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www.siemck.pl

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

27 lutego (niedziela), godz.16.00 – Królowa śniegu gra fabularna. Wstęp wolny. Zapisy: 32 228 72 80. 

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

15 lutego (wtorek), godz. 10.00 – Gwiazdą być - warsztaty wokalne dla dzieci w wieku 7-12 lat. 
Wstęp wolny.

16, 23 lutego (środy), godz. 10.00 – Papierowy zawrót głowy - warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Wstęp wolny.
 
17, 24 lutego (czwartki), godz. 10.00 – Zima z papieru - warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat. Wstęp
wolny.

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

14 – 18 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 11.00 – Akcja Zima – Kino dla dzieci. Wstęp wolny, liczba

miejsc ograniczona. Zapraszamy dorosłych, młodzież oraz dzieci wraz z opiekunami.

17 lutego (czwartek), godz. 13.00 – Akcja Zima – Łamigłówki Mądrej Główki – Zajęcia dla dzieci 6 – 11

lat z zakresu ciekawostek naukowych i logicznego myślenia. Zajęcia zakończone zabawą przy użyciu gier

http://www.siemck.pl/


planszowych.  Wymagane  wcześniejsze  zapisy:  m.kolbuk@siemck.pl.  Wstęp  wolny,  liczba  miejsc

ograniczona.

21 – 25 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 11.00 – Akcja Zima – Kino dla dzieci. Wstęp wolny, liczba

miejsc ograniczona. Zapraszamy dorosłych, młodzież oraz dzieci wraz z opiekunami.

24 lutego (czwartek), godz. 17.00 – Akcja Zima – Łamigłówki Mądrej Główki” – Zajęcia dla dzieci 6 – 11

lat z zakresu ciekawostek naukowych i logicznego myślenia. Zajęcia zakończone zabawą przy użyciu gier

planszowych.  Wymagane  wcześniejsze  zapisy:  m.kolbuk@siemck.pl  .   Wstęp  wolny,  liczba  miejsc

ograniczona.

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

14,  15,  17,  18,  21,  24,  25  lutego,  godz.  11.00  – Ferie  w  Jarzębinie  –  filmy  dla  dzieci. Tytuły

wyświetlanych filmów pod numerem telefonu: 32/228-48-46, ilość miejsc ograniczona, wstęp wolny.

16 lutego (środa), godz. 11.00 – Ferie w Jarzębinie – Karnawał dla Malucha (dzieci do lat 5). Wszelkie

informacje oraz zapisy pod nr telefonu: 501-370-221. Ilość miejsc ograniczona, wstęp w cenie 30 zł.

22 lutego (wtorek), godz. 11.00 – Ferie w Jarzębinie – teatrzyk dla dzieci ,,Pszczółka Maja”. Ilość miejsc

ograniczona, wstęp wolny.

23 lutego (środa), godz. 9.00 – Ferie w Jarzębinie – Wisła Czarne - kulig, wyjazd o godz. 9.00 z ul. Leśnej

(pod sklepem spożywczym). Bilety w cenie 80 zł do nabycia w kasie SCK – Jarzębina. W cenie ognisko,

kiełbasa, chleb z tustym i herbata.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej

Al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29)

www.mbp.siemianowice.pl

http://www.mbp.siemianowice.pl/
mailto:m.kolbuk@siemck.pl
mailto:m.kolbuk@siemck.pl


Dział dla Dzieci i Młodzieży – al. Sportowców 3

15  lutego  (wtorek),  godz.  10.00-11.00  –  Ferie  w  bibliotece  –  Fabryka  kreatywności:  rozwijanie

wyobraźni przestrzennej, czyli konstrukcje z klocków LEGO.

17  lutego  (czwartek),  godz.  10.00-11.00 –  Ferie  w  bibliotece  –  Fabryka  kreatywności:  Magiczne

pudełka-warsztaty plastyczne.

22 lutego (wtorek), godz. 10.00-11.00 – Ferie w bibliotece – Fabryka kreatywności: mądra główka, czyli

dzień zabaw z literaturą dla dzieci.

24 lutego (czwartek), godz. 10.00-11.00 – Ferie w bibliotece – Fabryka kreatywności: Kartki na każdą

okazję-warsztaty plastyczne.

Filia Nr 1 – ul. Fojkisa 4 (tel. 32/228.59.19)

15 lutego (wtorek), godz. 11.00-12.00 – zajęcia plastyczne pt: „Portret Pani Zimy”.

22 lutego (wtorek), godz. 11.00 – zajęcia plastyczne pt: „Zimowy krajobraz”.

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

16 lutego (środa), godz. 10.00 – Zima może być fajna – zajęcia plastyczne dla najmłodszych.

18 lutego (piątek), godz. 10.00 – Zima może być fajna – zajęcia plastyczne dla najmłodszych.

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

15 lutego (wtorek), godz. 11.00-13.00 – „Zima nie tylko na dworze” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla

dzieci.

17 lutego (czwartek), godz. 11.00 – „Zima nie tylko na dworze” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla

dzieci.



22 lutego (wtorek), godz. 11.00 – „Zima nie tylko na dworze” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci.

24 lutego (czwartek), godz. 11.00 – „Zima nie tylko na dworze” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla

dzieci.

Udostępnianie dzieciom gier, puzzli, komputerów i artykułów plastycznych.

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

16 lutego (środa), godz. 10.30 – Zajęcia dla dzieci – „Zimowe opowieści” - głośne czytanie bajek oraz

tworzenie ilustracji do przeczytanych tekstów.

17 lutego (czwartek),  godz. 10.30 – Warsztaty plastyczne dla dzieci  – „Pejzaż zimowy” -  warsztaty

plastyczne, zabawa farbami.

23 lutego (środa), godz. 10.30 – Warsztaty plastyczne dla dzieci – „Zwierzęta ze śnieżnej krainy”.

24 lutego (czwartek),  godz.  10.30 –  Warsztaty plastyczne dla dzieci  –  „Mój przyjaciel  bałwanek” -

tworzenie bałwanków z różnych materiałów plastycznych. 

Muzeum Miejskie
ul. Chopina 6 (tel. 513.661.565)

www.muzeum.siemianowice.pl

1. „Spotkania ze sztuką” w Galerii „Po Schodach” oraz w Galerii Multimedialnej „Piwnica”,

2. „Historie  o  duchach,  strzygach i  upiorach” – zajęcia  prowadzone na ekspozycji  „Antoni Halor  -

Opowieści miasta z rybakiem w herbie”, 

3. „Magla,  byfyj,  szrank  –  wnętrza  jakich (nie)  znacie”  – zajęcia  prowadzone na ekspozycji  stałej

„Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I połowy XX w.”, 

4. „Tajemnice  historii  naszego  miasta”  –  zajęcia  prowadzone  na  ekspozycji  stałej  „Z  dziejów

Siemianowic Śląskich”,

http://www.muzeum.siemianowice.pl/


5. „Sztuka  wojny  –  powstania  i  działania  wojenne  na  terenie  Siemianowic  Śląskich”  – zajęcia

prowadzone na ekspozycji stałej „Czyn zbrojny Górnoślązaków”,

6. „Od węgla do diamentu” – zajęcia prowadzone na ekspozycji stałej „CARBON – Skarby Silesii”.

Wydział Kultury i Sportu
ul. Fitznerów 3
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. 32 765 62 97

16 lutego (środa), godz. 9.00 – wycieczka rekreacyjna dla dzieci i młodzieży do Muzeum Fauny i Flory

Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. 

23 lutego (środa), godz. 9.00 – wycieczka rekreacyjna dla dzieci i młodzieży do Kolejkowa w Gliwicach.

Zapisy na wycieczki od 1 lutego.

Zbiórki na wycieczki o godz. 8.50 - Rynek Miejski przy Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie (uczestni-

ków wycieczek należy zgłosić w Wydziale Kultury i Sportu osobiście lub pod numerami telefonów: 32

765 62 97, 32 765 62 90). Wszystkich uczestników wycieczek obowiązują maseczki i inne środki ochro -

ny przewidziane przepisami COVID-19, 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. 

UWAGA! Podczas wycieczek będzie bezwzględnie respektowany Regulamin wycieczek dostępny 

u opiekunów poszczególnych wycieczek. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych wycieczek. 

MOSiR „PSZCZELNIK” 

Park Pszczelnik 3 

tel. 32.228.08.48, 32.220.43.52



www.mosir.siemianowice.pl

14 – 18 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 12.00-12.45 

21-25 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 12.00-12.45 - nauka jazdy na łyżwach dla dzieci 

i młodzieży (zajęcia bezpłatne) – Lodowisko w Parku Pszczelnik  

SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ

12, 19 lutego (soboty) godz. 10.00 - "Ferie Biegusiem" - zajęcia w formie zabaw biegowych dla dzieci 

i ich rodziców. Zajęcia na stadionie lekkoatletycznym w Parku Pszczelnik

HALA SPORTOWA - PARK PSZCZELNIK

14 lutego (poniedziałek),  godz.  12.00-13.30 -  otwarte  zajęcia  hokeja  na  trawie  dzieci  i  młodzieży.

Organizator: HKS „Siemianowiczanka”, MOSiR „Pszczelnik”

16 lutego (środa), godz. 10.00- 11.30 - otwarte zajęcia hokeja na trawie dzieci i młodzieży. 

Organizator: HKS „Siemianowiczanka”, MOSiR „Pszczelnik”

18 lutego (piątek), godz. 12.00-13.30 - otwarte zajęcia hokeja na trawie dzieci i młodzieży. 

Organizator: HKS „Siemianowiczanka”, MOSiR „Pszczelnik”

21 lutego (poniedziałek), godz. 10.00 - Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Podstawowych. 

Organizator: MOSiR „Pszczelnik”

22 lutego (wtorek), godz. 10.00 - otwarte zajęcia hokeja na trawie dzieci i młodzieży. 

Organizator: HKS „Siemianowiczanka”, MOSiR „Pszczelnik”

https://www.facebook.com/SiemianowiceiPrzyjacieleBIEGAJA
http://www.mosir.siemianowice.pl/


23 lutego (środa), godz. 10.00 - otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Średnich. 

Organizator: HKS „Siemianowiczanka”, MOSiR „Pszczelnik”

24 lutego (czwartek), godz. 10.00 - otwarte zajęcia hokeja na trawie dzieci i młodzieży. 

Organizator: HKS „Siemianowiczanka”, MOSiR „Pszczelnik”

25 lutego (piatek), godz. 10.00 - Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Podstawowych. 

Organizator: MOSiR „Pszczelnik”

LODOWISKO – PARK PSZCZELNIK

Czynne od poniedziałku do niedzieli 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 godz.16.00 - PRZERWA TECHNICZNA 

Bilet ulgowy przysługuje:

- młodzieży  szkolnej  oraz  studentom  w  wieku  do  lat  26  za  okazaniem  legitymacji  szkolnej  lub

studenckiej, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury).

- przysługuje osobom niepełnosprawnym (za okazaniem ważnej legitymacji lub orzeczenia 

o niepełnosprawności) oraz opiekunowi.  

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

HALA SPORTOWA

14 – 18 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 10.00 - otwarte zajęcia z gimnastyki artystycznej dzieci 

i młodzieży (od 4 lat). Organizator: UKS „Diament”, MOSiR „Pszczelnik”



21 – 25 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 11.00 - otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (dziewcząt 

i  chłopców)  –  Szkoły  Podstawowe  klasy  VI  i  VIII.  Organizator:  MKS  „Siemion  przy  ZS4”,  MOSiR

„Pszczelnik”

14, 16, 21, 23 lutego (poniedziałki,  środy), godz. 14.00-15.30 -  “Zimowa Akademia Cheerleaders” -

bezpłatne, otwarte zajęcia cheerleaders dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Zajęcia prowadzi

Katarzyna Pilch - trener Zespołu Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders "SKANDAL". Zespół wielokrotnie

zdobył Mistrzostwa Polski i Europy.

Zapisy na zajęcia prowadzone są w Wydziale Kultury I Sportu, ul. Fitznerów 3, tel. 32 765 62 90 oraz 

u osób prowadzących zajęcia.  

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” – BASEN 

BASEN SAUNA – JACUZZI
Poniedziałek    

Wtorek   

Środa   

Czwartek  

Piątek              

Sobota   

Niedziela - nauka 

pływania

Niedziela         

6.00 – 22.00

6.00 – 18.30

6.00 – 22.00

6.00 – 18.30

6.00 – 22.00

9.00 – 22.00

9.00 – 11.00

11.00 - 21.00

Poniedziałek      

Wtorek    

Środa                 

Czwartek            

Piątek                 

Sobota               

Niedziela            

16.00 – 22.00

16.00 – 22.00

16.00 – 22.00

16.00 – 22.00

16.00 – 22.00

10.00 – 22.00

10.00 - 21.00

W czasie ferii zimowych 2022 r., tj. od 12 do 27 lutego 2022 r. obowiązywać będzie bilet dla dzieci 

i młodzieży uczącej się w cenie: 3,00 zł od osoby na 60 min., 5,00 zł od osoby na 120 min.

Pływalnia Miejska

ul. Śniadeckiego 11

41-100 Siemianowice Śląskie (tel. 32/228 04 15, 725 080 028)

www.pm-siemianowice.pl

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


W okresie ferii zimowych w sprzedaży ulgowe bilety indywidualne w cenie promocyjnej 

2,50 zł/45 min. dla dzieci i młodzieży uczącej się. 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Jana Śniadeckiego 11, (tel. 511.543.210)

www.slaskiewopr.pl

15, 17, 22, 24 lutego (wtorki, czwartki), godz. 11.00-11.45 – bezpłatne zajęcia dla dzieci 

i młodzieży.

W programie:

- samoratowanie

- podstawy pierwszej pomocy

- doskonalenie pływania.

W terminie od 1 do 10 lutego 2022 r. można odebrać karty wstępu na zajęcia w kasie Pływalni 
Miejskiej.

W zajęciach może uczestniczyć ograniczona ilość osób.

ZAPRASZAMY

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

Dodatkowych informacji udzielają:
organizatorzy, obiekty sportowe i kulturalne

oraz Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Fitznerów 3, I piętro – tel. 32/765.62.90

http://www.slaskiewopr.pl/
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