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KWIECIEŃ 2023

150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego

20 kwietnia (czwartek)
godz. 10.00 – Złożenie kwiatów przy pomniku Wojciecha Korfantego przy Al. Sportowców
godz. 18.00 – Msza św. w kościele Krzyża Świętego przy ul. 1-go Maja

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

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

1 kwietnia (sobota), godz. 19.00 – Renata Przemyk Akustik Kwartet – koncert. Bilety – 75 zł do 
nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

14, 21, 28 kwietnia (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

15 kwietnia (sobota), godz. 17.00 – Premiera spektaklu „Arszenik i stare koronki” w wykonaniu 
Teatru Domino. Bilety – 20 zł do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

16 kwietnia (niedziela), godz.17.00 – Kabaret Moherowe Berety. Bilety – 50 zł/35 zł seniorzy do 
nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

18 kwietnia (wtorek), godz. 17.00 – „Warzywny show” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru 
Fabryka Kultury. Bilety – 20 zł do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

20 kwietnia (czwartek), godz. 18.00 – Spotkanie Podróżników – Aleksandra i Jarosław Wolny: Tam 
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gdzie nikt nie zagląda – Tasmania. Wstęp wolny

22 kwietnia (sobota), godz. 20.00 – Dyskoteka 40-latków. Bilety – 60 zł od osoby do nabycia w 
kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

27 kwietnia (czwartek), godz. 19.00 – Jakub Skorupa z zespołem - koncert. Bilety – 46 zł/69 zł od 
osoby do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

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

16 kwietnia (niedziela), godz. 16.00 – Koncert Olgi Dimczenko i Artura Bauca. Słowo: Małgorzata 
Derus. Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru od 27.03.2023 r.

18 kwietnia (wtorek), godz. 19.00 – Twórcze wtorki „Na winklu”. Rysunkowy relaks – mandale i 
neurografika – warsztaty dla dorosłych. Bezpłatne wejściówki do odbioru od 3.04.2023 r. w 
Pracownik „Na Winklu” od godz. 12.00

19 kwietnia (środa), godz. 17.00 – Wiosenna zabawa taneczna z zespołem Eminence. Bilety 45 
zł/25 zł seniorzy

26 kwietnia (środa), godz. 17.00 – Przyjdź poczytam Ci bajeczkę. Czytanie bajki i animacje dla 
dzieci. Wstęp wolny

27 kwietnia (czwartek), godz. 18.00 – Wernisaż Grupy Plastycznej „Relacje”. Wstęp wolny

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

14, 21, 28 kwietnia (piątki), godz. 17.00-20.00 – Fitzner Cafe. Bilety – 10 zł do nabycia w kasach 
SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

13 kwietnia (czwartek), godz. 18.00 – „Klasycy Rocka i nie tylko”. Bilety – 15 zł do nabycia w kasach
SCK oraz on-line na   www.bilety.siemck.pl  

18 kwietnia (wtorek), godz. 17.00 – Byzuch. Wstęp wolny

19 kwietnia (środa), godz. 18.00 – Wernisaż Aleksandra Mzyka „Moje życie, moja pasja”. Wstęp 
wolny

20 kwietnia (czwartek), godz. 18.00 – „Siemianowice na starej fotografii” – cykl spotkań 
prowadzony przez Mariana Jadwiszczoka. Spotkanie 18. Wstęp wolny
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21 kwietnia (piątek), godz. 20.30-00.00 – Muzyczna scena młodych. Wstęp wolny [wydarzenie 
odwołane]

24 kwietnia (poniedziałek), godz. 17.00 – Chór „Wesoła Jesień” – muzyka łagodzi obyczaje. Wstęp 
wolny

25 kwietnia (wtorek), godz. 18.00 – Mirosław Neinert – anegdoty teatralne i filmowe. Wstęp 
wolny

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

1 kwietnia (sobota), godz. 10.00-20.00 – To Nie Żarty Festiwal – dzień poświęcony działaniom 
proekologicznym

6, 13, 20, 27 kwietnia (czwartki), godz. 17.00-21.00 – Klub Gier Planszowych. Wstęp wolny, liczba 
miejsc ograniczona. Zapraszamy dorosłych, młodzież oraz dzieci z opiekunami

21 kwietnia (piątek), godz. 19.00 – Teatr w Parku Tradycji – Kwestia Kultury „Ociepka – Portret 
Mistyczny”. Bilety – 30 zł do nabycia w kasach SCK i on-linie na www.bilety.siemck.pl

22 kwietnia (sobota), godz. 17.00 – Grzegorz Poloczek - koncert. Bilety – 35 zł/30 zł seniorzy do 
nabycia w kasach SCK i on-linie na www.bilety.siemck.pl

23 kwietnia (niedziela), godz. 16.30 – Konkurs Wokalny Mikrofon Siemiona – Finał. Wstęp wolny

24 kwietnia (poniedziałek), godz. 16.00 – Kino Seniora. Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny za 
okazaniem Siemianowickiej Karty Seniora

28 kwietnia (piątek), godz. 18.44 – Projekt interdyscyplinarny – Loża Masorza – Slam Poetycki, 
koncert, projekcja filmu. Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru od 1.04. w SCK Park 
Tradycji

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

14, 28 kwietnia (piątki), godz. 18.00 – Karaoke. Wstęp wolny

17 kwietnia (poniedziałek), godz. 16.00 – Kino dla seniora. Tytuł wyświetlanego filmu pod 
numerem telefonu 32/228.48.46. Wstęp wolny
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29 kwietnia (sobota), godz. 18.00-24.00 – Wieczorek taneczny. Bilety – 50 zł z konsumpcją do 
nabycia jedynie w SCK Jarzębina

Pracownia Kreatywna H2O – ul. Wyspiańskiego 5 (tel. 789.046.775)

14, 21, 28 kwietnia (piątki), godz. 17.00 – Zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat. Bilety – 25 zł do 
nabycia on-line na www.bilety.siemck.pl 

22, 29 kwietnia (soboty), godz. 11.00 – Zajęcia dla dzieci powyżej 8 lat. Bilety – 25 zł do nabycia 
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)

4 kwietnia (wtorek), godz. 16.00 – Wielkanocne ozdoby. Warsztaty twórcze. Liczba miejsc 
ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/220.42.59

12 kwietnia (środa) – Udostępnienie wystawy „Powstania śląskie 1919-1920-1921” przygotowanej 
we współpracy Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego oraz Instytutu De Republica. 
Wystawa ma charakter przekrojowy – prezentuje najważniejsze wydarzenia, miejsca i postaci, które
miały bezpośredni wpływ na przebieg powstań, niezwykle ważne miejsce zajmuje tam Wojciech 
Korfanty. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury

15 kwietnia (sobota), godz. 15.00 – INO snami… Mini gra terenowa na orientację. Liczba miejsc 
ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/220.42.59

Dział dla Dzieci i Młodzieży – al. Sportowców 3

3-28 kwietnia – „Kolorowe pisanki”. Interaktywny konkurs plastyczny ogłoszony na Facebooku 
Biblioteki (czytelnicy umieszczają zdjęcie pracy plastycznej pod postem na Facebooku) [wydarzenie
on-line]

4 kwietnia (wtorek), godz. 10.00-11.30 – Pisankowo – konkurs plastyczny dla uczniów szkół 
podstawowych
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7, 14 kwietnia (piątki), godz. 10.00-17.00 – Dołóż swój puzzel – każdy czytelnik pomaga ułożyć 
puzzle na dany piątek

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

14 kwietnia (piątek), godz. 16.30-18.00 – Dyskusyjny Klub Czytelniczy

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

17-21 kwietnia – Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile 2023” upamiętniająca powstanie w getcie 
warszawskim, pokaz filmu opartego na motywach książki „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny 
Krall

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

5 kwietnia (środa), godz. 15.30 – „Pechowa przygoda liska Kubusia” – zajęcia czytelnicze dla dzieci 
w wieku 5-7 lat

19 kwietnia (środa), godz. 15.30 – „Muminek detektyw” – zajęcia czytelnicze dla dzieci w wieku 5-
7 lat

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

3 kwietnia (poniedziałek), godz. 10.00 – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – zajęcia 
plastyczne

4, 18, 25 kwietnia (wtorki), godz. 16.00 – Robot czy planszówka? – warsztaty

6, 20, 27 kwietnia (czwartki), godz. 17.00 – Szachy dla przedszkolaka – warsztaty dla najmłodszych

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

5, 12, 19, 26 kwietnia (środy), godz. 16.00 – „Spotkajmy się przy robótce” – warsztaty dla 
dorosłych. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/228.10.16

27 kwietnia (czwartek), godz. 16.00-17.30 – „Wiosenne wierszyki” – zajęcia czytelniczo-plastyczne 
dla dzieci

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



14, 21, 28 kwietnia (piątki), godz. 10.30-11.30 – Zajęcia grupy zabawowej. Liczba miejsc 
ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/228.42.46

Miejska Biblioteka Publiczna czynna: 
dla dorosłych: poniedziałek 10.00-19.00, wtorek-piątek, godz. 9.00-19.00, sobota 9.00-14.00
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 godz. 9.00-16.00, środa godz. 11.00-18.00;
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:
- „Powstania śląskie 1919-1920-1921” – wystawa przygotowana we współpracy Instytutu Myśli 
Polskiej im. Wojciecha Korfantego oraz Instytutu De Republica – MBP Biblioteka Centralna
- „Szymborska nie tylko na poważnie” – ekspozycja z okazji roku Wisławy Szymborskiej – MBP Filia 
Nr 9
- „Kwiaty dla Biblioteki” – ekspozycja prac Grupy Artystycznej LAURA z okazji 75-lecia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej – MBP Filia Nr 9

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

4 kwietnia (wtorek) – Udostępnienie wystawy Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana i 
Fundacji Anny Frank pt. „Anna Frank – losy dzieci w czasie wojny”

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

20 kwietnia (czwartek), godz. 14.00 – Zajęcia w ramach Uniwersytetu III Wieku. Warsztaty pt. 
„Wiosenny bukiet” poprowadzi Agnieszka Leszczyńska. Wstęp płatny 10 zł/osobę. Liczba miejsc 
ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na e-mail: biuro@muzeum.siemianowice.pl lub telefonicznie 
513.661.565
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21 kwietnia (piątek), godz. 18.00 – Otwarcie wystawy plakatu Artura Szczerbowskiego pt. 
„Homeboy”

26 kwietnia (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 kwietnia (czwartek), godz. 14.00 – Zajęcia w ramach Uniwersytetu III Wieku. Wykład pt. „W 
150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego” wygłosi Wojciech Kempa. Wstęp płatny 10 zł/osobę. 
Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na e-mail: biuro@muzeum.siemianowice.pl lub 
telefonicznie 513.661.565

WYSTAWY ZMIENNE
• Wystawa „Zwidzenia II” – Galeria „Po schodach”,
• 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”,
• „Ten zegar stary… Zabytkowy mechanizm zegarowy z wieży SP 3 w Siemianowicach 

Śląskich” (galeria Multimedialna „Piwnica”).

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego
ul. Michałkowicka

2 kwietnia (niedziela), godz. 17.00 – Koncert pasyjny w wykonaniu zespołu muzyki dawnej 
„Floripari”

Teren rekreacyjny „Rzęsa” 
1 kwietnia (sobota), godz. 10.00 – II Bieg Hazoka pod Patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice 
Śląskie

mailto:biuro@muzeum.siemianowice.pl
mailto:biuro@muzeum.siemianowice.pl


W ramach Biegu odbędą się starty na następujących dystansach:
- bieg na ok. 5 km,
- bieg na ok. 10 km,
- marsz Nordic Walking na ok. 5 km,
- biegi dla dzieci
Organizatorem Biegu jest MK TEAM EVENTS Klaudia i Marek Witor SC. Oraz Stowarzyszenie 
Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
Kontakt do Organizatorów: e-mail: kontakt@mkteamevents.pl
Trasa Biegu prowadzi po terenie leśnym. Start i meta znajdują się przy Stawie Rzęsa 
w Siemianowicach Śląskich (wejście od strony Śląskiej 85 lub od strony ulicy Dworskiej.

Mapy tras opublikowane są na stronie www.mkteamevents.pl
Szczegóły Biegu na stronie www.mkteamevents.pl

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

2 kwietnia (niedziela), godz. 12.00 – Siemianowickie Polowanie na Pisanki V pod Patronatem 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
Na terenie Parku Pszczelnik zostanie ukryte 2 500 pisanek. Drużyny wyposażone w koszyk wiklinowy 
będą miały za zadanie znaleźć jak najwięcej jajeczek w ciągu 45 minut.
LIMIT DRUŻYN: 150 !!! To o 50 więcej niż w poprzednich edycjach!
Na polowanie można zapisać się tutaj: https://forms.gle/cBehznF7jzzAdgis9
Numer konta oraz wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie:
https://docs.google.com/.../1vZEC8o2wSzozRLdm1TU5.../edit...

15 kwietnia (sobota), godz. 10.00 - MOSiR „Pszczelnik” – Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Celem Turnieju jest wsparcie działalności Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Arka Noego” 
w Katowicach, ul. Gromadzka 59

Program Turnieju:
godz. 10.00 – otwarcie Turnieju
godz. 10.30 – rozgrywki
godz. 13.30 – występy muzyczne i taneczne uczniów szkoły Arka Noego oraz zaproszonych gości



licytacja na rzecz działalności Fundacji Arka Noego i prowadzonej przez nią szkoły
godz. 14.30 – małe finały
godz. 15.00 – finał
godz. 15.30 - zakończenie

16 kwietnia (niedziela), godz. 10.15 - I Siemianowicki Bieg „Śladami Wojciecha Korfantego” w 150 
rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich, Wydział Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz Stowarzyszenie Sportowe Siemianowice i Przyjaciele Biegają 
zapraszają do udziału w I Siemianowickim Biegu „Śladami Wojciecha Korfantego”.

Zawodnicy będą mieli do pokonania 10 kilometrową trasę, ze startem i metą usytuowaną przy 
pomniku Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich.

Trasa prowadzić będzie ulicami: 

Aleją Sportowców – Starą Szosą – Chopina – Spacerową – drogą rowerową w kierunku ulicy 
Zwycięstwa – Śląską – Dworską – Chopina – 1 Maja – Powstańców – Mysłowicką – Słowackiego – 
Piaskową – Cmentarną – Obwodową – PCK – Chopina – Aleją Sportowców.

Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są do 5 kwietnia 2023 r. do godz. 24.00 (w dniu Biegu zapisy nie 
będą prowadzone).

Opłata startowa wynosi 30,00 zł.
Opłatę startową należy wnosić na konto Stowarzyszenia Sportowego Siemianowice i Przyjaciele 
Biegają nr rachunku: 20 1090 2008 0000 0001 4855 1645 (Santander Bank). W tytule przelewu 
należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

W Biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 16.04.2023 r. ukończą 16 lat, dokonają 
rejestracji i opłacą wpisowe.

Regulamin >>>DO POBRANIA<<<

Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są poprzez internetową stronę:

https://zapisy.domtel-sport.pl/i-siemianowicki-bieg-sladami-wojciecha-korfantego-v8805

Lista startowa I Siemianowickiego Biegu „Śladami Wojciecha Korfantego”:

https://zapisy.domtel-sport.pl/i-siemianowicki-bieg-sladami-wojciecha-korfantego-c8805

21 kwietnia (piątek), godz. 8.00 AZS – Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Kobiet – 
półfinał 
22 kwietnia (sobota), godz. 8.00 - AZS – Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Kobiet – 



półfinał
23 kwietnia (niedziela), godz. 8.00  AZS – Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Kobiet – 
półfinał

piłka nożna
1 kwietnia (sobota), godz. 9.00 – mecz piłki nożnej UKS Jedność – MKS Śląsk Świętochłowice; 
trampkarz
1 kwietnia (sobota), godz. 11.00 – mecz piłki nożnej UKS Jedność – GKS Wawel Wirek; młodzik 
młodszy
1 kwietnia (sobota), godz. 13.00 – mecz piłki nożnej APN Siemianowice Śląskie – MKS Będzin; 
junior młodszy
2 kwietnia (niedziela), godz. 9.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – UKKS Katowice 
(DZ); młodzik młodszy
2 kwietnia (niedziela), godz. 11.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – UKS MK Górnik; 
trampkarz młodszy
8 kwietnia (sobota), godz. 13.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – KS Niwy 
Brudzowice; senior
12 kwietnia (środa), godz. 16.00 – mecz piłki nożnej APN Siemianowice Śląskie – APN GP Czeladź; 
junior młodszy
14 kwietnia (piątek), godz. 20.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka -  GKS Wawel Wirek 
II; junior młodszy
15 kwietnia (sobota), godz. 11.00 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – APN Victoria; orlik 
starszy
15 kwietnia (sobota), godz. 12.30 – mecz piłki nożnej APN Siemianowice – MKS Śląsk 
Świętochłowice; młodzik młodszy
15 kwietnia (sobota), godz. 14.30 – mecz piłki nożnej APN Siemianowice – AP Wyzwolenie 
Chorzów; trampkarz młodszy
15 kwietnia (sobota), godz. 16.30 – mecz piłki nożnej UKS Jedność – KS Kamionka; młodzik starszy
16 kwietnia (niedziela), godz. 13.15 – mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – SRS Orlik Ruda 
Śląska; orlik młodszy
17 kwietnia (poniedziałek), godz. 16.00 – mecz piłki nożnej APN Siemianowice - UKS Jedność 
Siemianowice; orlik młodszy
22 kwietnia (sobota), godz. 9.00 -  mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – MKS Górnik 09 
Mysłowice; trampkarz młodszy
22 kwietnia (sobota), godz. 11.00 -  mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – AKS Mikołów; 
młodzik młodszy
22 kwietnia (sobota), godz. 13.00 -  mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – Urania II Ruda 
Śląska; orlik starszy
22 kwietnia (sobota), godz. 17.00 -  mecz piłki nożnej UKS Jedność – GKS Wawel Wirek; trampkarz



22 kwietnia (sobota), godz. 17.00 -  mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – LKS Pogoń Imielin; 
senior
23 kwietnia (niedziela), godz. 9.00 -  mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – LGKS Podlesianka 
Katowice; junior młodszy
23 kwietnia (niedziela), godz. 11.00 -  mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – AP Bumerang II; 
orlik młodszy
23 kwietnia (niedziela), godz. 13.00 -  mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka II – AKS 
Wyzwolenie Chorzów; senior
23 kwietnia (niedziela), godz. 15.00 -  mecz piłki nożnej UKS Jedność – PKS Józefka Chorzów; 
młodzik młodszy
24 kwietnia (poniedziałek), godz. 16.00 -  mecz piłki nożnej APN Siemianowice – KS Academia 
Espanola; orlik młodszy

28 kwietnia (piątek), godz. 16.30 - Spotkaj się z mistrzem olimpijskim! 
Zapraszamy na wspólny „spacer” z Dawidem Tomalą !
     
Już w  piątek 28 kwietnia mieszkańcy Siemianowic Śląskich będą mieli wyjątkową okazję spotkania, 
a nawet wzięcia udziału we wspólnym treningu z mistrzem olimpijskim z Tokio w chodzie 
sportowym, Dawidem Tomalą ! 
    
Najpierw Dawid Tomala spotka się w siemianowickim Zespole Szkół Sportowych z młodzieżą 
uczęszczającą do klas sportowych, natomiast o godz. 16.30, na bieżni lekkoatletycznej stadionu 
MOSiR „Pszczelnik”, odbędzie się otwarty, wspólny trening dla wszystkich chętnych mieszkańców. 
Ze względów organizacyjnych liczba miejsc na treningu jest ograniczona do 50, dlatego na  
zgłoszenia chętnych czekamy pod numerem telefonu 32 765 62 93 (96, 97) lub mailowo: 
k_nos@um.siemianowice.pl. 
Oczywiście po treningu znakomity polski lekkoatleta będzie do dyspozycji mieszkańców – 
zapraszamy do wspólnych zdjęć :) 

Przypomnijmy – Dawid Tomala, pochodzący z Tychów lekkoatleta, podczas Igrzysk Olimpijskich w 
Tokio w 2021 roku zdobył złoty medal w chodzie sportowym na 50 kilometrów, zostając 
jednocześnie ...ostatnim mistrzem olimpijskim na tym dystansie. Od kolejnych igrzysk bowiem 
najdłuższy dystans chodu sportowego to 35 kilometrów. 

Oczywiście mistrzostwo olimpijskie to największe, ale nie jedyne osiągnięcie w dorobku tego 
znakomitego sportowca. Dawid Tomala w 2011 roku zajął na trasie drugie miejsce w mistrzostwach
Europy do lat 23, a w 2015, po dyskwalifikacji zwycięzcy, otrzymał złoty medal tych zawodów.

Dawid to także wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, w tym 
złoty medalista na dystansach: 50 kilometrów (2021), 20 km (2022) i 10 000 m (2018 i 2019) oraz 
halowych Mistrzostw Polski w chodzie na 5000 metrów (2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 
2020).

29 kwietnia (sobota), godz. 9.00 -  mecz piłki nożnej UKS Jedność – AKS Mikołów; młodzik starszy
29 kwietnia (sobota), godz. 11.00 -  mecz piłki nożnej APN Siemianowice – MKS Siemianowiczanka;
młodzik młodszy
29 kwietnia (sobota), godz. 13.00 -  mecz piłki nożnej APN Siemianowice – MKS Siemianowiczanka;
trampkarz młodszy

mailto:k_nos@um.siemianowice.pl


29 kwietnia (sobota), godz. 15.30 -  mecz piłki nożnej MKS Siemianowiczanka – GKS Wawel Wirek; 
młodzik młodszy

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

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

Godziny otwarcia: 
poniedziałek – niedziela od godz. 6.00 do 22.00
Cennik dostępny na stronie MOSiR „Pszczelnik”

Kompleks Sportowy „Siemion”
Olimpijska 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

1 kwietnia (sobota), godz. 16.00 - mecz hokeja na trawie HKS Siemianowiczanka – MKS Środa 
Wielkopolska; senior

16 kwietnia (niedziela), godz. 14.00 – mecz hokeja na trawie HKS Siemianowiczanka – LKS 
Gąsawa; junior

29 kwietnia (sobota), godz. 10.00 – mecz hokeja na trawie HKS Siemianowiczanka – UKS 
Ósemka Tarnowskie Góry; junior młodszy

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
www.mosir.siemianowice.pl



4, 11, 18, 25 kwietnia (wtorki), godz. 18.45 - Basen KS „Michał” – AQUA BIKE (jazda na rowerach 
w basenie)
4, 11, 18, 25 kwietnia (wtorki), godz. 20.00 oraz 21.00 - Basen KS „Michał” – Ćwiczenia w wodzie
6, 13, 20, 27 kwietnia (czwartki),  godz. 18.45 - Basen KS „Michał” – AQUA BIKE (jazda na rowerach
w basenie)
6, 13, 20, 27 kwietnia (czwartki), godz. 20.30 - Basen KS „Michał” – Ćwiczenia w wodzie

BASEN - Kompleks Sportowy “Michał”
Cennik dostępny na stronie MOSiR „Pszczelnik”

HALA - Kompleks Sportowy “Michał”    

1 kwietnia (sobota), godz. 17.00 – mecz piłki ręcznej MKS START Michałkowice – KS Dąbrowa; II 
liga
2 kwietnia (niedziela), godz. 17.00 - mecz futsaIu FC Silesia Box – KS Sośnica Gliwice; I liga
15 kwietnia (sobota), godz. 9.00 – Turniej minisiatkówki MUKS Michałkowice, single dziewcząt i 
chłopców 
17 kwietnia (poniedziałek), godz. 16.00 – mecz piłki ręcznej MKS START Michałkowice - KS Bystra; 
dziewczęta
21 kwietnia (piątek), godz. 8.00 - AZS – Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Kobiet – 
półfinał 
22 kwietnia (sobota), godz. 8.00 - AZS – Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Kobiet – 
półfinał
23 kwietnia (niedziela), godz. 8.00 - AZS – Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Kobiet –
półfinał
23 kwietnia (niedziela), godz. 18.00 – mecz futsalu FC Silesia Box - Eurobus Przemyśl; I liga

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

8, 9, 10 kwietnia -Pływalnia Miejska NIECZYNNA

3, 5, 12, 17, 19, 24, 26 kwietnia (poniedziałki, środy), godz. 19.00 – Aqua aerobic na Pływalni 
Miejskiej



3, 5, 12, 17, 19, 24, 26 kwietnia (poniedziałki godz. 16.00 i 17.00, środy godz. 17.00), – gimnastyka
korekcyjna na basenie
6, 13, 20, 27 kwietnia (czwartki), godz. 17.00 – gimnastyka korekcyjna na sali
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 kwietnia (wtorki, czwartki), godz. 16.00 – gimnastyka dla seniora na 
basenie
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 kwietnia (wtorki, czwartki), godz. 17.00 – rehabilitacja na basenie
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 kwietnia (wtorki godz. 18.15; czwartki godz. 19.00), – zajęcia fitness na 
sali
3, 17, 24 kwietnia (poniedziałki), godz. 18.00 – JOGA zajęcia 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

1, 15, 22, 29 kwietnia (soboty)
8 kwietnia (sobota) – zajęcia odwołane
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. 

Boisko wielofunkcyjne „SPORCIK” otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7.00
do 21.30, w soboty w godz. 9.00-21.00, w niedziele 9.00 - 21.00.

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
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