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GRUDZIEŃ 2022

Barbórka w Siemianowicach Śląskich

4 grudnia (niedziela)
godz. 8.30 – Kościół pw św. Michała Archanioła – Msza św. w intencji górników 
godz. 17.00 – SCK Park Tradycji – Koncert Barbórkowy – Duo Fenix – Dwa Fyniki. Wstęp za 
wejściówkami. Bezpłatne wejściówki rozdawane były w dniu 17 listopada – wejściówek brak

Mikołajki w Siemianowicach Śląskich

6 grudnia (wtorek)
godz. 16.00-19.00 – KS Michał – Przedstawienie „Marzenie Choinki Marcelinki” w oczekiwaniu na 
Św. Mikołaja; Super Zabawa – animacje dla dzieci, dmuchańce, malowanie buziek, kolorowe 
warkoczyki, słodkości, pokaz baniek mydlanych. Wstęp wolny

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

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

2, 9, 16 grudnia (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

6 grudnia (wtorek), godz. 16.00 – Spotkanie z Mikołajem dla dzieci do 6 roku życia. Bilety: dzieci – 
5 zł/ osoby dorosłe – 10 zł

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


6 grudnia (wtorek), godz. 18.00 – Spotkanie z Mikołajem dla dzieci powyżej 6 roku życia. Bilety: 
dzieci – 5 zł/ osoby dorosłe – 10 zł

9 grudnia (piątek), godz. 19.00 – Koncert zespołu IRA. Bilety: 90 zł

10 grudnia (sobota), Pracownia Plastyczna OKIENKO – Rodzinne Inspiracje – cykl warsztatów
godz. 10.00 – Świąteczna ozdoba stołu. Bilety: 30 zł
godz. 12.00 – Makramowe ozdoby zimowe. Bilety: 30 zł
godz. 14.00 – Zabawki z siana. Bilety: 30 zł

17 grudnia (sobota), godz. 18.00 – „Boże Narodzenie Herkulesa Poirot” – gra fabularna. Udział 
dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Zapisy tel. 32/228.72.80 wew. 11

19 grudnia (poniedziałek), godz. 17.00 – Zabawa mikołajkowo-świąteczna w języku ukraińskim i 
polskim (działanie w ramach projektu lokalnej integracji polsko-ukraińskiej PRZYJAŹŃ). Bezpłatne 
wejściówki do odbioru w kasie SCK-Bytków od 1.12. Ilość miejsc ograniczona

20 grudnia (wtorek), godz. 17.00 – Spektakl Teatru TRIP pt. „Królewna Fasolka”. Bajka w języku 
ukraińskim (działanie w ramach projektu lokalnej integracji polsko-ukraińskiej PRZYJAŹŃ). 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie SCK-Bytków od 1.12. Ilość miejsc ograniczona

31 grudnia (sobota), godz. 20.00 – Sylwestrowa Dyskoteka 40-latków. Bilety wyprzedane

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

1, 8, 15, 22 grudnia (czwartki), godz. 17.00-21.00 – Klub Gier Planszowych. Wstęp wolny, liczba 
miejsc ograniczona. Zapraszamy dorosłych, młodzież oraz dzieci z opiekunami

2 grudnia (piątek), godz. 18.00 – „Gość specjalny – Adam Balon”. Spotkanie autorskie. Wstęp 
wolny, liczba miejsc ograniczona

3 grudnia (sobota), godz. 15.00 – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Projekcja 
filmowa. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

4 grudnia (niedziela), godz. 17.00 – Koncert Barbórkowy – Duo Fenix Dwa Fyniki. Wstęp za 
wejściówkami. Bezpłatne wejściówki rozdawane były w dniu 17 listopada – wejściówek brak

5 grudnia (poniedziałek), godz. 10.00 – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Wstęp wolny, liczba
miejsc ograniczona



6 grudnia (wtorek), godz. 18.00 – Teatralny Mikołaj. Grupa Klubstyka i Przyjaciele „S.M.O.K.”. 
Bilety: 20 zł dziecko/ 10 zł osoba dorosła do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

12 grudnia (poniedziałek), godz. 18.00 – „Byk” – monodram w wykonaniu Roberta Talarczyka. 
Główny producent: STUDIO teatrgaleria, koproducenci: Fundacja Teatru Śląskiego „Wyspiański”, 
Teatr Łaźnia Nowa, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, partner: Teatr Korez. Bilety: 50 zł do nabycia 
w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl 

15 grudnia (czwartek), godz. 17.00-21.00 – Klub Gier Planszowych (działanie w ramach projektu 
lokalnej integracji polsko-ukraińskiej PRZYJAŹŃ). Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. 
Zapraszamy do wspólnej zabawy dorosłych, młodzież oraz dzieci z opiekunami z Polski i Ukrainy

17 grudnia (sobota), godz. 18.00 – Teatr dla Dorosłych z Bierunia „Wilijo na poziomie 650”. Bilety: 
30 zł do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl 

18 grudnia (niedziela), godz. 12.00 i 15.00 – Projekcja filmu „Próba ogniowa”. Wstęp wolny. 
Wejściówki do odbioru od 22.11.

19 grudnia (poniedziałek), 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)

3 grudnia (sobota), Pracownia Plastyczna NA WINKLU – Rodzinne Inspiracje – cykl warsztatów
godz. 10.00 – Naturalne kule do kąpieli. Bilety: 30 zł
godz. 12.00 – Przytulanki Motanki (zabawki bez szycia). Bilety: 30 zł
godz. 14.00 – Ozdabianie świec (decoupage, malowanie). Bilety: 30 zł

3 grudnia (sobota), godz. 16.00 – Aksamitne słowa – spotkanie autorskie z Magdaleną Żak. Wstęp 
wolny

6 grudnia (wtorek), godz. 17.00 – Mikołaj z Teatrem Domino, mini spektakl oraz wręczenie 
upominków. Bilety: 5 zł dziecko/ 10 zł osoba dorosła

7 grudnia (środa), godz. 18.00 – Kopalnia Fanny – historia pisana węglem i ogniem – spotkanie 
autorskie z Krzysztofem Stachowiczem. Wstęp wolny

8 grudnia (czwartek), godz. 17.00 – Cudze chwalicie… Błogosławiony ksiądz Jan Macha - prelekcja. 
Wstęp wolny

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


10 grudnia (sobota), godz. 11.00 – Integracyjna audycja muzyczna połączona z zabawami dla dzieci
do 8 roku życia (działanie w ramach projektu lokalnej integracji polsko-ukraińskiej PRZYJAŹŃ). 
Wstęp wolny

11 grudnia (niedziela), godz. 11.00 – Dźwięki otulone śniegiem. Koncert Gordonowski w 
wykonaniu zespołu ViolinDi. Bilety: 20 zł.

15 grudnia (czwartek), godz. 16.00 – Kącik Kreatywnego Dzieciaka (dla dzieci od 6 roku życia). 
Bezpłatne wejściówki do odbioru od 5.12.

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

1 grudnia (czwartek), godz. 18.00 – Wernisaż – Aleksandra Dzierzanowska. Wstęp wolny

2, 9, 16 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

2, 16 grudnia (piątki), godz. 20.00 – Karaoke. Wstęp wolny

3 grudnia (sobota), godz. 18.00 – „Kraina łagodności”, autorski występ Radka Stachurskiego. Bilety 
w cenie 10 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na   www.bilety.siemck.pl  

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

13 grudnia (wtorek), godz. 17.00 – Byzuch. Wstęp wolny

15 grudnia (czwartek) godz. 18.00 – „Siemianowice na starej fotografii” – cykl spotkań prowadzony
przez Mariana Jadwiszczoka. Spotkanie 14. – „Siemianowiczanie na starych fotografiach - 
wspomnienia”. Wstęp wolny

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

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

3 grudnia (sobota), godz. 17.00 – Koncert Miesiąca – Paweł Gołecki. Bilety w cenie 40 zł/35 zł 
przedsprzedaż do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

5 grudnia (poniedziałek), godz. 11.00 – Zabawa Barbórkowa – gry i zabawy dla dzieci, wstęp wolny

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


5 grudnia (poniedziałek), godz. 17.00 – Zimowe zabawy dla dzieci – impreza integracyjna dla dzieci
w wieku 4 do 11 lat z Polski i Ukrainy (działanie w ramach projektu lokalnej integracji polsko-
ukraińskiej PRZYJAŹŃ). Wstęp wolny

6 grudnia (wtorek), godz. 17.00 – Spotkanie z Mikołajem. Bilety w cenie 10 zł (dzieci i dorośli) do 
nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

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

2, 9, 16 grudnia (piątki), godz. 17.00 – Zajęcia dla dzieci młodszych (5-7 lat). Bilety: 15 zł do 
nabycia w oddziałach SCK lub on-line na www.bilety.siemck.pl 

3, 10, 17 grudnia (soboty), godz. 11.00 – Zajęcia dla dzieci starszych (powyżej 8 lat). Bilety: 15 zł do
nabycia w oddziałach SCK lub on-line na www.bilety.siemck.pl 

PRZYJAŹŃ / ДРУЖБА
projekt lokalnej integracji polsko-ukraińskiej – na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny
проект місцевої польсько-української інтеграції – на всі заходи вхід вільний

5 grudnia (poniedziałek), godz. 17.00 – SCK-Jarzębina
Zimowe zabawy dla dzieci. Zajęcia w języku polskim i ukraińskim
Зимові розваги для дітей

10 grudnia (sobota), godz. 11.00 – SCK-Zameczek
Integracyjna audycja muzyczna połączona z zabawami dla dzieci do 8 roku w języku ukraińskim i 
polskim
Інтеграційна музична трансляція в поєднанні з іграми для дітей до 8 років українською та 
польською мовами

15 grudnia (czwartek), godz. 18.00 – SCK-Park Tradycji
Polsko-ukraiński Klub Gier Planszowych. Zapraszamy rodziny z dziećmi.
Польсько-український клуб настільних ігор. Запрошуємо сім'ї з дітьми

19 grudnia (poniedziałek), godz. 17.00 – SCK-Bytków
Zabawa mikołajkowo-świąteczna w języku ukraińskim i polskim
Різдво та різдвяна вечірка по-українськи

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


20 grudnia (wtorek), godz. 17.00 – SCK- Bytków
Spektakl teatru TRIP pt. Królewna Fasolka”. Bajka w języku ukraińskim
Вистава театру «ТРІП» під назвою Принцеса Бін". Казка українською мовою

ZIMOWE INSPIRACJE 2022
Zimowe Inspiracje – Rodzinnie – W stronę natury

27 listopada (niedziela), godz. 10.00-18.00 – SCK Park Tradycji – Zimowy Kiermasz Rękodzieła

3 grudnia (sobota) – SCK Zameczek, Pracownia Plastyczna „Na Winklu” – Warsztaty
godz. 10.00 – Naturalne kule do kąpieli. Bilety: 30 zł
godz. 12.00 – Przytulanki Motanki (zabawki bez szycia). Bilety: 30 zł
godz. 14.00 – Ozdabianie świec (decoupage, malowanie). Bilety: 30 zł

10 grudnia (sobota), godz. 10.00 – SCK Bytków, Pracownia Plastyczna „Okienko” – Warsztaty
godz. 10.00 – Świąteczna ozdoba stołu. Bilety: 30 zł
godz. 12.00 – Makramowe ozdoby zimowe. Bilety: 30 zł
godz. 14.00 – Zabawki z siana. Bilety: 30 zł

Warsztaty mają formułę rodzinną, tzn. w ramach jednego biletu mogą brać udział opiekun z 
dzieckiem. Udział w warsztacie może wziąć również jedna osoba dorosła, natomiast nie 
dopuszczamy udziału dzieci bez opiekuna.

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)

1-30 grudnia – „Wymień się książkami”. Jeżeli posiadasz w domu książkę w dobrym stanie, a jest Ci 
ona niepotrzebna, to przynieś ją do biblioteki i weź inną w zamian

2 grudnia (piątek), godz. 16.00 – „Spotkanie z Wyobraźnią” – Kartki świąteczne. Liczba miejsc 
ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/220.42.59

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


6 grudnia (wtorek) – Mikołajki, zwyczaj obdarowywania się drobnymi prezentami. Czytelniku! 
Wybierz sobie książkowy prezent

7 grudnia (środa), godz.15.30 – Świąteczne Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

13 grudnia (wtorek), godz. 16.15 – „Tref przy tyju”. Spotkanie miłośników godki śląskiej. Spotkanie 
z mistrzem introligatorstwa Jarosławem Ulmanem. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy 
nr tel. 32/220.42.59

16 grudnia (piątek), godz. 17.30 – Wernisaż wystawy malarstwa Jarosława Bednarza

20 grudnia (wtorek), godz. 16.15 – „Tref przy tyju”. Spotkanie miłośników godki śląskiej. Liczba 
miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/220.42.59

Dział dla Dzieci i Młodzieży – al. Sportowców 3

1-16 grudnia – „Prezent pod choinkę” – interaktywny konkurs plastyczny ogłoszony na Facebooku 
Biblioteki (czytelnicy umieszczają zdjęcie pracy plastycznej pod postem na Facebooku) [wydarzenie
on-line]

2, 9, 16, 23, 30 grudnia (piątki), godz. 10.00-16.00 – Dołóż swój puzzel – zapraszamy czytelników 
do wspólnego układania puzzli, każdy chętny czytelnik pomaga ułożyć puzzle poprzez dołożenie 
brakujących elementów

6 grudnia (wtorek), godz. 16.00-17.00 – Mikołaj w Bibliotece – liczba miejsc ograniczona – 
obowiązują zapisy tel. 32/228.13.29

13 grudnia (wtorek), godz. 10.00-12.00 – Choinkowo – konkurs na ozdobę świąteczną dla 
przedszkolaków

16 grudnia (piątek), godz. 16.00-17.30 – Wieczór poezji w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 6 – promocja tomiku poezji Teresy Michalskiej „Czas wdzięczności”

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

1, 8, 15, 22 grudnia (czwartki), godz. 16.00 – Korepetycje z języka angielskiego, zorganizowane 
przez MOPS

7, 21 grudnia (środy), godz. 16.00 – „Nadchodzi zima” – zajęcia plastyczne. Wstęp wolny



9 grudnia (piątek), godz.10.00 – „Legendy Polski” – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków

13 grudnia (wtorek), godz.10.00 – „Świat bajek” – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków

19 grudnia (poniedziałek), godz. 9.30 – „Legendy Polski” – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków

20 grudnia (wtorek), godz.10.00 – „Wszyscy kochamy zwierzęta” – zajęcia czytelnicze dla 
przedszkolaków

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

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

16 grudnia (piątek), godz. 16.30-18.00 – Dyskusyjny Klub Czytelniczy

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

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

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

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

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

1, 8, 15 grudnia (czwartki), godz. 17.00 – Szachy dla przedszkolaka – warsztaty dla najmłodszych

2 grudnia (piątek), godz. 10.00 – Poczytacze – cykl zajęć czytelniczych dla najmłodszych

7 grudnia (środa), godz. 10.00 – Kreatywny przedszkolak – zajęcia dla najmłodszych

13 grudnia (wtorek), godz. 10.00 – Poczytacze – cykl zajęć czytelniczych dla najmłodszych

16 grudnia (piątek), godz. 10.00 – Kreatywny przedszkolak – zajęcia dla najmłodszych

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

1 grudnia (czwartek), godz. 16.30 – „Toluś. Świąteczna niespodzianka” – spotkanie i zajęcia dla 
dzieci i rodziców prowadzone przez autorkę książki Agatę Sygut



7, 14, 21, 28 grudnia (środy), godz. 16.00 – „Spotkajmy się przy robótce” – warsztaty dla dorosłych.
Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/228.10.16

15 grudnia (czwartek), godz. 16.00 – „Moja piękna choinka” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla 
dzieci

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: poniedziałek godz. 10.00-15.00, wtorek-piątek godz. 11.00-17.30;
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:
- W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia. Popularyzacja literatury świątecznej – MBP 
Biblioteka Centralna
- (do 12.12.) „Aleja Dobrych Uczynków” – wystawa prac autorstwa dzieci z siemianowickich szkół i 
przedszkoli, powstałych z okazji Dnia Aniołów – Heaven Wins – MBP Biblioteka Centralna

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

8 grudnia (czwartek), godz. 14.00 – Zajęcia pt. „Świąteczne kompozycje kwiatowe” w ramach 
Uniwersytetu III Wieku. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Leszczyńska. Wstęp płatny 16 zł/osobę. 
Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na e-mail: biuro@muzeum.siemianowice.pl lub 
telefonicznie 513.661.565

9 grudnia (piątek), godz. 10.00 – Akademia Muzyki i Kultur Świata. Zajęcia pt. „Viva flamenco!!!” 
poprowadzi Michał Czachowski, gitara flamenco, sitar. Wstęp płatny 12 zł/osobę. Liczba miejsc 
ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na e-mail: biuro@muzeum.siemianowice.pl lub telefonicznie 

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


513.661.565

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

15 grudnia (czwartek), godz. 18.00 – Promocja Siemianowickiego Rocznika Muzealnego

19 grudnia (poniedziałek), 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

21 grudnia (środa), godz. 16.00 – Udostępnienie wystawy prac dzieci „Zimowe Krajobrazy”

WYSTAWY ZMIENNE
• (do 20.12.) „Lekarze duszy. 200 lat działalności muzealników na Śląsku”. Wystawa w ramach 

projektu, dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzący z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego funduszu celowego – Galeria „Po 
Schodach”, 

• Muzeum w starej fotografii – wystawa fotograficzna – Galeria „Nad Gelyndrem”,
• (do 13.12.) Przybory do pisania – 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”.

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

5 grudnia (poniedziałek), godz. 16.00 - otwarcie lodowiska 
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od godz. 14.00 do 20.00 
godziny ślizgawek:

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


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
od godz. 15.00 do 16.00 – przerwa techniczna
Czas przebywania na tafli lodowiska, przeznaczony na jazdę wynosić będzie jednorazowo 45 min. 
Po każdym czasie jazdy nastąpi 15 minutowa przerwa.
Ceny biletów na stronie MOSiR „Pszczelnik”. 

3  grudnia (sobota), godz. 11.00 - XVII Bieg Mikołajek i Mikołajów oraz Nordic Walking 

3 grudnia (sobota), godz. 10.00 – 15.00 - Turniej Mikołajkowy Dzieci w Hokeju na Trawie. 
Organizator: HKS Siemianowiczanka 

4 grudnia (niedziela), godz. 9.00 - 15.00 – Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski Juniorów w 
Hokeju na Trawie. Organizator: HKS Siemianowiczanka 

10 grudnia (sobota), godz. 9.00 – 20.00 - Turniej Tańca World Dance Winter Edition 2022  pod 
patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

17 grudnia (sobota), godz. 12.00 – 18.00 - Turniej Eliminacji Mistrzostw Polski Seniorów. Organizator: 
HKS Siemianowiczanka

18 grudnia (niedziela), godz. 11.00-20.00 – Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski Juniorów. 
Organizator: HKS Siemianowiczanka 

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



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 6.00 – 15.00 40,00 zł 20,00 zł

Poniedziałek – piątek 15.00 – 22.00 50,00 zł 25,00 zł

Sobota – niedziela 6.00 – 22.00 50,00 zł 25,00 zł

Szkoły z Siemianowic Śląskich – poniedziałek – piątek 6.00 – 15.00   5,00 zł / godz.
Kluby sportowe z Siemianowic Śląskich –poniedziałek – piątek  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

1 - 2  grudnia (czwartek - piątek), od godz. 16.00 do 20.00 - XXX Barbórkowy Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Grup Zawodowych

3 grudnia (sobota), godz. 9.00 – 22.00 - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. Organizator: 
SKT Flamenco

8 grudnia (czwartek), godz. 15.45 – 17.00 - mecz piłki ręcznej MKS Siemion SP4 – MKS Olimpia 
Piekary; młodzik

9 grudnia (piątek), godz. 17.20 – 18.30 – mecz piłki ręcznej MKS Start Michałkowice – SPR Pogoń 
1945 I Zabrze; dziewczęta

10 grudnia (sobota), godz. 10.30 – 12.00 – mecz piłki ręcznej MKS Siemion SP4 – SPR Pogoń 
Zabrze; młodzik

10 grudnia (sobota), godz. 12.00 – 15.30 – Turniej piłki ręcznej „Siemion Cup” 2022 w ramach 
Mistrzostw Śląska w kategorii dzieci



10 grudnia (sobota), godz. 20.00 – 22.30 – mecz piłki siatkowej MUKS Michałkowice IL – AZS ATH 
Bielsko-Biała

11 grudnia (niedziela), od godz.12.00 – 19.00 - XXV Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów 
o Puchar Dyrektora - MOSiR „Pszczelnik”- FINAŁ 

12 grudnia (poniedziałek), godz. 17.20 – 18.30 – mecz piłki ręcznej MKS Start Michałkowice – SPR 
Grunwald; młodziczki

14 grudnia (środa), godz. 17.20 – 18.30 – mecz piłki ręcznej MKS Start Michałkowice – SPR Sośnica 
I; juniorki

17, 18 grudnia (sobota, niedziela), godz. 8.00 – 17.00 – Piłkarska Gwiazdka Jedności - UKS Jedność

22 grudnia (czwartek), godz. 15.45 – 17.00 – mecz piłki ręcznej MKS Siemion SP4 – MOSM Bytom; 
młodzik

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29  grudnia (wtorki, czwartki), godz. 20.30 - Basen KS „Michał” – 
Ćwiczenia w wodzie

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29  grudnia (wtorki, czwartki),  godz. 18.45 - Basen KS 
„Michał” – AQUA BIKE (jazda na rowerach w basenie)

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

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  

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

5, 7, 12, 14, 19, 21, 28 grudnia (poniedziałki, środy), godz. 19.00 – Aqua aerobic na Pływalni 
Miejskiej
5, 7, 12, 14, 19, 21, 28 grudnia (poniedziałki, środy), godz. 17.00 – gimnastyka korekcyjna
 na basenie

1, 8, 15, 22, 29 grudnia (czwartki), godz. 17.00 – gimnastyka korekcyjna na sali

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 grudnia (wtorki, czwartki), godz. 16.00 – gimnastyka dla seniora na 
basenie

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 grudnia (wtorki, czwartki), godz. 17.00 – rehabilitacja na basenie

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 grudnia (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

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


Boisko wielofunkcyjne „SPORCIK” otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 19.00, 
w soboty w godz. 8.00-19.00, w niedziele 8.00-16.00.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Jana Śniadeckiego 11, (tel. 511.543.210)
www.slaskiewopr.pl

10 grudnia (sobota), godz. 9.00 - XIX Śląskie potyczki Dziecięcych Grup Ratownictwa Wodnego 
WOPR pod patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

3, 10, 17 grudnia (soboty), godz. 9.00
godz. 9.00 - zapisy na kurs młodszego ratownika WOPR
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. 

Dom Kultury "Chemik" 
41-106 Siemianowice Śląskie 
ul. Niepodległości 51 

7 grudnia (środa), godz. 16.00 - Otwarty Mikołajkowy Turniej Szachowy Dzieci Szkół 
Podstawowych. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów. Organizator: Stowarzyszenie "Nasz
Dom" oraz Klub Szachowy "Hetman" Katowice 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”
ul. Stara Katowicka 1, (tel. 32 229 09 14)

mecze tenisa stołowego

8 grudnia (czwartek), godz. 18.30 – mecz tenisa stołowego MKS Siemianowiczanka – LKS Zgoda 
Byczyna Jaworzno

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

Dodatkowych informacji udzielają:

http://www.slaskiewopr.pl/


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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