstęp wolny

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

9 stycznia (poniedziałek), godz. 16.00 – Kino dla seniora. Tytuł wyświetlanego filmu pod numerem 
telefonu: 32/228.48.46. Wstęp wolny

13, 27 stycznia (piątki), godz. 17.00 – Karnawał w Jarzębinie – wieczorki taneczne. Bilety w cenie 
20 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

20 stycznia (piątek), godz. 17.00 – Koncert Miesiąca – Toby z Monachium. Bilety w cenie 50 zł/40 zł
seniorzy do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

21 stycznia (sobota), godz. 20.00-4.00 – Zabawa karnawałowa. Bilety w cenie 100 zł z konsumpcją 
do nabycia jedynie w kasie SCK Jarzębina

23 stycznia (poniedziałek), godz. 17.00 – Teatrzyk dla dzieci „Figlarze”. Wstęp wolny

Pracownia Kreatywna H2O – ul. Wyspiańskiego 5 (tel. 789.046.775)
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13, 20, 27 stycznia (piątki), godz. 17.00 – Zajęcia dla dzieci młodszych (5-7 lat). Bilety w cenie 25 zł 
do nabycia w oddziałach SCK lub on-line na www.bilety.siemck.pl 

14 stycznia (sobota), godz. 11.00 – Zajęcia dla dzieci starszych (powyżej 8 lat). Bilety w cenie 25 zł 
do nabycia w oddziałach SCK lub on-line na www.bilety.siemck.pl 

16, 23 stycznia (poniedziałki), godz. 17.00 – Zajęcia dla dzieci młodszych (5-7 lat). Bilety w cenie 25
zł do nabycia w oddziałach SCK lub on-line na www.bilety.siemck.pl 

17, 24 stycznia (wtorki), godz. 17.00 – Zajęcia dla dzieci starszych (powyżej 8 lat). Bilety w cenie 25
zł do nabycia w oddziałach SCK lub on-line na www.bilety.siemck.pl 

19, 26 stycznia (czwartki), godz. 17.00 – Zajęcia dla dzieci młodszych (5-7 lat). Bilety w cenie 25 zł 
do nabycia w oddziałach SCK lub on-line na www.bilety.siemck.pl 

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

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

3, 17 stycznia (wtorki), godz. 16.15 – „Tref przy tyju”. Spotkanie miłośników godki śląskiej. Liczba 
miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/220.42.59

9 stycznia (poniedziałek), godz. 17.00 – Spotkanie autorskie z Łukaszem Zimnochem promujące 
książkę pt. „22 opowiadania” połączone z wykładem „Jacy Ślązacy”. W tym dniu także wręczymy 
upominki dla osób które podjęły się wyzwania czytelniczego

13 stycznia (piątek), godz. 16.00 – „Spotkanie Twórczo Zakręconych”. Liczba miejsc ograniczona – 
obowiązują zapisy nr tel. 32/220.42.59

20 stycznia (piątek), godz. 15.00-18.00 – INO w piôntek. Mini gra terenowa na orientację

25 stycznia (środa), godz.16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – spotkanie autorskie z 
członkinią Klubu – Heleną Majchrowicz, promujące książkę „Opowiadania Grzeczne”

27 stycznia (piątek), godz. 16.00 – „Spotkanie Twórczo Zakręconych”. „Quilling – zakręcone 
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rękodzieło”. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/220.42.59

Dział dla Dzieci i Młodzieży – al. Sportowców 3

9-23 stycznia – „Laurka dla babci i dziadka”. Interaktywny konkurs plastyczny ogłoszony na 
Facebooku Biblioteki (czytelnicy umieszczają zdjęcie pracy plastycznej pod postem na Facebooku) 
[wydarzenie on-line]

12 stycznia (czwartek), godz. 12.00-13.30 – „Pippi po Śląsku” – warsztaty z Rafałem Szymą, 
autorem przekładu na język śląski „Pippi Langstrump” Astrid Lindgren [wydarzenie odwołane]

13, 20, 27 stycznia (piątki), godz. 10.00-16.00 – Dołóż swój puzzel – każdy czytelnik pomaga ułożyć 
puzzle na dany piątek

Filia Nr 1 – ul. Fojkisa 4 (tel. 690.685.012)

5, 12 stycznia (czwartki), godz. 16.00 – Korepetycje z języka angielskiego, zorganizowane przez 
MOPS

10, 31 stycznia (wtorek), godz. 11.00 – „Wszyscy kochamy zwierzęta” – zajęcia czytelnicze dla 
przedszkolaków

30 stycznia (poniedziałek), godz. 9.00 – „Legendy Polski” – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków

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

13 stycznia (piątek), godz. 16.30-18.00 – Dyskusyjny Klub Czytelniczy

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

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

3, 10, 31 stycznia (wtorki), godz. 16.00 – Warsztaty z dziennikarstwa dla dzieci

5, 12 stycznia (czwartki), godz. 17.00 – Szachy dla przedszkolaka – warsztaty dla najmłodszych

11 stycznia (środa), godz. 10.00 – Kreatywny przedszkolak – zajęcia dla najmłodszych

13 stycznia (piątek), godz. 10.00 – Poczytacze – cykl zajęć czytelniczo-edukacyjnych dla 
najmłodszych



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

4, 11, 18, 25 stycznia (środy), godz. 16.00 – „Spotkajmy się przy robótce” – warsztaty dla 
dorosłych. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/228.10.16

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: poniedziałek godz. 10.00-15.00, wtorek i czwartek godz. 9.00-17.00, środa i piątek godz. 
11.00-18.00;
Filia nr 2, 8, 9: poniedziałek godz. 10.00-15.00, wtorek-piątek godz. 11.00-18.00;
Filia nr 4: poniedziałek godz. 12.00-15.00, wtorek i czwartek godz. 11.00-15.00, środa i piątek godz.
13.00-17.00;
Filia nr 5: wtorek, środa godz. 9.00-15.30;
Filia Nr 10: poniedziałek, wtorek, środa i piątek godz. 10.00-17.00, czwartek godz. 11.00-20.00;
Filia nr 11: nieczynne do odwołania.
Ekspozycje:
- Wystawa malarstwa Jarosława Bednarza – MBP Biblioteka Centralna
- „Nasza zima” – ekspozycja prac dzieci z Przedszkola nr 11 – MBP Filia Nr 9

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

5 stycznia (czwartek), godz. 14.00 – Zajęcia pt. „Karnawał wczoraj i dziś – stroje, makijaż” w 
ramach Uniwersytetu III Wieku. Zajęcia poprowadzi Małgorzata Derus. Wstęp płatny 10 zł/osobę. 
Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na e-mail: biuro@muzeum.siemianowice.pl lub 
telefonicznie 513.661.565

13 stycznia (piątek), godz. 18.00 – Galeria Jednego Przedmiotu – Udostępnienie nowego 
ciekawego eksponatu z kolekcji Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

19 stycznia (czwartek), godz. 14.00 – Zajęcia pt. „Jak być piękną w zimie – coś dla ciała i ducha” w 
ramach Uniwersytetu III Wieku. Zajęcia poprowadzi Patrycja Skorek. Wstęp płatny 10 zł/osobę. 
Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na e-mail: biuro@muzeum.siemianowice.pl lub 

mailto:biuro@muzeum.siemianowice.pl
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telefonicznie 513.661.565

25 stycznia (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

27 stycznia (piątek), godz. 18.00 – Otwarcie wystawy „Wytatuowani Śląskiem” oraz koncert 
zespołu „Strzyga”

WYSTAWY ZMIENNE
• (do 22.01.) „Zimowe krajobrazy” wystawa prac dzieci z Grupy „Na winklu” 

Siemianowickiego Centrum Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana i Szkoły 
Podstawowej Nr 9 w Siemianowicach Śląskich – Galeria „Po Schodach”, 

• (od 28.01.) Wystawa „Wytatuowani Śląskiem” – Galeria „Po schodach”,
• (do 6.01.) Ozdoby świąteczne – Galeria Jednego Przedmiotu

WYSTAWY STAŁE
• „Z dziejów Siemianowic Śląskich” (w tym: Antoni Halor - „Opowieści miasta z rybakiem w 

herbie”, „Czyn zbrojny Górnoślązaków”, „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I połowy XX 
w.”),

• „Czarodziejska komnata” – instalacja artystyczna (Galeria Multimedialna „Piwnica”),
• „CARBON – skarby Silesii”.

Kościół Świętego Ducha
ul. Węglowa 7a

15 stycznia (niedziela), godz. 18.00 – Koncert kolęd. Wstęp wolny

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

Hala Sportowa Park Pszczelnik   

http://www.mosir.siemianowice.pl/
mailto:biuro@muzeum.siemianowice.pl


7 stycznia (sobota), godz.  9.00-15.00 - I Turniej o Halowe Mistrzostwo Śląska Młodzików U-13

13 stycznia (piątek), godz. 18.00 - Hala MOSiR „Pszczelnik” –  Zakończenie Akcji Biegowej 
„SIEMRUNNER 2022”.

29 stycznia (niedziela), godz. 10.00 - Lodowisko MOSiR „Pszczelnik” –  V Otwarte Mistrzostwa 
Siemianowic Śląskich w Curlingu.

SIŁOWNIA - Park „Pszczelnik”
Cennik siłowni dostępny na stronie www.mosir.siemianowice.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, godz.14.00 do 21.00
wtorek, czwartek, piątek, godz.15.00 do 22.00

LODOWISKO - Park „Pszczelnik”
Cennik lodowiska dostępny na stronie www.mosir.siemianowice.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od godz. 14.00 do 20.00
godziny ślizgawek: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
sobota – 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.

Hala Tenisowa 
w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Aleja Młodych
(tel. 697 083 111)  
Cennik Hali Tenisowej dostępny na stronie www.mosir.siemianowice.pl

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

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04

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


www.mosir.siemianowice.pl

Hala Kompleksu Sportowego „Michał”   
7, 8 stycznia (sobota - niedziela), godz.  9.00-18.00 - Turniej Piłki Siatkowej WOŚP. Organizator 
ZSTiO „Meritum”

9 stycznia (poniedziałek), godz.16.00 – mecz piłki ręcznej MKS Start Michałkowice – SPR Pogoń 
1945 Zabrze; Dziewczęta

14 stycznia (sobota), godz.10.00-15.00 - VIII Turniej Siatkonogi Par

15 stycznia (niedziela), godz.17.00-19.00, mecz futsalu FC Silesia Box – Dreman Futsal Opole 
Komprachcice PUCHAR

21 stycznia (sobota), godz.  9.00-16.00 - Turniej Piłki Ręcznej. Organizator: AZS UŚ Katowice

22 stycznia (niedziela), godz.17.00-19.00 mecz futsalu FC Silesia Box - GKS Futsal Tychy; I liga

28 stycznia (sobota), godz.20.00-22.30 – mecz piłki siatkowej MUKS Michałkowice – AZS 
Częstochowa

29 stycznia (niedziela), godz.  12.00-20.00 - Finał Miejski WOŚP

BASEN - Kompleks Sportowy “Michał”
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 stycznia (wtorki, czwartki), godz. 18.45 - Basen KS „Michał” – AQUA
BIKE (jazda na rowerach w basenie)

3, 5,  10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 stycznia (wtorki,  czwartki),  godz. 20.30 -  Basen KS „Michał” –
Ćwiczenia w wodzie

30 stycznia  (poniedziałek), godz. 19.00 -  Basen KS „Michał” –  Zakończenie akcji „SUPERPŁYWAK
2022”

Pływalnia Miejska
ul. Śniadeckiego 11
41-100 Siemianowice Śląskie (tel. 32/228 04 15; 725 080 028)



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

6 stycznia (piątek) Pływalnia Miejska NIECZYNNA

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 stycznia (poniedziałki, środy,), godz. 19.00 – Aqua aerobic na 
Pływalni Miejskiej

2, 4, 9, 11, 30 stycznia (poniedziałki godz. 16.00 i 17.00, środy godz. 17.00) – gimnastyka 
korekcyjna na basenie

5, 12 stycznia 2023 (czwartki), godz. 17.00 – gimnastyka korekcyjna na sali

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 stycznia (wtorki, czwartki), godz. 16.00 – gimnastyka dla seniora na 
basenie

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 stycznia (wtorki, czwartki), godz. 17.00 – rehabilitacja na basenie

3,5,10,12,17,19,24,26,31 styczeń 2023 (wtorki godz. 18.15; czwartki godz. 19.00 – zajęcia fitness 
na sali

Siłownia otwarta w godzinach:
od poniedziałku do piątku : 7.00-14.00, 14.30-21.30
soboty: 12.00-18.30
niedziele: 9.00-15.30
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

7, 14, 21, 28 stycznia (soboty)
godz. 9.00 - zajęcia ogólne WOPR
godz. 10.00 - zajęcia dziecięcej sekcji "PIRANIE"
godz. 11.00 - zajęcia sekcji hokeja pod wodą "WALENIE" 
Na zajęciach obowiązują czepki i klapki. Obowiązuje ścisły reżim sanitarny.

http://www.slaskiewopr.pl/
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Boisko wielofunkcyjne „SPORCIK” otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 
do 21.00, w soboty w godz. 9.00-19.00, w niedziele 9.00-16.00.

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. Jana Pawła II 1 – tel. 32/765.62.90


