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

BEZPŁATNE WYCIECZKI REKREACYJNE DLA SIEMIANOWICKICH DZIECI I MŁODZIEŻY (w wieku 7-18 

lat) – BRAK MIEJSC

18 stycznia (środa), godz. 9.00 – wycieczka rekreacyjno-piesza do Planetarium Śląskiego. 
W programie zajęcia pt. „Królestwo planet” oraz „cztery pory roku”. Zbiórka o godz. 8.50 na Rynku 
Bytkowskim

25 stycznia (środa), godz. 9.00 – wycieczka do Olkusza. W programie zwiedzanie turystycznej trasy 
podziemnej oraz Muzeum PTTK w Olkuszu. Zbiórka o godz. 8.50 na Rynku Miejskim

Uczestników wycieczek należy zgłosić w Wydziale Kultury i Sportu osobiście lub pod numerem 
telefonu: 32 765 62 97.
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. 

UWAGA! Podczas wycieczek będzie bezwzględnie respektowany Regulamin wycieczek dołączony
do kart uczestnictwa oraz dostępny u opiekunów poszczególnych wycieczek.

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

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

http://www.siemck.pl/


16-20 (poniedziałek-piątek), godz. 10.00 – Kino dla dzieci. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

17-19 stycznia (wtorek-czwartek), godz. 12.00 – „Łamigłówki mądrej główki”. Zajęcia dla dzieci 7-
12 lat. Ilość miejsc ograniczona – wymagane wcześniejsze zapisy: m.kolbuk@siemck.pl 

23-27 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 10.00 – Kino dla dzieci. Wstęp wolny, liczba miejsc 
ograniczona. Tytuły wyświetlanych filmów pod numerem telefonu: 32/765.27.40

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

16 stycznia (poniedziałek), godz. 13.00 – Koncertowe powitanie ferii – audycja muzyczna dla 
dzieci. Wstęp wolny

19 stycznia (czwartek), godz. 10.00 – Szkoła Magii – zajęcia dla dzieci od 6 roku życia. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru od 9 stycznia 2023 r.

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

16-20 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 11.00 – Kino dla dzieci. Tytuły wyświetlanych filmów 
pod numerem telefonu: 32/228.48.46, wstęp wolny

24-27 stycznia (wtorek-piątek), godz. 11.00 – Kino dla dzieci. Tytuły wyświetlanych filmów pod 
numerem telefonu: 32/228.48.46, wstęp wolny

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

Dział dla Dzieci i Młodzieży – al. Sportowców 3

16 stycznia (poniedziałek), godz. 15.00-17.00 – Haftujemy – warsztaty z haftowania dla dzieci i 
młodzieży (przynosimy własne materiały)

19 stycznia (czwartek), godz. 10.00-11.00 – W krainie bajek i baśni cz. 1 – zajęcia czytelniczo-
plastyczne (głośne czytanie fragmentów bajek, zagadki, krzyżówki dotyczące znajomości bajek i 
baśni, wspólna praca plastyczna, kalambury)

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


24 stycznia (wtorek), godz. 10.00-11.00 – W krainie bajek i baśni cz. 2 – zajęcia czytelniczo-
plastyczne (głośne czytanie fragmentów bajek, zagadki, krzyżówki dotyczące znajomości bajek i 
baśni, wspólna praca plastyczna, kalambury)

26 stycznia (czwartek), godz. 10.00-11.00 – Legolandia – zabawy z klockami Lego

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

17, 24 stycznia (wtorki), godz. 12.00 – „Zimowe kolorowanki” – zajęcia plastyczne

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

18 stycznia (środa), godz. 15.00 – Dzień Babci, Dzień Dziadka – zajęcia plastyczno-techniczne

20 stycznia (piątek), godz. 15.00 – Konkurs plastyczny „Nasza zima zła”. Wystawa prac

25 stycznia (środa), godz. 15.00 – Spotkanie czytelniczo-literackie pt. „Kwiaty moje hobby”. 
Poradnictwo i wymiana opinii. Sposoby zaradzenia chorobom roślin, właściwa ich pielęgnacja

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

17 stycznia (wtorek), godz. 11.00 – Warsztaty z dziennikarstwa dla dzieci

18 stycznia (środa), godz. 10.00 – Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka – zajęcia plastyczne

19, 26 stycznia (czwartki), godz. 17.00 – Szachy dla przedszkolaka – warsztaty dla najmłodszych

24 stycznia (wtorek), godz. 16.00 – Warsztaty z dziennikarstwa dla dzieci

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

17, 19, 24, 26 stycznia (wtorki, czwartki), godz. 11.00-12.30 – „Zimowe książeczki” – zajęcia 
czytelniczo-plastyczne dla dzieci

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

18 stycznia (środa), godz. 10.30-11.30 – Zimowe spotkania w bibliotece. Temat: Bezpieczne ferie

20 stycznia (piątek), godz. 10.30-11.30 – Zimowe spotkania w bibliotece. Temat: Zimowy kolaż – 
warsztaty plastyczne



25 stycznia (środa), godz. 10.30-11.30 – Zimowe spotkania w bibliotece. Temat: Bałwankowy świat 
– warsztaty plastyczne

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

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie ferii zimowych
1. „Design naszych przodków” – zajęcia prowadzone na ekspozycji „Wnętrza mieszkalne i 
gospodarcze z I połowy XX w.”
2. „Sztuka nie sztuka” – zajęcia prowadzone w Galerii „Po Schodach”
3. „Opowieści Spichlerza” – zajęcia prowadzone w Galerii „Nad Gelyndrem” i na ekspozycji „Z 
dziejów Siemianowic Śląskich”
4. „Dlaczego karbidka świeci” – zajęcia prowadzone na ekspozycji „Carbon – Skarby Silesii”
5. „Sekrety Białej Damy. Duchy, strzygi i upiory dla zaawansowanych” – zajęcia prowadzone na 
ekspozycji „Antoni Halor – Opowieści miasta z rybakiem w herbie”

Zwiedzanie wystaw:

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

Wystawy stałe
• Antoni Halor - „Opowieści miasta z rybakiem w herbie”,
• „Z dziejów Siemianowic Śląskich”
• „Czyn zbrojny Górnoślązaków”,
• „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I połowy XX w.”,
• „Carbon – Skarby Silesii”.

MOSiR „Pszczelnik” 
Park Pszczelnik 3 
tel. 32.228.08.48, 32.220.43.52

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


www.mosir.siemianowice.pl

16 – 20 stycznia, 23 – 27 stycznia (poniedziałek – piątek), godz. 10.00 – 10.45 - bezpłatne lekcje 
nauki jazdy na łyżwach – Lodowisko w Parku Pszczelnik  

W czasie Ferii Zimowych 2023 lodowisko czynne jest od godz. 10.00 do 20.00 

W dniach od 16.01. do 20.01. oraz od 23.01. do 27.01. w godz. 10.00 – 11.00
 lodowisko dostępne jest tylko dla uczestników Nauki Jazdy na Łyżwach

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 wynosi jednorazowo 45 min. Po 
każdym czasie jazdy następuje 15 minutowa przerwa.

Hala Sportowa  -  Park Pszczelnik

17, 19, 24, 26 stycznia (wtorki, czwartki), godz. 10.00 – 11.30 - otwarte zajęcia hokeja na trawie 
dzieci i młodzieży. ORGANIZATOR: HKS „Siemianowiczanka”, MOSiR „Pszczelnik”

23 stycznia (poniedziałek), godz. 11.00 – 13.00 - gry i zabawy - konkurencje sprawnościowe – 
dzieci i młodzieży. ORGANIZATOR: MDK „Chemik”, MOSiR „Pszczelnik”

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

23-27 stycznia (poniedziałek – piątek), godz. 10.00-11.00 – otwarte zajęcia z 
gimnastyki artystycznej dzieci i młodzieży (od 4 lat). Organizator: UKS „Diament”, 
MOSiR „Pszczelnik”

16 – 22 stycznia (poniedziałek – sobota, godz. 6.00 – 22.00, niedziela, godz. 
9.00 – 21.00) – Wodny tor przeszkód na basenie KS „Michał”. Atrakcja dostępna 
w cenie biletu

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

17, 19, 24, 26 stycznia (wtorki, czwartki), godz. 11.00-11.45 - bezpłatne zajęcia dla dzieci 

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


i młodzieży w ramach AKCJI ZIMA 2023
W programie:
- samoratowanie
- podstawy pierwszej pomocy
- doskonalenie pływania

W okresie ferii zimowych bilety na basen dla dzieci i młodzieży w cenie promocyjnej 3,50zł/45min

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


