
AKCJA  LATO  2022  w  SIEMIANOWICACH  ŚLĄSKICH

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY

SCK BYTKÓW
ul. Niepodległości  45 (tel. 32 228-72-80)

LIPIEC

4 lipca (poniedziałek) - Letni Bal Kwiatów czyli taneczne powitanie wakacji dla dzieci od 5 lat. 

Wstęp wolny

godz. 10.00 - projektowanie i wykonanie kostiumów w Pracowni Plastycznej OKIENKO

godz. 11.00 - zabawa taneczna z konkursami i animacjami na sali widowiskowej

6 lipca (środa), godz. 10.00 - Letnie Fantazje Sceniczne: odsłona 1 – warsztaty teatralne dla dzieci 

od 6 lat. Wstęp wolny

8 lipca (piątek), godz. 10.00 - Letnie Fantazje Sceniczne: odsłona 2 – warsztaty wokalne dla dzieci 

od 6 lat. Wstęp wolny

13 lipca (środa), godz. 10.00 - Letnie Fantazje Sceniczne: odsłona 3 – warsztaty ruchu scenicznego 

dla dzieci od 6 lat. Wstęp wolny

15 lipca (piątek), godz. 10.00 - Letnie Fantazje Sceniczne: odsłona 4 – warsztaty z recytacji dla 

dzieci od 6 lat. Wstęp wolny

19 lipca (wtorek), godz. 11.00 - Artystyczny Parking SCK- Bytków: animacje dla dzieci. Wstęp wolny

26 lipca (wtorek), godz. 11.00 - Artystyczny Parking SCK- Bytków: animacje dla dzieci. Wstęp wolny

SIERPIEŃ

2, 9, 16, 23, 30 sierpnia (wtorki), godz. 10.00-12.00 - Kolorowe lato w OKIENKU: warsztaty 

plastyczne dla dzieci 6-9 letnich w Pracowni Plastycznej „Okienko”. Wejściówki do odbioru od 

1 lipca w kasie/ portierni SCK- Bytków

3 sierpnia (środa), godz. 11.00 - Artystyczny Parking SCK- Bytków: animacje dla dzieci. Wstęp 

wolny

4, 11, 18, 25, sierpnia (czwartki), godz. 10.00-12.00- Kolorowe lato w OKIENKU: warsztaty 

plastyczne dla dzieci 10-15 letnich. Wejściówki do odbioru od 1 lipca w kasie/portierni SCK-Bytków

24 sierpnia (środa), godz. 11.00 - Artystyczny Parking SCK- Bytków: animacje dla dzieci. Wstęp 

wolny



AMFITEATR W PARKU MIEJSKIM
ul. Chopina  1

TEATRALNE LATO POD CHMURKĄ

3 lipca (niedziela), godz. 17.00 - Teatr GabiArt ze spektaklem „ Jak Kicia Rufiego mądrości uczyła”

10 lipca (niedziela), godz. 17.00- O! Teatr ze spektaklem „Bajka o lodowej górze i królewnie 

Marysi”

17 lipca (niedziela), godz.17.00 - Teatr GabiArt ze spektaklem „Cyrk Bobas”

24 lipca (niedziela), godz. 17.00 - O! Teatr ze spektaklem „Król Maciuś”

31 lipca (niedziela), godz. 17.00 - O! Teatr ze spektaklem „Bajka o gajowym Hrobotku”

7, 14, 21, 28 sierpnia (niedziele), godz. 17.00 – Muzyczne animacje dla dzieci.

Wstęp na spektakle i animacje bezpłatny

SCK PARK TRADYCJI 

ul. Orzeszkowej 12 (tel.32/765 27 40)
 
5, 12, 19, 26 lipca (wtorki), godz. 11.00 – Akcja Lato –Kino dla dzieci. Wstęp wolny, liczba miejsc 
ograniczona
 
7, 14, 21, 28 lipca (czwartki), godz. 11.00 – Akcja Lato – „Kino dla dzieci”. Wstęp wolny, liczba 
miejsc ograniczona
 
2, 9, 16, 23, 30 sierpnia (wtorki), godz.  11.00 – Akcja Lato – Kino dla dzieci. Wstęp wolny, liczba 
miejsc ograniczona
 
4, 11, 18, 25 sierpnia (czwartki), godz.  11.00 – Akcja Lato – Kino dla dzieci. Wstęp wolny, liczba 
miejsc ograniczona

Zajęcia z zagranicznymi wolontariuszami AIESEC:

 zajęcia językowe (j. ang.), prace projektowe, gry i zabawy (dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 15 

lat)

1 – 5 sierpnia (poniedziałek-piątek) godz. 11.00 – 14.00 - Warsztaty tydzień I

8 – 12 sierpnia (poniedziałek-piątek) godz. 11.00 – 14.00 - Warsztaty tydzień II

15 – 19 sierpnia (poniedziałek-piątek) godz. 11.00 – 14.00 - Warsztaty tydzień III

22 – 26 sierpnia (poniedziałek-piątek) godz. 11.00 – 14.00 - Warsztaty tydzień  IV

Wstęp wolny.  Zapisy: (32) 228 72 80, w. 11 

SCK JARZĘBINA 



ul. Wierzbowa 2 (tel. 32/228 48 46)

LIPIEC
4, 11, 18, 25 lipca (poniedziałki), godz 11.00 - Letnie Kino dla dzieci. Tytuły  wyświetlanych filmów 
pod numerem telefonu: 32/228-48-46. Wstęp wolny

6, 13, 20, 27 lipca (środy), godz 11.00 - Letnie Kino dla dzieci. Tytuły  wyświetlanych filmów pod 
numerem telefonu: 32/228-48-46. Wstęp wolny

22 lipca (piątek), godz. 11.00 - Święto Czekolady – gry, zabawy, animacje dla dzieci. Wstęp wolny.

SIERPIEŃ

1, 8, 22, 29 sierpnia (poniedziałki), godz.  11.00 - Letnie Kino dla dzieci. Tytuły  wyświetlanych 
filmów pod numerem telefonu: 32/228-48-46. Wstęp wolny

3, 10, 17, 24, 31 sierpnia (środy), godz.   11.00 - Letnie Kino dla dzieci. Tytuły  wyświetlanych 
filmów pod numerem telefonu: 32/228-48-46. Wstęp wolny

SCK ZAMECZEK
ul Oświęcimska 1 (tel. 32/204-11-27)

18-21 lipca (poniedziałek – czwartek), godz. 10.00 i 12.00 - Wakacje ze sztuką – warsztaty 

plastyczne dla dzieci w wieku 7-15 lat. Wstęp wolny. Wejściówki do odbioru od 30 czerwca w SCK 

Zameczek

9  sierpnia (wtorek)  godz. 11.00 – Podwodna kraina – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7-10

lat. Wstęp wolny. Wejściówki do odbioru od 30 czerwca w SCK Zameczek

11 sierpnia (czwartek)  godz. 11.00 – Podwodna kraina – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 

7-10 lat. Wstęp wolny. Wejściówki do odbioru od 30 czerwca w SCK Zameczek

23 sierpnia (wtorek) godz. 11.00 – W świecie wycinanek – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 

7-10 lat. Wstęp wolny. Wejściówki do odbioru od 30 czerwca w SCK Zameczek

25 sierpnia (czwartek) godz. 11.00 – W świecie wycinanek – warsztaty plastyczne dla dzieci 

w wieku 7-10 lat. Wstęp wolny. Wejściówki do odbioru od 30 czerwca w SCK Zameczek

PRACOWNIA KREATYWNA H2O
ul Wyspiańskiego 5 (tel. 789-046-775)

2, 9, 16, 23, 30 sierpnia (wtorki), godz. 11.00 – Zajęcia dla dzieci w wieku 5 – 7 lat. Bilety w cenie 

15 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

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


4, 11, 18, 25 sierpnia (czwartki), godz. 17.00 – Zajęcia dla dzieci dla dzieci powyżej 8 lat Bilety 

w cenie 15 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Anny Szaneckiej
Al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29)
www.mbpsiemianowice.pl

Dział dla Dzieci i Młodzieży (al. Sportowców 3)
tel. 32 228 13 29

Akcja lato pod hasłem:  ”..Bo w bibliotece się nie nudzisz”

5 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00 -„Wakacje Mikołajka” – czytanie fragmentów książki oraz 
wykonanie pracy plastycznej do teatrzyku Kamishibai

12 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00 - Pocztówka z wakacji – warsztaty robienia kartek

19 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00 -Robimy coś z niczego” – warsztaty plastyczne, w czasie 
których wykorzystywane będą rzeczy przeznaczone do recyklingu

26 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00 -„Zwariowany dzień planszówek” – turniej gier planszowych

Filia nr 1
ul. Fojkisa 4, tel. 690 685 012

5 lipca (wtorek), godz.11.00 - „Leśny pokaz mody” - zajęcia czytelniczo-plastyczne

26 lipca (wtorek), godz.11.00 - „Muszle i bursztyn” - zajęcia czytelniczo-plastyczne

16 sierpnia (wtorek), godz.11.00 - „Zachód słońca” - zajęcia czytelniczo-plastyczne

23 sierpnia (wtorek), godz.11.00 - „Czarodziejskie lody” - zajęcia czytelniczo-plastyczne

W godzinach otwarcia biblioteki : kolorowanki, puzzle, gry planszowe

Filia nr 5
ul. Sobieskiego 11, tel. 32 228 24 85

6, 13, 20, 27 lipca (środy), godz. 14.00- 15.00 – „Wakacyjne podróże z książką w kieszeni” - zajęcia 
plastyczne dla dzieci

Filia nr 8
ul. Zgrzebnioka 43a, tel.  32 228-61-54

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


5 lipca (wtorek), godz. 10.30 – Scootie Go ! - zabawy w programowanie

7 lipca (czwartek), godz. 10.30 – Codey Rocky - zabawy w programowanie

12 lipca (wtorek), godz. 10.30 - Scootie Go ! - zabawy w programowanie

14 lipca (czwartek), godz. 10.30 - Codey Rocky -  zabawy w programowanie

Filia nr 9
ul. Powstańców 54a, tel. 32 228-10-16

7, 14, 21, 28 lipca, 4, 11, 18, 25 sierpnia (czwartki), godz. 11.00 - „Bajki rodziców” - zajęcia 
czytelniczo-plastyczne dla dzieci

Filia Nr 10
ul. Jaworowa 2, (tel. 32/228-42-46)

7 lipca (czwartek), godz. 10.30 –11.30 - warsztaty plastyczne dla dzieci pod hasłem: Podróże z 
książką. Temat: Tajemnice oceanów, podróże z Nelą.

12 lipca (wtorek), godz. 10.30-11.30 - warsztaty plastyczne dla dzieci pod hasłem: Podróże z 
książką. Temat: Zwierzęta polarne – podróże z Nelą.

14 lipca (czwartek),godz. 10.30 – 11.30 – warsztaty plastyczne dla dzieci pod hasłem: Podróże z 
książką. Temat: Afryka – kraina niesamowitych zwierząt, podróże z Nelą.

18 sierpnia (czwartek), godz. 10.30 –11.30 – warsztaty plastyczne dla dzieci pod hasłem: Podróże 
z książką. Temat: kontynent kangurów, podróże z Nelą.

25 sierpnia (czwartek), godz. 10.30 –11.30 – warsztaty plastyczne dla dzieci pod hasłem: Podróże 

z książką. Temat: na tropie przygód, podróże z Nelą.

MUZEUM MIEJSKIE
ul. Chopina 6, (tel. 513.661.565)

7, 21 lipca, 18 sierpnia (czwartki), 31 sierpnia (środa), godz. 15.00 - Historyczny Spacer po 
Siemianowicach - Seria spacerów po najciekawszych historycznie lokalizacjach naszego miasta, 
prowadzenie Małgorzata Derus

Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem: lipiec-sierpień 2022 od wtorku do niedzieli w godzinach 
otwarcia muzeum, dla dzieci wstęp darmowy

Lekcje Muzealne: lipiec-sierpień 2022 od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum,

MIKROWYCIECZKI W RAMACH ŚWIĘTA METROPOLII GZM



2 lipca (sobota), godz. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00  
Na mikrowycieczki zapraszamy pasjonatów historii i ciekawych, tajemniczych zakątków 
Siemianowic Śląskich oraz rodziny z dziećmi.
Mogą występować utrudnienia dla osób niepełnosprawnych (m.in. na wózkach w Muzeum 
Miejskim).
Jedna z tur będzie prowadzona z tłumaczem języka ukraińskiego.

1. Wycieczka pn.   Spacer z Laurą i Hugo Donnersmarckami. 

Trasa wycieczki: Muzeum Miejskie Siemianowice Śląskie ul Chopina 6
Pałac Inspiracji (Pałac Donnersmarcków), ul Chopina 11-17

Spacer w towarzystwie Laury i Hugo Donnersmarcków w strojach z epoki. Postacie zabiorą 
uczestników wycieczki do swojego świata, oprowadzając po zabytkowym parku i swojej rezydencji.

2. Wycieczka w     poszukiwaniu   Pióropusznika Strusiego (Botanika)

Trasa wycieczki: Park Pszczelnik i okolice

Odkrywanie  przyrodniczych  osobliwości  Siemianowic  Śląskich  z  fachowcem  i  pasjonatem
posiadającym ogromną wiedzę i doskonały kontakt z uczestnikami w każdym wieku. 
Poszukiwanie  pióropusznika  strusiego,  odkrywanie  stanowisk  chronionych  roślin,  pomników
przyrody. Podróż w głąb fascynującego świata roślin, ptaków i innych zwierząt zamieszkujących
okolice Parku Pszczelnik.

3.   Wycieczka pn. „Siemianowice kierych ...już nie ma” 

Start wycieczki: Willa Fitznera, ul. Fitznerów

Oprowadzanie  po  najciekawszych  historycznie  obiektach  w  Siemianowicach  Śląskich:  Willa
Fitznera,  Dyrekcja  Huty  „Jedność”,   Rosomak,  Budynek  administracji  Fabryki  Kotłów Parowych,
Browar Weisenberga, Dworzec kolejowy. Są to miejsca znajdujące się w ścisłym centrum miasta i
są nierozerwalnie związane z historią powstania Siemianowic Śląskich. 

4. Wycieczka pn.   Zakochaj się w …hokeju na trawie!

Trasa wycieczki; Kompleks Sportowy „Siemion”

Dzień otwarty – zapoznanie z dyscypliną hokeja na trawie, historią siemianowickiego hokeja na
trawie,  zwiedzanie  obiektu  sportowego  KS  „Siemion”,  możliwość  uczestniczenia  w  treningu
otwartym  z  przedstawicielami  pierwszoligowej  drużyny  HKS  Siemianowiczanka,  wystawa
plenerowa poświęcona historii siemianowickiego hokeja na trawie.

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU
ul. Jana Pawła II 1 (tel. 32 765 62 90)

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

13 lipca (środa), zbiórka godz. 8.00 - Wycieczka rekreacyjna – Nadleśnictwo Zawadzkie



27 lipca (środa), zbiórka godz. 8.00 - Wycieczka rekreacyjno-piesza na Jurę Krakowsko – 
Częstochowską (Ogrodzieniec, Smoleń)

10 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00 - Wycieczka rekreacyjna – jezioro Dzierżno Małe

24 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00 - Wycieczka rekreacyjno-piesza na Jurę Krakowsko – 
Częstochowską (Bolechowice, Łazy)

Zbiórki o godz. 7.50 – Rynek Miejski (uczestników wycieczek należy zgłosić w Wydziale Kultury i 
Sportu osobiście lub pod numerami telefonów: 32 765 62 97, 32 765 62 90).
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.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE „SPORCIK”
Siemianowice Śląskie, ul. Śniadeckiego 11

16, 30 lipca, 13, 27 sierpnia (soboty), godz. 10.00-12.30 - Siemianowickie Sportowe Soboty z AZS - 
zajęcia sportowe dla siemianowickich dla dzieci z rocznika 2009 i młodszych:

Zajęcia przewidziane są dla maksymalnie 40 dzieci jednocześnie (ok 120 rotacyjnie), z rocznika 

2009 i młodszych.

W ramach zajęć planowane są gry i zabawy: przeciąganie liny, wyścigi rzędów z różnymi przyborami

(piłkami, kijami do unihokeja, balonami, skakanką, hula-hop, skoki w workach), kręgle z butelek po 

wodzie, strzały na bramkę, tory przeszkód, ringo, gra w klasy, guma, chusta animacyjna, unihokej, 

dwa ognie, gra do 5 podań, badminton, raz, dwa, trzy – baba jaga patrzy, ruchomy kosz.

MOSiR „PSZCZELNIK”
Park Pszczelnik
41-100 Siemianowice Śląskie

TENIS ZIEMNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA KORTACH MOSiR „PSZCZELNIK”

1-26 sierpnia (poniedziałek – piątek), godz.10.00 – 13.00
Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego dzieci i młodzieży szkolnej z Siemianowic Śląskich na 
kortach Parku Pszczelnik. Organizator: Wydział Kultury i Sportu oraz MOSiR „Pszczelnik”

26 sierpnia (piątek), godz. 10.00 - Turniej Tenisa Ziemnego Dzieci i Młodzieży. Park Pszczelnik 



28 czerwca, 5, 12, 19 lipca, 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia (wtorki), godz. 17.30 - Wtorki Biegowe – 
Maraton na Raty. Organizator: MOSiR „Pszczelnik”

29 czerwca, 6, 13, 20, 27 lipca, 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia (środy), godz. 10.00-18.00  - ulgowy wstęp 
na otwarty basen kąpielowy dla dzieci i młodzieży szkolnej z Siemianowic Śląskich – 2,00 zł. brutto 

2 lipca (sobota), godz. 11.00 - Bieg Lata oraz Nordic Walking. Trasa biegu wynosi ok. 5,5 kilometra 
i niezmiennie prowadzi alejkami Parku „Pszczelnik” do Pola Golfowego przez „Bażantarnię”, staw 
„Rzęsa” do mety w Parku „Pszczelnik”. 

Zgłoszenia  do  biegu  przyjmowane  są  mailowo  na  adres:  sport@um.siemianowice.pl  (należy  
w treści maila podać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania) do dnia 30 czerwca br.,
do godz. 11.00.  Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w formie papierowej w Biurze
Zawodów w dniu biegu, w godz. 10.15-10.50. 

10 lipca (niedziela), godz. 10.00 - Turniej Siatkówki Plażowej Mixtów. Organizator: MOSiR 
„Pszczelnik”

11 lipca (poniedziałek), godz. 13.00 - Aerobik w wodzie na basenie kąpielowym w Parku Pszczelnik.
Organizator: MOSiR „Pszczelnik”

13 lipca (środa), godz. 10.00 - Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych - Szkoły 
Podstawowe. Park Pszczelnik – boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. Organizator: MOSiR 
„Pszczelnik”

4 sierpnia (czwartek),  godz. 10.00 – 12.00 - Test Coopera (Indywidualny test polegający na 12-
minutowym nieprzerwanym biegu po bieżni sprawdzający wydolność swojego organizmu) Park 
Pszczelnik – Stadion Sportowy – bieżnia. Organizator: MOSiR „Pszczelnik”

10 sierpnia (środa), godz. 10.00-12.00 - Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych – Szkoły 
Średnie. Park Pszczelnik – boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. Organizator: MOSiR „Pszczelnik”

17 sierpnia (środa), godz. 13.00 - Aerobik w wodzie na basenie kąpielowym w Parku Pszczelnik. 
Organizator: MOSiR „Pszczelnik”

23 sierpnia (wtorek), godz. 10.00 - Otwarte Zajęcia Aikido FCS KALI w Parku Pszczelnik  

28 sierpnia (niedziela), godz. 10.00 - Turniej Siatkówki Plażowej Mixtów. Organizator: MOSiR 
„Pszczelnik”

K O R T Y  - MOSiR „Pszczelnik”
od poniedziałku do niedzieli od godz. 7.00 do 21.00

B A S E N  K Ą P I E L O W Y -  PARK PSZCZELNIK od 25.06 – 31.08
poniedziałek - piątek od godz. 10.00 do 18.00
sobota, niedziela i święta od godz. 10.00 do 19.00



KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
www.ksmichal.mmj.pl

18 - 22 lipca (poniedziałek – piątek), godz. 10.00 – 11.00 - Otwarte zajęcia z gimnastyki 
artystycznej dzieci i młodzieży (od 4 lat). Hala K.S. „Michał”.  Organizator: UKS „Diament”, MOSiR 
„Pszczelnik”

B A S E N  –  KOMPLEKS  SPORTOWY „MICHAŁ”

/BASEN – SAUNA – JACUZZI – ZJEŻDŻALNIA/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek – od godz. 6.00 – 22.00 

sobota od godz. 9.00 – 22.00  

niedziela od godz. 9.00 – 21.00

W  czasie  wakacji  letnich  2022  r.,  tj.  od  25.06.  do  31.08. obowiązywać  będzie  wakacyjna
promocja biletów: 
-  3,00 zł od osoby na 60 min. 
-  5,00 zł od osoby na 120 min.
- grupy zorganizowane - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (wtorek lub czwartek) wejście
na basen w cenie:
-  3,00 zł od osoby na 60 min.
-  5,00 zł od osoby na 120 min.

KOMPLEKS SPORTOWY "SIEMION"
ul. Olimpijska 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 sierpnia (wtorki, czwartki), godz. 16.30 – 18.30 - Otwarte zajęcia 
hokeja na trawie dzieci i młodzieży

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

W okresie wakacji cena promocyjna biletu 2,50zł  dla dzieci i młodzieży uczącej się. Od 15.08.2022 
przerwa technologiczna na basenie. Przewidywany termin otwarcia obiektu 29.08.2022 (może ulec 
zmianie). 

ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY
ul. Sowia 14, 
41-100 Siemianowice Śląskie

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


GOLF DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 lipca,  1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 sierpnia (poniedziałki, czwartki),
godz. 16.00-17.00 na terenie Śląskiego Klubu Golfowego, ul. Sowia 14, Siemianowice Śląskie, będą
organizowane  bezpłatne  zajęcia  nauki  gry  w  golfa  dla  dzieci  i  młodzieży  mieszkających  
w Siemianowicach Śląskich. 

DOM KULTURY „CHEMIK”
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Niepodległości 51
41-106 Siemianowice Śląskie
tel. 32 228 20 90

Piłka nożna na naszych osiedlach – zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży

4, 11, 18, 25 lipca, 1, 8, 22, 29 sierpnia (poniedziałki), godz. 16.30 – grupa młodsza, godz. 18.00 – 

grupa starsza. Zajęcia z piłki nożnej na Osiedlu Michałkowice

5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 23, 30 sierpnia (wtorki), godz. 16.30 – grupa młodsza, godz. 18.00 – grupa 

starsza. Zajęcia z piłki nożnej na Osiedlu Tuwim

6, 13, 20, 27 lipca, 3, 10, 24, 31 sierpnia (wtorki), godz. 16.30 – grupa młodsza, godz. 18.00 – 

grupa starsza. Zajęcia z piłki nożnej na Osiedlu Węzłowiec

7, 14, 21, 28 lipca, 4, 11, 25 sierpnia (wtorki), godz. 16.30 – grupa młodsza, godz. 18.00 – grupa 

starsza. Zajęcia z piłki nożnej na Osiedlu Bańgów

UWAGA! Podczas zajęć będzie bezwzględnie respektowany Regulamin dołączony do kart
uczestnictwa oraz dostępny w miejscu imprezy.

W razie niepogody zajęcia w danym dniu nie odbędą się.
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