KULTURALNA AKCJA ZIMA 2014
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Niepodległości 45 (tel. 32 228.72.80)
20 stycznia (poniedziałek) godz. 11.00
Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży
21-23 stycznia (wtorek-czwartek) godz. 10.00
Zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych (5-9 lat)
21-23 stycznia (wtorek-czwartek) godz. 12.30
Zajęcia plastyczne dla dzieci starszych (10-15 lat)
23 stycznia (czwartek) godz. 17.30
Bal przebierańców dla dzieci. Bilety – 7 zł
27 stycznia (poniedziałek) godz. 10.00
Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 6-7 lat
27 stycznia (poniedziałek) godz. 11.00
Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 8-9 lat
28 stycznia (wtorek) godz. 10.00
Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 4-5 lat
28 stycznia (wtorek) godz. 11.00
Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 6-7 lat
29 stycznia (środa) godz. 10.00
Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 7-9 lat
30 stycznia (czwartek) godz. 10.00
Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 10-12 lat
30 stycznia (czwartek) godz. 11.00
Zajęcia taneczne dla dzieci powyżej 13 roku życia

SCK WILLA FITZNERA
ul. 27-go stycznia 3, tel. 32 763.27.33
28 stycznia (wtorek) godz. 11.00
„Bajka ze śmiechem”. Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Własnego Stanisławiak z Chorzowa.
Wstęp wolny.

SCK PARK TRADYCJI
ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765.27.40-41
18 stycznia (sobota) godz. 15.00
Karnawał dla dzieci: projekcja bajki, zabawa kostiumowa, konkursy.
Bilety: 9 zł (dorośli), 12 zł (dzieci).
20 stycznia (poniedziałek) godz. 10.30
Ferie w kinie Maks – seans filmowy dla dzieci.
Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie SCK-Park Tradycji.
23 stycznia (czwartek) godz. 12.30
Ferie w kinie Maks – seans filmowy dla dzieci.
Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie SCK-Park Tradycji

22 stycznia (środa) godz. 10.30
Ferie w kinie Maks – seans filmowy dla dzieci.
Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie SCK-Park Tradycji.
24 stycznia (piątek) godz. 10.30
Ferie w kinie Maks – seans filmowy dla dzieci.
Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie SCK-Park Tradycji.
27 stycznia (poniedziałek) godz. 10.30
Ferie w kinie Maks – seans filmowy dla dzieci.
Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie SCK-Park Tradycji.
28 stycznia (wtorek) godz. 10.00
Ferie w kinie Maks – seans filmowy dla dzieci.
Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie SCK-Park Tradycji
29 stycznia (środa) godz. 10.30
Ferie w kinie Maks – seans filmowy dla dzieci.
Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie SCK-Park Tradycji.

SCK JARZĘBINA – ul. Wierzbowa 2 (tel. 32 228.48.46)
21, 24, 28 stycznia (wtorki, piątek) godz.12.00-14.00
Gry i zabawy dla dzieci połączone z dyskoteką
31 stycznia (piątek) godz. 12.00-14.00
Bal przebierańców na zakończenie ferii
21-24 i 27-30 stycznia (wtorek-piątek i poniedziałek-czwartek) godz. 10.00-16.00
Tenis stołowy, szachy, gry planszowe

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Al. Sportowców 3, tel. 32 228.13.29
www.mbp.siemianowice.pl
ODDZIAŁ DLA DZIECI (Al. Sportowców 3)
21 stycznia (wtorek) godz. 11.00-13.00
Stacja „Tomek i Przyjaciele” - zajęcia literackie w oparciu o serię książek „Tomek i przyjaciele” prezentacja multimedialna na temat pociągów, głośne czytanie książek z serii o Tomku, konkurs
wiedzy o „Tomku i przyjaciołach” zagadki, rebusy, zabawy ruchowe
23 stycznia (czwartek) godz. 11.00-13.00
Stacja „Kartonowy pociąg” – warsztaty plastyczne – wspólne wykonanie lokomotywy z wagonikami
z kartonów, kolorowych papierów, bibułek
24 stycznia (piątek) godz. 11.00-13.00
Stacja „Puzzle” – turniej układania puzzli
28 stycznia (wtorek) godz. 11.00-13.00
Stacja „Lokomotywa” - zajęcia literackie w oparciu o twórczość J. Tuwima – prezentacja
multimedialna na temat autora, głośne czytanie „Lokomotywy”, ilustracja do wiersza J. Tuwima,
zagadki, rebusy, zabawy ruchowe
30 stycznia (czwartek) godz. 11.00-13.00
Stacja „Pędzel” - warsztaty plastyczne, pociągi i lokomotywy malowane farbami na dużych
planszach
31 stycznia (piątek) godz. 11.00-13.00
Stacja „Puzzle” – turniej układania puzzli
Zajęcia odbywać się będą we współpracy ze sklepem modelarskim „Mój świat modeli” z Chorzowa

FILIA NR 1 (ul. Żeromskiego 13a)
21 stycznia (wtorek) godz. 10.00
„Bałwan i zające” – zajęcia czytelniczo-plastyczne
23 stycznia (czwartek) godz. 10.00
„Mróz na szybie” – zajęcia czytelniczo-plastyczne
28 stycznia (wtorek) godz. 10.00
„Fabryka śniegu” – zajęcia czytelniczo-plastyczne
30 stycznia (czwartek) godz. 10.00
„Biała cisza” – zajęcia czytelniczo-plastyczne
FILIA NR 2 (ul. Niepodległości 45)
24 stycznia (piątek) godz. 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Młodych „2/8”. „Moja
ulubiona lektura”
FILIA NR 4 (ul. Szymanowskiego 11)
30 stycznia (czwartek) godz. 15.00 – Spotkanie czytelniczo-literackie „Kwiaty moje hobby”.
Poradnictwo i wymiana opinii. Sposoby zaradzania chorobom roślin, właściwa ich pielęgnacja
Codziennie w godzinach otwarcia: zajęcia plastyczno-techniczne, czytelnicze, gry, głośne czytanie
książek
FILIA NR 5 (ul. Sobieskiego 11)
21, 28 stycznia (wtorki) godz. 10.00
O zimie czytam – zajęcia czytelnicze oparte na literaturze o tematyce zimowej
22, 29 stycznia (środy) godz. 10.00
Zimą malowane – warsztaty plastyczne
FILIA NR 7 (ul. Fojkisa 2)
20 stycznia (poniedziałek) godz. 15.00-15.30
Z cyklu „Wszyscy kochamy zwierzęta” – „Hipopotam i lody”
27 stycznia (poniedziałek) godz. 8.00-9.00
Z cyklu „Przysłowia są mądrością narodów” – „Nie ma nic gorszego nad sąsiada złego”.
„Mieć węża w kieszeni”
30 stycznia (czwartek) godz. 9.30-10.30
Z cyklu „Przysłowia są mądrością narodów” – „Nie ma nic gorszego nad sąsiada złego”.
„Mieć węża w kieszeni”
FILIA NR 8 (ul. Zgrzebnioka 43a)
21 stycznia (wtorek) godz. 10.30
Dzień Babci i Dziadka – zajęcia plastyczne
23 stycznia (czwartek) godz. 10.30
B jak bajeczka – głośne czytanie dla najmłodszych
28 stycznia (wtorek) godz. 10.30
Kolorowy świat – zajęcia plastyczne
30 stycznia (czwartek) godz. 10.30
Z papieru wyczaruję... – zajęcia plastyczne

FILIA NR 9 (ul. Powstańców 54a)
21 stycznia (wtorek) godz. 11.00-13.00
„Kolorowy pociąg do wymarzonej przygody” – zajęcia czytelniczo-plastyczne
23 stycznia (czwartek) godz. 11.00-13.00
„Kolorowy pociąg do wymarzonej przygody” – zajęcia czytelniczo-plastyczne
28 stycznia (wtorek) godz. 11.00-13.00
„Co można robić na stacji: Biblioteka?” – zajęcia czytelniczo-plastyczne
30 stycznia (czwartek) godz. 11.00-13.00
„Co można robić na stacji: Biblioteka?” – zajęcia czytelniczo-plastyczne
FILIA NR 10 (ul. Jaworowa 2)
20 stycznia (poniedziałek) godz. 12.00
„Pomysł na ferie zimowe” – warsztaty plastyczne
22 stycznia (środa) godz. 12.00
„Zima wokół nas” – tworzenie obrazków zimowych – warsztaty plastyczne
24 stycznia (piątek) godz. 12.00
„Bałwanki z masy solnej” – warsztaty plastyczne
27 stycznia (poniedziałek) godz. 12.00
„Maski karnawałowe” – warsztaty plastyczne
29 stycznia (środa) godz. 12.00
Zabawa z plasteliną – tworzenie postaci z bajek – warsztaty plastyczne
31 stycznia (piątek) godz. 12.00
Spotkanie z uczestnikami warsztatów plastycznych – rozdanie dyplomów
W czasie ferii zimowych będzie można korzystać z gier planszowych, przyborów
rysowniczych i bezpłatnego Internetu

MUZEUM MIEJSKIE
ul. Chopina 6, tel. 32 228.50.80
www.muzeum.siemianowice.pl
„Drzwi otwarte Muzeum” dla dzieci i młodzieży – zwiedzanie wystaw stałych i zmiennych:
• „Zimowe krajobrazy z kolędami” – wystawa kółka plastycznego Młodzieżowego Domu
Kultury im. dr. H. Jordana
• wystawa twórczości słuchaczy Akademii Muzealnej
• „Czyn zbrojny Górnoślązaków w XX wieku”
• „Z dziejów Siemianowic Śląskich”
• Galeria Rzeźby w Węglu
• „Tradycyjna kultura wsi górnośląskiej”
• „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I poł. XX wieku”
Zajęcia plastyczne w Galerii „Po Schodach” oraz w Galerii Multimedialnej „Piwnica” dla grup
zorganizowanych (po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym)
Z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od organizatorów
terminy imprez mogą ulec zmianie.
Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
REFERAT KULTURY URZĘDU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
ul. 27 stycznia 3, I piętro – tel. 32 765.62.90

SPORTOWA AKCJA ZIMA 2014
Wyjazdy rekreacyjne dla siemianowickich dzieci i młodzieży
22 stycznia (środa) godz. 9.00
Bielsko-Biała – studio filmów rysunkowych
29 stycznia (środa) godz. 9.00
Radzionków – Muzeum Chleba
Wyjazd o godz. 9.00 – Plac Wolności - Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
(uczestników wycieczek należy zgłosić w Referacie Sportu pod numerami telefonów 32/760 52 88,
32/760 52 46 do dnia 17 stycznia i 24 stycznia 2014 r.)

Zespół Szkół Sportowych
ul. Mikołaja 3, tel. 32/220 08 00
20-31 stycznia (poniedziałek-piątek) godz. 11.30-12.15 oraz 12.15-13.00
Bezpłatny wstęp na basen kryty dla dzieci i młodzieży. Warunkiem bezpłatnego wejścia na basen
Zespołu Szkół Sportowych jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej (limit – 50 osób/45 minut)

MOSiR „PSZCZELNIK”
Park Pszczelnik 3,
tel. 32 228.08.48, 32 220.43.52
www.mosir.siemianowice.pl
MOSiR „Pszczelnik” - hala
20 stycznia (poniedziałek) godz. 10.00
Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Ponadgimnazjalnych
Organizator: MOSiR „Pszczelnik”
20 stycznia (poniedziałek) godz. 14.00 – 15.30
Otwarte zajęcia hokeja na trawie – Szkoły Podstawowe
Organizator: UKS „Mustangi Michałkowickie”
21 stycznia (wtorek) godz. 10.00
Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Gimnazjalnych
Organizator: MOSiR „Pszczelnik”
21 stycznia (wtorek) godz. 14.00 – 15.30
Otwarte zajęcia hokeja na trawie – Szkoły Podstawowe
Organizator: UKS „Mustangi Michałkowickie”
22 stycznia (środa) godz. 10.00 – 13.00
Otwarte zajęcia hokeja na trawie – Szkoły Gimnazjalne
Organizator: UKS „Mustangi Michałkowickie”
23 stycznia (czwartek) godz. 10.00 – 12.00
Otwarte zajęcia hokeja na trawie – Szkoły Gimnazjalne
Organizator: UKS „Mustangi Michałkowickie”

23 stycznia (czwartek) godz. 14.00 – 15.30
Otwarte zajęcia hokeja na trawie – Szkoły Podstawowe
Organizator: UKS „Mustangi Michałkowickie”
24 stycznia (piątek) godz. 10.00 – 13.00
Otwarte zajęcia hokeja na trawie – Szkoły Gimnazjalne
Organizator: UKS „Mustangi Michałkowickie”
27 stycznia (poniedziałek) godz. 10.00
Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Ponadgimnazjalnych
Organizator: MOSiR „Pszczelnik”
27 stycznia (poniedziałek) godz. 14.00 – 15.30
Otwarte zajęcia hokeja na trawie – Szkoły Podstawowe
Organizator: UKS „Mustangi Michałkowickie”
28 stycznia (wtorek) godz. 10.00
Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Gimnazjalnych
Organizator: MOSiR „Pszczelnik”
28 stycznia (wtorek) godz. 14.00 – 15.30
Otwarte zajęcia hokeja na trawie – Szkoły Podstawowe
Organizator: UKS „Mustangi Michałkowickie”
29 stycznia (środa)godz. 10.00 – 13.00
Otwarte zajęcia hokeja na trawie – Szkoły Gimnazjalne
Organizator: UKS „Mustangi Michałkowickie”
30 stycznia (czwartek) godz. 10.00 – 12.00
Otwarte zajęcia hokeja na trawie – Szkoły Gimnazjalne
Organizator: UKS „Mustangi Michałkowickie”
30 stycznia (czwartek) godz. 14.00 – 15.30
Otwarte zajęcia hokeja na trawie – Szkoły Podstawowe
Organizator: UKS „Mustangi Michałkowickie”
31 stycznia (piątek) godz. 10.00 – 13.00
Otwarte zajęcia hokeja na trawie – Szkoły Gimnazjalne
Organizator: UKS „Mustangi Michałkowickie”

Obowiązują legitymacje szkolne. Wstęp wolny.
SIŁOWNIA - Park „Pszczelnik”
poniedziałek, środa, godz.14.00 do 21.00
wtorek, czwartek, piątek, godz.15.00 do 22.00
SAUNA – MOSiR „Pszczelnik”
poniedziałek - piątek, godz.15.00 do 22.00

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
www.ksmichal.mmj.pl
Kompleks Sportowy “Michał” – hala
20 stycznia (poniedziałek) godz. 9.00-11.00
Otwarte zajęcia piłki siatkowej dziewcząt i chłopców – klasa VI SP oraz Gimnazjum
Organizator: MUKS „Michałkowice”

20 stycznia (poniedziałek) godz. 12.00-13.30
Otwarte zajęcia z gier i zabaw ruchowych z akcentem na piłkę ręczną – Szkoły Podstawowe
Organizator: MKS „Siemianowiczanka” Siemianowice Śląskie
21 stycznia (wtorek) godz. 9.00-11.00
Otwarte zajęcia piłki siatkowej dziewcząt i chłopców – klasa VI SP oraz Gimnazjum
Organizator: MUKS „Michałkowice”
21 stycznia (wtorek) godz. 15.00-16.30
Otwarte zajęcia piłki ręcznej – Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne
Organizator: MKS „Siemianowiczanka” Siemianowice Śląskie
22 stycznia (środa) godz. 9.00-11.00
Otwarte zajęcia piłki siatkowej dziewcząt i chłopców – klasa VI SP oraz Gimnazjum
Organizator: MUKS „Michałkowice”
22 stycznia (środa) godz. 12.00-13.30
Otwarte zajęcia z gier i zabaw ruchowych z akcentem na piłkę ręczną – Szkoły Podstawowe
Organizator: MKS „Siemianowiczanka” Siemianowice Śląskie
23 stycznia (czwartek) godz. 10.00
Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Gimnazjalnych
Organizator: MOSiR „Pszczelnik”
23 stycznia (czwartek) godz. 15.00-16.30
Otwarte zajęcia piłki ręcznej – Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne
Organizator: MKS „Siemianowiczanka” Siemianowice Śląskie
24 stycznia (piątek) godz. 10.00-12.00
Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Podstawowych
Organizator: MOSiR „Pszczelnik”
24 stycznia (piątek) godz. 12.00-13.30
Otwarte zajęcia z gier i zabaw ruchowych z akcentem na piłkę ręczną – Szkoły Podstawowe
Organizator: MKS „Siemianowiczanka” Siemianowice Śląskie
27 stycznia (poniedziałek) godz. 12.00-13.30
Otwarte zajęcia piłki ręcznej – Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne
Organizator: MKS „Siemianowiczanka” Siemianowice Śląskie
28 stycznia (wtorek) godz. 12.00-13.30
Otwarte zajęcia piłki ręcznej – Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne
Organizator: MKS „Siemianowiczanka” Siemianowice Śląskie
29 stycznia (środa) godz.10.00
Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Podstawowych
Organizator: MOSiR „Pszczelnik”
29 stycznia(środa) godz. 12.00-13.30
Otwarte zajęcia piłki ręcznej – Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne
Organizator: MKS „Siemianowiczanka” Siemianowice Śląskie
30 stycznia (czwartek) godz. 10.00
Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Gimnazjalnych
Organizator: MOSiR „Pszczelnik”
31 stycznia (piątek) godz. 10.00
Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Ponadgimnazjalnych
Organizator: MOSiR „Pszczelnik”

Obowiązują legitymacje szkolne. Wstęp wolny.

Kompleks Sportowy “Michał” – basen
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00
sobota w godz. 9.00 – 22.00
niedziela w godz.11.00 – 21.00
Ulgowy wstęp na basen w dniach 20-24.01.2014 r. oraz 27-31.01.2014 r.
dla dzieci, młodzieży oraz studentów do godziny 15.00 – 2,50 zł/70min.

Kompleks Sportowy “Michał” - SAUNA, JACUZZI
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 22.00
sobota w godz. 10.00 – 22.00
niedziela w godz. 10.00 – 21.00

PŁYWALNIA MIEJSKA
ul. Jana Śniadeckiego 11, tel. 32 228.04.15
www.pm-siemianowice.pl
W ramach AKCJI ZIMA, Pływalnia Miejska w czasie ferii zimowych zaprasza na akcję pod hasłem
"PŁYWAJ Z WOPR-em". W ramach tej akcji zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia
nauki pływania, na które zapraszamy we wtorki (21.01.2014,28.01.2014),
środy (22.01.2014, 29.01.2014) i czwartki (23.01.2014, 30.01.2014) o godz. 10.00.
Zapisy na zajęcia przyjmujemy w kasie Pływalni Miejskiej w terminie
od 2.01.2014 do 15.01.2014 w godzinach otwarcia obiektu.
Liczba miejsc ograniczona.
Harmonogram zajęć będzie udostępniony na naszej stronie internetowej.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE „SPORCIK”
ul. Jana Śniadeckiego 11 - tel. 32/228.04.15, www.pm-siemianowice.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-22.00 - wstęp bezpłatny

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “WOŁODYJOWSKI”
Zespół Szkół nr 4, ul. Marii Dąbrowskiej 10
tel. 501.018.845, www.zs4.mmj.pl
27, 28 i 30 stycznia (poniedziałek, wtorek i czwartek) w godzinach od 10.00 do 12.00
treningi i zajęcia z szermierki.
Z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od organizatorów
terminy imprez mogą ulec zmianie.
Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:
Referat Sportu w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,
ul. Jana Pawła II 10, tel. 32 760.52.46, 32 760.52.88
MOSiR „Pszczelnik” – Park Pszczelnik, tel. 32 228.08.48
Pływalnia Miejska – ul. Śniadeckiego 11, tel. 32 228.04.15

