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SCK Bytków – ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)
4, 11, 18, 25 lutego (piątki), godz. 17.00 – Maluszkowe Muzykowanie. Bilety w cenie 25 zł
do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl.
6 lutego (niedziela), godz. 17.00 – Karnawałowa rewia przebojów „Naira i przyjaciele”.
Program operetkowo – musicalowy. Wystąpią: Naira Ayvazyan, Łukasz Kostka i goście.
Bilety w cenie 60 zł do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl.
10 lutego (czwartek), godz. 17.00 – Spotkanie Podróżników: Bałkany. Wstęp wolny.
13 lutego (niedziela), godz. 18.00 – Walentynki w SCK: „Wojownik z miłości” – koncert
Bartasa Szymoniaka. Bilety w cenie 50 zł do nabycia w kasach SCK i on-line na
www.bilety.siemck.pl.
14 lutego (poniedziałek), godz. 20.00 – Stand-up Piotra Bałtroczyka pt. „Starość nie jest
dla mięczaków”. Bilety w cenie 65 zł dostępne w serwisie www.biletyna.pl.
19 lutego (sobota), godz. 18.00 – Koncert Macieja Balcara z zespołem w ramach trasy
koncertowej Live Tour 2022. Bilety w cenie 50 zł do nabycia w kasach SCK
i on-line na www.bilety.siemck.pl.
24 lutego (czwartek), godz. 18.30 – Żółto-niebieski BABSKI COMBER z Mirkiem
Jędrowskim i zespołem Happy Jędrowski Show. Bilety w cenie 95 zł (w cenie konsumpcja)
do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl.

SCK WILLA FITZNERA, ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763 27 33)
2, 9, 16, 23 lutego (środy), godz. 19.00-20.00 – Milonga w Fitznerze. Bilety w cenie 20 zł
od pary do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl.
4, 11, 18, 25 lutego (piątki), godz. 17.00 – Fitzner Cafe. Bilety w cenie 5 zł do nabycia
w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl.
4, 18 lutego (piątki), godz. 20.00 – Karaoke. Wstęp wolny.
6 lutego (niedziela), godz. 11.00-12.00 – Elementarz Malucha. Bilety w cenie
5 zł dziecko/10 zł opiekun do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl.
8 lutego (wtorek), godz. 17.00-19.00 – Byzuch. Wstęp wolny.
10 lutego (czwartek), godz. 18.00-20.00 – Wernisaż Grupy Artystycznej LAURA – Joanna
Łącka- Knapik oraz Adam Knapik – małżeńska impresja. Wstęp wolny.
13 lutego (niedziela), godz. 18.00-20.00 – WALENTYNKOWY WIECZÓR POEZJI
ŚPIEWANEJ I NIE TYLKO, wystąpi trio: Eugeniusz Szwarcer i przyjaciele. Bilety w cenie
15 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl.
17 lutego (czwartek), godz. 18.00-20.00 – Klasycy Rocka i nie tylko KRYSTYNA PROŃKO.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl.
22 lutego (wtorek), godz. 18.00-19.00 – Chór „Wesoła Jesień” przedstawia cykl pt. „Muzyka
Łagodzi Obyczaje”, występ muzyczno - biesiadny. Wstęp wolny.
24 lutego (czwartek), godz. 18.00-19.00 – Siemianowice na starej fotografii - cykl spotkań
prowadzony przez Mariana Jadwiszczoka. Spotkanie VI. Wstęp wolny.

SCK Zameczek – ul. Oświęcimska 1 (tel. 32/204.11.27)
1, 8, 15, 22 lutego (wtorki), godz. 18.30 – Grupa Twórcza dla dorosłych - rysunek,
malarstwo, grafika. Wstęp wolny.
10 lutego (czwartek), godz. 11.00 – Maluch w akcji. Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku
1-3. Bilety w cenie 25 zł (dziecko + opiekun) do nabycia w kasach SCK oraz online na
www.bilety.siemck.pl.

16 lutego (środa), godz. 17.00 – Przyjdź, poczytam Ci bajeczkę. Wstęp wolny.
20 lutego (niedziela), godz. 16.00 – Niedzielne popołudnie z muzyką. Aleksandr Maceradi ballady rosyjskie. Bilety w cenie 25 zł/15 zł (seniorzy) do nabycia w kasach SCK oraz on-line
na www.bilety.siemck.pl.
23 lutego (środa), godz. 17.00 – Zwyczajni - niezwyczajni. W kręgu śląskiej kultury i nie
tylko… Spotkanie z Wandą Bujoczek. Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru w SCK
Zameczek od 7.02.2022 r.

SCK Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)
2, 9, 16, 23 lutego (środy), godz. 17.00 – Teatr Dzieci – Grupa warsztatowa. Ilość miejsc
ograniczona. Bilety w cenie 40 zł/miesiąc do nabycia w kasach SCK oraz on-line na
www.bilety.siemck.pl.
3, 10, 17, 24 lutego (czwartki), godz. 17.00 – Klub Gier Planszowych. Wstęp wolny, liczba
miejsc ograniczona. Zapraszamy dorosłych, młodzież oraz dzieci wraz z opiekunami.
7 – 11 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 11.30 – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej –
projekt edukacyjny dla szkół podstawowych i przedszkoli. Informacje i zapisy: www.nhef.pl
11 lutego (piątek), godz. 18.00 – Naukowo i z humorem „Lofe ju” – Naukowcy i specjaliści
o różnych kontekstach i aspektach miłości oraz projekcja filmu fabularnego. Wstęp wolny,
liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy dorosłych, młodzież oraz dzieci wraz z opiekunami.
12 lutego (sobota), godz. 18.00 – Ela Dębska śpiewa Cohena – koncert walentynkowy.
Bilety w cenie 40 zł podwójny bilet „dla zakochanych” / 30 zł za pojedynczy bilet, do nabycia
w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl.
26 lutego (sobota), godz. 17.00 – „Inkaska Droga Królewska” – wernisaż wystawy zdjęć
oraz spotkanie z Wojciechem Giergielem, konsulem honorowym Peru w Katowicach. Wstęp
wolny, liczba miejsc ograniczona.

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

6 lutego (niedziela), godz. 17.00 – Szwarne Karlusy – koncert promujący nową płytę. Bilety
w cenie 30 zł/25 zł seniorzy do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl
7 lutego (poniedziałek), godz. 17.00 – Muzyczne spotkania przy kawie. Bilety w cenie 10 zł
do nabycia w kasie SCK – Jarzębina.
26 lutego (sobota), godz. 20.00 – Pochowanie basa – ostatki. Bilety w cenie 80 zł
z konsumpcją/osoba do nabycia w kasie SCK – Jarzębina.

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 lutego (wtorek) – Ogłoszenie Regulaminu konkursu na wyłonienie Lokalnych Liderów, na
inicjatywy oddolne – „Przyjdź do nos – jest BLISKO”. Konkurs dofinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

1 lutego (wtorek) – 10. rocznica śmierci Wisławy Szymborskiej. Ekspozycja książek
i promocja twórczości w postaci zakładek z cytatami, dodawanymi do wypożyczonych
książek.
8 lutego (wtorek), godz. 17.00 – „Fokus dla młodzieży” – warsztaty dla wszystkich młodych,
chętnych do wzięcia udziału w konkursie „Przyjdź do nos – jest BLISKO”. Zgłoszenia do
udziału w warsztacie przyjmowane do 07 lutego 2022 pod nr telefonu 32 228-13-29.
10 lutego (czwartek), godz. 17.00 – „Warsztaty pomysłów na inicjatywy” – warsztaty dla
wszystkich dorosłych, chętnych do wzięcia udziału w konkursie „Przyjdź do nos – jest
BLISKO”. Zgłoszenia do udziału w warsztacie przyjmowane do 07 lutego 2022 pod nr
telefonu 32 228-13-29.

14 lutego (poniedziałek) – „Randka z książką”. Przyjdź w Walentynki do Biblioteki i wybierz
z walentynkowego kosza książkę dla siebie.
16 lutego (środa), godz. 16.00 – Spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki:
„Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz” Anny Kamińskiej.
17 lutego (czwartek), godz. 17.00 – „Tref przy tyju” - Spotkanie miłośników godki śląskiej.
Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32 220 42 59.
24 lutego (czwartek), godz. 16.00 – Spotkanie Twórczo Zakręconych. Prezentacja prac
z kocimi motywami. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32 220 42 59.

Filia Nr 1 – ul. Fojkisa 4 (tel. 32/228.59.19)
2 lutego (środa), godz. 10.00 – Zajęcia czytelnicze pt. „Legendy Polski”.
3 lutego (czwartek), godz. 10.00 – Zajęcia czytelnicze pt. „Legendy Polski”.
3, 10 lutego (czwartki), godz. 16.00-17.00 – Douczanie z języka angielskiego (MOPS).
7 lutego (poniedziałek), godz. 9.00 – Zajęcia czytelnicze pt. „Poznaj świat bajek”.

Filia Nr 4 – ul. Szymanowskiego 11 (tel. 32/228.14.40)
3 lutego (czwartek), godz. 15.00 – Spotkanie czytelniczo – literackie pt: „Moje ulubione
wiersze o zwierzętach”.
4 lutego (piątek), godz. 15.00 – Spotkanie czytelniczo – literackie pt. „Książki pisane
wierszem i nie tylko”.
9 lutego (środa), godz. 15.00 – Spotkanie czytelniczo – literackie pt: „Mój ukochany kot”.
Pokaz maskotek oraz zdjęć naszych pupili.

10 lutego (czwartek), godz. 15.00 – „Walentynki ” – zajęcia plastyczno – techniczne.
11 lutego (piątek), godz. 15.00 – Światowy Dzień Kota. Wymienianie się doświadczeniami
opieki nad pupilami. Konkurs plastyczny. Wystawa prac.

Filia Nr 5 – ul. Sobieskiego 11 (tel. 32/228.24.85)
3, 10 lutego (czwartki), godz. 16.00-17.00 – douczanie z matematyki (MOPS).
16, 23 lutego (środy), godz. 10.30 – 11.00 – „Podróże po literaturze” – zajęcia czytelnicze
dla przedszkolaków.
17, 24 lutego (czwartki), godz.10.30 – 11.00 – „Podróże po literaturze” – zajęcia czytelnicze
dla przedszkolaków.

Filia Nr 8 – ul. Zgrzebnioka 43a (tel. 32/228.61.54)
1 lutego (wtorek), godz. 10.00 – Poczytacze – zajęcia czytelniczo
– edukacyjne dla najmłodszych.
8 lutego (środa), godz. 10.00 – Kreatywny przedszkolak – zajęcia dla najmłodszych.
10 lutego (czwartek), godz. 16.00 – Symfonia szycia – warsztaty szycia dla dorosłych.
Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32 228 61 54.
11 lutego (piątek), godz. 10.00 – Poczytacze – zajęcia czytelniczo
– edukacyjne dla najmłodszych.

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

2, 9, 16, 23 lutego (środy), godz. 16.00 – „Spotkajmy się przy robótce” – warsztaty dla
dorosłych. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy – 228-10-16.
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, 8, 9, 10: poniedziałek godz. 10.00-15.00, wtorek-piątek godz. 11.00-18.00,
Filia nr 4: poniedziałek godz. 12.00-15.00, wtorek-czwartek godz. 13.00-17.00, piątek godz.
14.00-18.00
Filia nr 5: poniedziałek godz. 10.00-15.00, wtorek-piątek godz. 11.00-17.30
Filia nr 11: nieczynne do odwołania
Ekspozycje:
- Wystawa prac Marty Maksara – MBP Biblioteka Centralna

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

3 lutego (czwartek), godz. 18.00 – Koncert klas wokalnych Społecznego Ogniska
Muzycznego w Siemianowicach Śląskich „Disney Forever”.
4 lutego (piątek), godz. 18.00 – Galeria Jednego Przedmiotu – Udostępnienie nowego
ciekawego eksponatu z kolekcji Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.
10 lutego (czwartek), godz. 13.00 – Zajęcia pt: „Arteterapia. Stresowi mówimy NIE”
w ramach Akademii Muzealnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. prowadzący Jarosław
Bednarz. Wstęp płatny 10 zł. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na e-mail:
biuro@muzeum.siemianowice.pl lub telefonicznie 513.661.565.
17 lutego (piątek), godz. 18.00 – Otwarcie wystawy Katarzyny Młynarczyk, Galeria

Kolekcjonera.
23 lutego (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.
24 lutego (czwartek), godz. 13.00 – Zajęcia pt „Tajemnice siemianowickich zabytków”
w ramach Akademii Muzealnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład poprowadzi
Małgorzata Derus. Wstęp płatny 10 zł. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na
e-mail: biuro@muzeum.siemianowice.pl lub telefonicznie 513.661.565.
WYSTAWY ZMIENNE
1. „Zwidzenia” wystawy studentów kierunku Grafiki Wyższej Szkoły Technik
Informatycznych w Katowicach,
2. Muzeum w starej fotografii – wystawa fotograficzna Galeria „Nad Gelyndrem” .

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.”,

·
Zwiedzanie „Czarodziejskiej komnaty” – instalacji artystycznej (Galeria Multimedialna
„Piwnica”),

·
„CARBON – skarby Silesii”.

MOSiR „PSZCZELNIK”

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

1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 lutego (wtorki, czwartki) godz. 18.00 - Zajęcia jogi
6 lutego (niedziela) godz. 10.00 – IV Otwarte Mistrzostwa Siemianowic Śląskich w Curlingu LODOWISKO MOSiR „Pszczelnik”
12 lutego (sobota) godz. 10.00 - Turniej Hokeja na Trawie Seniorów. 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

„Krajowa Karta
Dużej Rodziny”
NAZWA USŁUGI

CENA

„Siemianowicka
Karta Rodzinna 3 i
więcej”
„Siemianowicka
Karta Seniora
60+”

Jednorazowe wejście / osobę – bilet normalny

5,00 zł

Karnet (1 miesiąc) Młodzież do lat 18, Studenci

37,00 zł

Karnet (1 miesiąc) normalny

47,00 zł

Karnet (3 miesiące) Młodzież do lat 18, Studenci

78,00 zł

Karnet (3 miesiące) normalny

115,00 zł

Wynajem siłowni na godzinę

45,00 zł

Wynajem siłowni na godzinę przez Kluby sportowe z
Siemianowic Śląskich

22,00 zł

2,50 zł
23,50 zł
57,50 zł

LODOWISKO - Park „Pszczelnik”
poniedziałek – piątek od godz. 14.00 do 20.00
godziny ślizgawek: 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

CENA (45 min./os)
„Krajowa Karta Dużej Rodziny„
„Siemianowicka Karta Rodzinna 3
i więcej”
"Siemianowicka Karta Seniora
60+"

Bilety indywidualne
Dzieci do lat 7
Normalny
Ulgowy
Grupy szkolne z opiekunem (w godz. od 10.00
do 15.00)
Wypożyczenie łyżew
Ostrzenie łyżew
Wynajem tafli lodowiska (60 min.)

wstęp wolny
4,00 zł
2,00 zł

wstęp wolny
2,00 zł

1,00 zł
2,50 zł
7,00 zł
250,00 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

CENA godz.
„Krajowa Karta
Dużej Rodziny”
"Siemianowicka Karta
Rodzinna 3 i więcej”
"Siemianowicka
Karta Seniora 60+"

Dzień tygodnia

Godzina wynajmu

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, godz. 6.00 – 15.00 5,00 zł. / godz.

Kluby sportowe z Siemianowic Śląskich – poniedziałek – piątek, godz. 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, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 lutego (wtorki, czwartki) godz. 18.45 - Basen KS „Michał” –
AQUA BIKE (jazda na rowerach w basenie)
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 lutego (wtorki, czwartki) godz. 20.30 - Basen KS „Michał” –
Ćwiczenia w wodzie

HALA KS „MICHAŁ”
3 lutego (czwartek) godz.15.30 – mecz piłki ręcznej MKS Siemion przy Sp 4 - KS Zgoda
Ruda Śląska – młodzik
5 lutego (sobota) godz. 9.00 - Turniej Futsalu - I Liga
5 lutego (sobota) godz. 18.00 – mecz piłki siatkowej MUKS Michałkowice – BKS Stal
Bielsko-Biała – I liga
12 lutego (sobota) godz. 16.00 – mecz piłki ręcznej MKS START Michałkowice – AZS AGH
Kraków II liga
13 lutego (niedziela) godz. 8.00 - Hala sportowa – IX Walentynkowy Turniej Piłki
Siatkowej Par
19 lutego (sobota) godz. 17.00 – mecz futsalu FC Silesia Box 2016 Siemianowice Śląskie BSF Bochnia – I liga

27 lutego (niedziela) godz. 18.00 – mecz piłki siatkowej MUKS Michałkowice - MKS Dwójka
Zawiercie – I liga

CENNIK BASENU
BILETY INDYWIDUALNE

Bilet ulgowy
(*)

Cena za 60
minut
Cena za 120
minut
Dopłata za 1
minutę

Poniedziałek – Piątek
do godz. 1500
„Krajowa Karta
Bilet
Bilet
normalny Dużej Rodziny” ulgowy
„Siemianowicka (*)
Karta Rodzinna
3 i więcej”
„Siemianowicka
Karta Seniora
60+”

od godz. 1500
„Krajowa Karta
Bilet
Dużej Rodziny”
normalny
„Siemianowicka
Karta Rodzinna
3 i więcej”
„Siemianowicka
Karta Seniora
60+”

4,50 zł

7,00 zł

3,50 zł

7,50 zł

10,00 zł

5,00 zł

6,50 zł

10,00 zł

5,00 zł

11,50 zł

15,00 zł

7,50 zł

0,10 zł

0,20 zł

0,10 zł

0,15 zł

0,20 zł

0,10 zł

Sobota, Niedziela i święta
do godz. 1500
Bilet
ulgowy
(*)

Cena za 60
minut
Cena za 120
minut
Dopłata za 1
minutę

Bilet
normalny

przez cały
dzień
„Krajowa Karta Ulgowy bilet
Dużej
rodzinny
Rodziny”
(**)

od godz. 1500

Bilet
„Krajowa Karta
ulgowy
Dużej Rodziny”
(*)
„Siemianowick
a
Karta Rodzinna
3 i więcej”
Siemianowicka
Karta Seniora
60+

Bilet
normalny

„Siemianowicka
Karta Rodzinna
3 i więcej”
„Siemianowick
a Karta
Seniora 60+”

7,50 zł

10,00 zł

5,00 zł

8,50 zł

11,00 zł

5,50 zł

8,00 zł

11,50 zł

15,00 zł

7,50 zł

12,50 zł

16,00 zł

8,00 zł

13,00 zł

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)
www.pm-siemianowice.pl
Aktualny harmonogram zajęć i godzin na stronie internetowej: www.pm-siemianowice.pl
2,7,9,14,16,19,21,23,28 lutego (poniedziałki, środy) godz. 19.00 – Aqua aerobic na
Pływalni Miejskiej
2,7,9,14,16,19,21,23,28 lutego (poniedziałki, środy) godz. 17.00 – gimnastyka korekcyjna
1,3,8,10,15,17,22,24 lutego (wtorki, czwartki) godz. 16.00 – gimnastyka dla seniora.
Sprzedaż biletów pół godziny przed zajęciami. Szczegóły na stronie www.pmsiemianowice.pl
1,3,8,10,15,17,22,24 luty (wtorki, czwartki) godz. 17.00 – rehabilitacja

SIŁOWNIA
otwarta od poniedziałku do piątku : 7.00-9.00, 9.30-11.30, 12.00-14.00, 14.30-16.30,
17.00-19.00,
19.30-21.30
soboty: 12.00-14.00, 14.30-16.30, 17.00-18.30
niedziele: 9.00-11.00, 11.30-13.30, 14.00-15.30
Na siłowni mogą przebywać maksymalnie 3 osoby
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
5,12,19,26 (soboty)
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. Obowiązuje ścisły reżim sanitarny.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE „SPORCIK”
godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 19.00,
w soboty w godz. 9.00-19.00,
w niedziele 9.00-16.00.

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. Fitznerów 3, I piętro – tel. 32/765.62.90

