
Ferie zimowe 2019
w siemianowickich instytucjach kultury i sportu

FERIE ZIMOWE W INSTYTUCJACH KULTURY

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY
www.siemck.pl

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

11, 12, 14, 15 lutego (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), godz. 10.00 – Zimowe podróże –
warsztaty plastyczne w Pracowni Plastycznej OKIENKO dla dzieci w wieku 6-9 lat

11, 12, 14, 15 lutego (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), godz. 12.00 – Zimowe podróże –
warsztaty plastyczne w Pracowni Plastycznej OKIENKO dla dzieci i młodzieży od 10 lat

SCK PARK TRADYCJI – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)

11-15, 18-21 lutego (poniedziałek-piątek, poniedziałek-czwartek), godz. 10.00  – Zimowe kino
dla dzieci – projekcje filmowe w Kinie Maks

SCK ZAMECZEK – ul. Oświęcimska 1 (tel. 32/763.27.33)

12-14 lutego (poniedziałek-piątek), godz.10.00 – Akademia Małego Odkrywcy

18-22 lutego (poniedziałek-piątek) godz.10.00 – Zajęcia plastyczne w Pracowni Plastycznej NA
WINKLU dla dzieci w wieku 6-9 lat

18-22 lutego (poniedziałek-piątek) godz.12.00 – Zajęcia plastyczne w Pracowni Plastycznej NA
WINKLU dla dzieci i młodzieży od 10 lat

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29)
www.mbp.siemianowice.pl

FERIE Z BIBLIOTEKĄ – Ahoj przygodo! - czyli pirackie ferie
Cykliczne spotkania w Oddziale dla Dzieci i Filiach – warsztaty tworzenia stroju pirackiego

BIBLIOTEKA CENTRALNA (Al. Sportowców 3)

12, 19 lutego (wtorki), godz. 10.30 – Oprowadzanie po bibliotece grup dzieci w ramach Akademii
Przedsiębiorczości (liczba miejsc ograniczona, zapisy pod numerem telefonu 32 220 42 59)

ODDZIAŁ DLA DZIECI (Al. Sportowców 3)

11 lutego (poniedziałek), godz. 11.00-12.00 – AHOJ! Rozpoczęcie cyklu „Ahoj przygodo-pirackie
ferie” - robimy czapkę piracką - warsztaty

http://www.mbp.siemianowice.pl/


12 lutego (wtorek), godz. 11.00-12.00 – Pokaz drukarki 3D dla dzieci (3 tury). Prezentacja o druku
3D i pokaz działania drukarki 3D

15, 22 lutego (piątki), godz. 10.00-18.00 – Puzzlowe piątki w bibliotece – układanie puzzli

15 lutego (piątek), godz. 11.00-12.00  – Akademia rękodzieła dla młodzieży SEZAM. Tworzenie
bransoletek z drutu pamięciowego

19 lutego (wtorek), godz. 16.00-17.00 – Akademia rękodzieła dla młodzieży SEZAM. Decoupage

21 lutego (czwartek),  godz. 11.00-12.00 – AHOJ! Zakończenie cyklu „Ahoj przygodo-pirackie
ferie”. Ahoj! - chrzest morski, wręczenie dyplomów i podsumowanie zajęć

FILIA NR 1 (ul. Żeromskiego 13a)

12 lutego (wtorek), godz. 10.00  – „Pirackie opowieści pirata Rabarbara: awantura o kichanie” -
zajęcia czytelniczo-plastyczne

14 lutego (czwartek), godz. 10.00 – „Pirackie opowieści pirata Rabarbara: obiad u ludożerców” -
zajęcia czytelniczo-plastyczne

18 lutego (poniedziałek), godz. 10.00 – AHOJ! - wykonanie pirackiej opaski – warsztaty. „Pirackie
opowieści  pirata  Rabarbara:  piracki  strój”  -  zajęcia  czytelnicze,  gra  planszowa „Piracki  skarb”,
kolorowanki

21 lutego (czwartek), godz. 10.00  – „Pirackie opowieści pirata Rabarbara: pożytek z rekina” -
zajęcia czytelniczo-plastyczne

FILIA NR 4 (ul. Szymanowskiego 11)

11 lutego (poniedziałek), godz. 13.00 – Głośne czytanie bajki o piratach Walta Disneya „Od łódki
do transatlantyku”

12 lutego (wtorek), godz. 15.00 – Konkurs plastyczny „Pirackie kolorowanki”

13 lutego (środa), godz. 15.00 – AHOJ! - robimy szarfę do pasa dla piratów - warsztaty

14 lutego (czwartek), godz. 15.00 – Konkurs plastyczny „Groźna piracka broń”

15 lutego (piątek), godz. 15.00 – Piraci i ich korsarskie okręty – spotkanie czytelniczo-literackie

18 lutego (poniedziałek), godz. 13.00  – Głośne czytanie historii „Pirata Jędrusia” wg Andrzeja
Grabowskiego

19 lutego (wtorek), godz. 15.00 – Konkurs plastyczny „Pirackie wyklejanki”

20 lutego (środa), godz. 15.00 – Szlaki wypraw pirackich – spotkanie czytelniczo-literackie

21 lutego (czwartek), godz. 15.00 – Konkurs plastyczny „Skarby piratów”

22 lutego (piątek), godz. 15.00 – Spotkanie czytelniczo-literackie miłośników książek o piratach

FILIA NR 5 (ul. Sobieskiego 11)

12 lutego (wtorek), godz. 12.00 – AHOJ! - robimy piracką mapę skarbów - warsztaty



15 lutego (piątek), godz. 12.00 – Kapelusz pirata – zajęcia czytelniczo-plastyczne

19 lutego (wtorek), godz. 12.00 – Piracka skrzynia skarbów – zajęcia czytelniczo-plastyczne

22 lutego (piątek), godz. 12.00 – Skarb piratów – zajęcia czytelniczo-plastyczne

FILIA NR 7 (ul. Fojkisa 2)

12  lutego  (wtorek),  godz.  10.00-11.00 –  „Ahoj  -  przygodo”.  „Uszatek  i  Pyzatek”  -  zajęcia
czytelnicze

14 lutego (czwartek), godz. 10.00-11.00 – „Ahoj - przygodo”. „Nierozłączni przyjaciele” - zajęcia
czytelnicze

20 lutego (środa), godz. 10.00-11.00  – AHOJ! - robimy sakiewkę na złoto – warsztaty.  „Ahoj -
przygodo”. „Kapitan Gburek” - zajęcia czytelnicze

22 lutego (piątek),  godz.  10.00-11.00 –  „Ahoj  -  przygodo”.  „Dole  i  niedole  królika  Łapka”  -
zajęcia czytelnicze

FILIA NR 8 (ul. Zgrzebnioka 43a)

11 lutego (poniedziałek), godz. 10.00 – Gramy w gry planszowe - chińczyk

13 lutego (środa), godz. 10.30 – Gramy w gry planszowe - remik

15 lutego (piątek), godz. 10.30 – Gramy w gry planszowe - scrabble

19 lutego (wtorek), godz. 10.00-13.00 – AHOJ! - robimy chustę piracką – warsztaty

FILIA NR 9 (ul. Powstańców 54a)

12  lutego  (wtorek),  godz.  11.00-13.00 –  „Gdzie  mieszkają  piraci?”  –  zajęcia  czytelniczo-
plastyczne dla dzieci

15 lutego (piątek), godz. 10.00-13.00  – AHOJ! - robimy papugę – warsztaty. „W towarzystwie
papugi” - zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

19 lutego (wtorek), godz. 11.00-13.00 – „Czym popłyniemy?” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla
dzieci

22  lutego  (piątek),  godz.  11.00-13.00 –  „Gdzie  piraci  chowają  skarby”  –  zajęcia  czytelniczo-
plastyczne dla dzieci

FILIA NR 10 (ul. Jaworowa 2)

12  lutego  (wtorek),  godz.  11.00  –  „Flaga  na  maszt”  –  wykonanie  flagi  pirackiej  -  warsztaty
plastyczne

14 lutego (czwartek), godz. 13.00 – AHOJ! - robimy szablę – warsztaty

19 lutego (wtorek), godz. 11.00 – „Statki pirackie” – warsztaty plastyczne

21 lutego (czwartek), godz. 11.00 – „Skarb pirata” – warsztaty plastyczne



MUZEUM MIEJSKIE
ul. Chopina 6 (tel. 32/228.50.80)
www.muzeum.siemianowice.pl

Muzeum Miejskie zaprasza dzieci młodzież i dorosłych na zajęcia:
1. „Spotkania ze sztuką” w Galerii „Po Schodach” oraz Galerii Multimedialnej „Piwnica”,
2. „Historie o duchach, strzygach i upiorach” - zajęcia prowadzone na ekspozycji stałej 

„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 wieku,
4. „Tajemnice historii naszego miasta” - zajęcia prowadzone na ekspozycji stałej „Z dziejów 

Siemianowic Śląskich”,
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 „Galeria Rzeźby w 

Węglu”.
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość indywidualnego umówienia tematu zajęć

Zwiedzanie wystaw stałych i zmiennych:
 Wystawa prac młodych artystów z koła plastycznego Młodzieżowego Domu Kultury im. dr.

H. Jordana w Siemianowicach Śląskich (Galeria „Po Schodach”),
 Wystawa  plastyczna  „Grupa  Gama  –  wszyscy  razem  i  każdy  z  osobna”  (Galeria

Multimedialna „Piwnica”)
 „Antoni Halor – Opowieści miasta z rybakiem w herbie”,
 „Czyn zbrojny Górnoślązaków w XX wieku”,
 „Z dziejów Siemianowic Śląskich”,
 „Galeria Rzeźby w Węglu”,
 „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I poł. XX wieku”.

DOM KULTURY „CHEMIK”
ul. Niepodległości 51

11-15 i 18-22 lutego (poniedziałek-piątek), godz. 9.00-15.00 – Półkolonie zimowe dla dzieci. 
W programie: zajęcia świetlicowe, gry planszowe, konkursy plastyczne, turnieje wiedzy, turnieje
sportowe, nauka tańca, konkursy typu „Śpiewać każdy może” i „Mam talent”, seanse filmowe 
w Parku Tradycji, wycieczki w góry, na Stadion Śląski, wyjścia do Muzeum Miejskiego. Zapisy 
w dniu 28 stycznia o godz. 16.00 w DK „Chemik”
Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Gminy Siemianowice Śląskie.

FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU
ul. Fitznerów 3 (tel. 32 765 62 90)

BEZPŁATNE WYCIECZKI REKREACYJNE DLA SIEMIANOWICKICH DZIECI 
I MŁODZIEŻY

13 lutego (środa), wyjazd godz. 9.00
Wycieczka do Muzeum Afrykanistycznego w Olkuszu



20 lutego (środa), wyjazd godz. 9.00
Wycieczka do Muzeum Ognia w Żorach 

Zbiórki o godz. 8.50 – Rynek Miejski przy Urzędzie Miasta, ul. Jana Pawła II 10 (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 do 50 miejsc. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Mikołaja 3
tel. 32 220 08 00

11 – 22 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 9.00-15.00
Bezpłatne wejście  na basen dla  dzieci  i  młodzieży,  wejścia  o godzinach:  9.00,  10.00,  11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00. Limit 40 osób/ godzinę.

RYNEK MIEJSKI

11 - 22 lutego (poniedziałek – niedziela, poniedziałek - piątek), godz. 11.00 - 18.00 
Bezpłatne symulatory jazdy na nartach i snowboardzie z instruktorem dla dzieci i młodzieży.

11-24 lutego (poniedziałek - niedziela), godz. 11.00 – 19.00 (przerwa techniczna 14.00 – 15.00)
Snowtubing (rampa) dla dzieci i młodzieży. Wstęp wolny.
Snowtubing to odmiana jazdy po śniegu na dmuchanych oponach. Dobra zabawa dla każdego nie 
wymagająca specjalnych umiejętności. 

MOSiR „PSZCZELNIK”
41-100 Siemianowice Śląskie, Park Pszczelnik
tel. 32 228 08 48

Lodowisko w Parku Pszczelnik  
11 – 15 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 12.00 – 12.45
18 – 22 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 12.00 – 12.45
Bezpłatne lekcje nauki jazdy na łyżwach 

Lodowisko Park Pszczelnik
poniedziałek – niedziela od godz. 10.00 do 21.00
Godziny ślizgawek: 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00.
od godz.14.45 do godz.16.00 - PRZERWA TECHNICZNA 



Hala Sportowa  -  Park Pszczelnik

12 lutego (wtorek), godz. 10.00 

Gry i zabawy - konkurencje sprawnościowe dla dzieci klas 1-4 Szkół Podstawowych
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik”

13 lutego (środa), godz. 10.00 

Gry i zabawy - konkurencje sprawnościowe dla dzieci klas 5-8 Szkół Podstawowych 
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik”

14 lutego (czwartek), godz. 10.00 

Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Podstawowych (klasy 1-4).
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik”

18 lutego (poniedziałek), godz. 10.00 

Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Podstawowych (klasy 5 – 8).
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik”

19 lutego (wtorek), godz. 10.00 

Otwarte zajęcia futsalu dla dzieci i młodzieży
ORGANIZATOR: FC 2016 Siemianowice Śląskie

20 lutego (środa), godz. 10.00 

Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Podstawowych (klasy 1 – 4).
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik”

21 lutego (czwartek), godz. 10.00 

Otwarte zajęcia futsalu dla dzieci i młodzieży
ORGANIZATOR: FC 2016 Siemianowice Śląskie

22 lutego (piątek), godz. 10.00 

Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Średnich.
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik”

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ”
41-103 Siemianowice Śląskiego
ul. Orzeszkowej 1
tel. 32 765 23 03 

11 lutego (poniedziałek), godz. 11.00 

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dzieci i młodzieży.
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik”

12 lutego (wtorek), godz. 11.00 

Otwarte Zajęcia Capoeiry dla dzieci i młodzieży 
ORGANIZATOR: Klub Sportowy Capoeira Siemianowice Śląskie

13 lutego (środa), godz. 11.00 

Otwarte Zajęcia Karate dla dzieci i młodzieży.
ORGANIZATOR: Siemianowicki Klubu Kyokushin Karate

14 lutego (czwartek), godz. 11.00 

Otwarte Zajęcia Aikido oraz FCS KALI dla dzieci i młodzieży.
ORGANIZATOR: Śląska Akademia Aikido



15 lutego (piątek), godz. 11.00 

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dzieci i młodzieży.
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik”

18 lutego (poniedziałek), godz. 11.00
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dziewcząt i chłopców (rocznik 2006 i młodsi)
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

18 lutego (poniedziałek), godz. 12.30
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dziewcząt i chłopców (rocznik 2003, 2004, 2005)
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

19 lutego (wtorek), godz. godz. 11.00
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dziewcząt i chłopców (rocznik 2006 i młodsi)
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

19 lutego (wtorek), godz. 12.30
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dziewcząt i chłopców (rocznik 2003, 2004, 2005)
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

20 lutego (środa), godz. 11.00
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dziewcząt i chłopców (rocznik 2006 i młodsi)
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

20 lutego (środa), godz. 12.30
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dziewcząt i chłopców (rocznik 2003, 2004, 2005)
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

21 lutego (czwartek), godz. 11.00
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dziewcząt i chłopców (rocznik 2006 i młodsi)
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

21 lutego (czwartek), godz. 12.30
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dziewcząt i chłopców (rocznik 2003, 2004, 2005)
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

22 lutego (piątek), godz. 11.00
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dziewcząt i chłopców (rocznik 2006 i młodsi)
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

22 lutego (piątek), godz. 12.30
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dziewcząt i chłopców (rocznik 2003, 2004, 2005)
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mosir.siemianowice.pl 

Aby czas zimowego wypoczynku dostarczył
radosnych i niezapomnianych wrażeń, pamiętajmy

o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

• spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież do lat 18
jest zabronione,
• wychodząc z domu dla własnego bezpieczeństwa

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


informuj zawsze rodziców dokąd 
i z kim się udajesz oraz kiedy powrócisz,

• baw się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, unikaj miejsc niebezpiecznych 
takich jak: jezdnia, parkingi samochodowe, opuszczone budynki, miejsca mocno 
zadrzewione itp.,

• nie ufaj osobom nieznajomym i podających się za znajomych Twoich rodziców, 
a których jeszcze nie poznałeś,

• nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu dróg oraz zbiorników wodnych,
• w czasie zjeżdżania zachowajmy bezpieczną odległość między sankami,
• nie doczepiajmy sanek do samochodu,
• rzucając się śnieżkami nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni 

oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby,
• nie rzucajmy śnieżkami w nadjeżdżające samochody,
• na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na 

rzece lub stawie,
• nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych,
• bądźmy widoczni na drodze,
• nie strącajmy zwisających z dachów sopli.

Jeśli Wiesz, że w Twoim otoczeniu dzieje się coś niepokojącego zadzwoń
na „Policyjny telefon pomocy Rodzinie”, 32.228.53.84 – telefon anonimowy.

WOPR –  RADZI  - OSTRZEGA – INFORMUJE

• pamiętajmy, iż zabawy oraz przebywanie na lodzie niesie za sobą
możliwość utonięcia! 

• pamiętajmy o miejscach bardzo niebezpiecznych jak ujścia rzek
oraz strumyków, kanałach, pomostach oraz miejscach gdzie na
lodzie widoczne są pęknięcia i rysy. 

• niebezpieczne załamanie się lodu występuje najczęściej podczas odwilży.
• trzeszczenie lodu informuje nas o zbyt cienkiej jego grubości aby można było na 

niego wejść nawet w okresie silnych mrozów.

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA NA LODZIE:

• przed wejściem na lód upewnij się o jego grubości
• przebywając na lodzie nie trzymaj rąk w kieszeni
• unikaj przeciążenia lodu (zbyt duża ilość osób w jednym miejscu)
• unikaj wejścia na lód podczas odwilży
• po usłyszeniu trzeszczenia lodu natychmiast zawróć
• w okresie zimowym unikaj wchodzenia na lód w miejscach do tego niewyznaczonych i

niekontrolowanych
•  jeżeli  zauważysz  kogoś  na  niebezpiecznym  lodzie,  odradź  mu  natychmiast

przebywanie na takim lodzie
•  w  razie  pęknięcia  lodu  nie  panikuj  lecz  działaj  rozważnie   i  zdecydowanie

zmniejszając nacisk aż do położenia się na nim włącznie
• udzielaj pomocy z brzegu używając lin, gałęzi



UNIKAJ ZAMARZNIĘTYCH AKWENÓW WODNYCH, NIE WCHODŹ NA LÓD W
MIEJSCACH DO TEGO NIEPRZEZNACZONYCH A UNIKNIESZ

NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KTÓRY MOŻE DOPROWADZIĆ DO UTONIĘCIA.

Z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od organizatorów  
terminy imprez mogą ulec zmianie. 

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:
Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,

ul. Fitznerów 3, tel. 32 765.62.90, 32 765.62.97
Siemianowickie Centrum Kultury

SCK-Bytków - ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)
SCK-Willa Fitznera - ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

SCK-Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)
SCK-Jarzębina - ul. Wierzbowa 2 (tel. 32/228.48.46)

SCK-Zameczek – ul. Oświęcimska 1 (tel. 32/204.11.27)
Miejska Biblioteka Publiczna, Al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29)

Muzeum Miejskie, ul. Chopina 6 (tel. 32/228.50.80)
MOSiR „Pszczelnik” Park Pszczelnik 3, tel. 32 228.08.48, 32 220.43.52

Kompleks Sportowy „Michał”, ul. Elizy Orzeszkowej 1, tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04


	ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA NA LODZIE:

