
 

 

AKCJA ZIMA 2020 
 

13-24 stycznia 2020 
 

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY 

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

20, 22, 24 stycznia (poniedziałek, środa, piątek), godz. 10.00 – „Kolory zimy” – warsztaty 
plastyczne w Pracowni Plastycznej OKIENKO dla dzieci do 6. roku życia 
 

20, 22, 24 stycznia (poniedziałek, środa, piątek), godz. 12.00 – „Kolory zimy” – warsztaty 
plastyczne w Pracowni Plastycznej OKIENKO dla dzieci powyżej 6. roku życia 
 

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

20, 22, 24 stycznia (poniedziałek, środa, piątek), godz. 10.00 – Kino dla dzieci – projekcje 
filmów dla dzieci. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny 
 

21, 23 stycznia (wtorek, czwartek), godz. 10.00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat.  
Wstęp wolny. Zapisy pod nr tel. 765 27 40 

 
 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

Al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29) 

www.mbp.siemianowice.pl 
 
BIBLIOTEKA CENTRALNA (Al. Sportowców 3) 
 

14, 21 stycznia (wtorki), godz. 12.00 – Oprowadzanie po bibliotece grup dzieci w ramach 
Akademii Przedsiębiorczości 
 
ODDZIAŁ DLA DZIECI (Al. Sportowców 3) 
 

14, 21 stycznia (wtorki), godz. 11.00-12.00 – Zimowe pejzaże – warsztaty plastyczne dla dzieci 
 

17, 24 stycznia (piątki), godz. 10.00-18.00 – Puzzlowe piątki w bibliotece – układanie puzzli 
 
FILIA NR 1 (ul. Żeromskiego 13a) 
 

14, 21 stycznia (wtorki), godz. 11.00-12.00 – „Malujemy zimę” - zajęcia plastyczne dla dzieci  
w wieku 7-9 lat 
 
FILIA NR 4 (ul. Szymanowskiego 11) 
 

20 stycznia (poniedziałek), godz. 13.00 – Dzień Babci, Dzień Dziadka – zajęcia plastyczno-
techniczne 
 

21 stycznia (wtorek), godz. 15.00 – Konkurs kolorowanek 
 

22 stycznia (środa), godz. 15.00 – „Nasza zima zła” - konkurs plastyczny. Wystawa prac 
 
23 stycznia (czwartek), godz. 15.00 – Turniej gier planszowych 
 

24 stycznia (piątek), godz. 15.00 – Układanie puzzli na czas 

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


 

 

 
FILIA NR 5 (ul. Sobieskiego 11) 
 

15 stycznia (środa), godz. 10.00 – „Zimowe opowieści. Mama Mu na sankach” - zajęcia 
czytelniczo-plastyczne 
 

16 stycznia (czwartek), godz. 12.00 – „W krainie lodu i śniegu. Arktyczne ptaki” – zajęcia 
plastyczne 
 

22 stycznia (środa), godz. 12.00 – „Z górki na pazurki, czyli sport zimą” - zajęcia plastyczne 
 

23 stycznia (czwartek), godz. 12.00 – „Kolorowy śnieg” – zajęcia czytelniczo-plastyczne 
 
FILIA NR 7 (ul. Fojkisa 2) 
 

16, 23 stycznia (czwartki), godz. 10.30-11.00 – „Mój przyjaciel - książka” - zajęcia czytelnicze 
 
FILIA NR 8 (ul. Zgrzebnioka 43a) 
 

13, 15, 17 stycznia (poniedziałek, środa, piątek), godz. 10.30 – Ferie z grami planszowymi 
FILIA NR 9 (ul. Powstańców 54a) 
 

14, 16, 21, 23 stycznia (wtorki, czwartki), godz. 11.00-13.00 – „Bałwan nie tylko ze śniegu” – 
zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci 
 
FILIA NR 10 (ul. Jaworowa 2) 
 

14 stycznia (wtorek), godz. 10.30-11.30 – „Ferie ze zwierzakami” – głośne czytanie bajki „Krecik 
i sanki” oraz warsztaty plastyczne – wykonanie Krecika 
 

16 stycznia (czwartek), godz. 10.30-11.30 – „Ferie ze zwierzakami” – głośne czytanie bajki „Noga 
w nogę, łapa w łapę” oraz warsztaty plastyczne – mój przyjaciel pies 
 

21 stycznia (wtorek), godz. 10.30-11.30 – „Ferie ze zwierzakami” – głośne czytanie bajki „Jak 
Weronika zaprzyjaźniła się ze mną” oraz warsztaty plastyczne – wykonanie kotków z papieru 
 

23 stycznia (czwartek), godz. 10.30-11.30 – „Ferie ze zwierzakami” – głośne czytanie bajki 
„Myszka akrobatka” oraz warsztaty plastyczne – wykonanie myszek z materiału 
 

 

MUZEUM MIEJSKIE 

ul. Chopina 6 (tel. 32/228.50.80) 

www.muzeum.siemianowice.pl 
 

Muzeum Miejskie zaprasza dzieci i młodzież 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: 

a) Wystawa prac młodych artystów z koła plastycznego Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. 
H. Jordana w Siemianowicach Śląskich (Galeria „Po Schodach”), 

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

 

DOM KULTURY „CHEMIK” 

ul. Niepodległości 51 
 

13-17 i 20-24 stycznia (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 „Mam talent”, seanse filmowe w Parku Tradycji, wycieczki 
w góry, wyjścia do Muzeum Miejskiego.  
Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Gminy Siemianowice Śląskie. 

 

WYCIECZKI   REKREACYJNE  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY 
 

15 stycznia (środa), godz. 9.00 - Wycieczka rekreacyjna dla siemianowickich dzieci i młodzieży 
do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i Małej Strażnicy przy Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 
 

22 stycznia (środa), godz. 9.00 - Wycieczka rekreacyjna dla siemianowickich dzieci i młodzieży 
do Muzeum Paleontologicznego w Lisowicach 
 

Zbiórki na wycieczki o godz.8.50 – Plac Wolności - Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana 
Pawła II 10. Uczestników wycieczek należy zgłosić w Wydziale Kultury i Sportu pod numerem 
telefonu 32/765-62-97 do dnia 10 i 17 stycznia 2020 r. - decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązują 
zgody rodziców/ opiekunów prawnych na udział dzieci w wycieczkach. Organizator Wydział 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. 
 

RYNEK MIEJSKI 

11-26 stycznia, 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.  
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 

ul. Mikołaja 3 

 
13-24 stycznia (poniedziałek – niedziela), godz. 9.00-15.00, wejścia o godzinach: 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 - Bezpłatny wstęp na basen dla siemianowickich dzieci i 
młodzieży 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH  
ul. Witolda Budryka 2, 41-103 Siemianowice Śląskie  
 

16, 23 stycznia (czwartki) - Piłka nożna w naszych osiedlach. Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci 
godz. 17.00-18.00 – zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat 
godz. 18.00-19.00 – zajęcia dla dzieci w wieku 10-12 lat 
 



 

 

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 

Pływalnia Miejska, ul. Śniadeckiego 11 
 

13, 15, 20, 22 stycznia (poniedziałki, środy), godz. 10.00-11.00 - Akcja bezpieczne ferie 2020 – 
Pływaj i Ratuj z WOPR-em, zajęcia dla dzieci szkół podstawowych 
W programie: 
- samoratowanie 
- zachowanie na lodzie 
- pierwsza pomoc 
 

MOSiR „PSZCZELNIK”  
Park Pszczelnik 3  
tel. 32.228.08.48, 32.220.43.52 
www.mosir.siemianowice.pl 
 

LODOWISKO  PARK  PSZCZELNIK 
13 stycznia – 17 stycznia (poniedziałek – piątek), w godz. 12.00 – 12.45 
20 stycznia – 24 stycznia (poniedziałek – piątek), w godz. 12.00 – 12.45 
Bezpłatne lekcje nauki jazdy na łyżwach 
 

16 stycznia (czwartek), godz. 10.00-12.00 
21 stycznia (wtorek), godz. 10.00 – 12.00  
Otwarte zajęcia Curlingu dla dzieci i młodzieży 
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik”, Śląski Klub Curlingowy 
 

26  stycznia (niedziela), godz. 10.00 - III Otwarte Mistrzostwa Siemianowic Śląskich w Curlingu 
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik”, Śląski Klub Curlingowy 
 

poniedziałek – piątek oraz 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. 
 
sobota 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  
 

Bilety indywidualne  

CENA (45 min./os) 

 

„Siemianowicka Karta 
Rodzinna 3 i więcej” 

"Siemianowicka 
Karta Seniora 60+" 

Dzieci do lat 7 wstęp wolny wstęp wolny 

Normalny 4,00 zł 2,00 zł 

Ulgowy  2,00 zł  

Grupy szkolne z Siemianowic Śląskich z 
opiekunem (w godz. od 10.00 do 15.00) 

1,00 zł  

Wypożyczenie łyżew 2,50 zł  

Ostrzenie łyżew 7,00 zł  

Wynajem tafli lodowiska (60 min.) 250,00 zł  

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


 

 

 
Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej oraz studentom w wieku do lat 26 za okazaniem 
legitymacji szkolnej lub studenckiej, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub 
odcinka renty, emerytury). 
Bilet ulgowy przysługuje osobom niepełnosprawnym (za okazaniem ważnej legitymacji lub 
orzeczenia o niepełnosprawności) oraz opiekunowi.  
 

HALA SPORTOWA  -  PARK PSZCZELNIK 
  
13-17 stycznia (poniedziałek, piątek), godz. 10.00 – 11.30 - Otwarte zajęcia hokeja na trawie 
chłopców – Szkoły Podstawowe (12 lat i starsze) 
ORGANIZATOR: HKS „Siemianowiczanka” 
 

20-24 stycznia (poniedziałek, piątek), godz. 10.00 – 11.30 - Otwarte zajęcia hokeja na trawie 
chłopców – Szkoły Podstawowe (12 lat i starsze) 
ORGANIZATOR: HKS „Siemianowiczanka” 
 
 

SIŁOWNIA 
MOSiR „Pszczelnik” poniedziałek, środa, godz.14.00 do 21.00 
             wtorek, czwartek, piątek, godz.15.00 do 22.00 

Nazwa Usługi 

Cena 

 

„Siemianowicka 
Karta Rodzinna 3 i 

więcej” 
"Siemianowicka  

Karta Seniora 60+" 
Jednorazowe wejście / osobę – bilet normalny 5,00 zł 2,50 zł 
Karnet (1 miesiąc) Młodzież do lat 18, Studenci  37,00 zł  

Karnet (1 miesiąc)  normalny 47,00 zł 23,50 zł 
Karnet (3 miesiące) Młodzież do lat 18, Studenci 78,00 zł  

Karnet (3 miesiące) normalny 115,00 zł 57,50 zł 

Wynajem siłowni na godzinę 45,00 zł  

Wynajem siłowni na godzinę przez Kluby sportowe z 
Siemianowic Śląskich 

22,00 zł  

 
 

HALA TENISOWA, Siemianowice Śląskie,  Aleja Młodych 

Dzień  tygodnia 
Godzina 
wynajmu 

CENA godz. 

 

"Siemianowicka 
Karta Rodzinna 3 i więcej” 

"Siemianowicka 
Karta Seniora 60+" 

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 15,00 zł / godz 
Cena „Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej” oraz "Siemianowicka Karta Seniora 60+" 
obowiązuje kiedy wszyscy użytkownicy hali tenisowej posiadają kartę zniżkową. 
 
 



 

 

13-17 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 12.00- 14.00 - Otwarte Zajęcia tenisa stołowego, 
tenisa ziemnego, unihokeja dziewcząt i chłopców – Szkoły Podstawowe 
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik” 
 

20-24 stycznia (poniedziałek - piątek), godz. 12.00- 14.00 - Otwarte Zajęcia tenisa stołowego, 
tenisa ziemnego, unihokeja dziewcząt i chłopców – Szkoły Podstawowe 
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik” 
 

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” 
HALA SPORTOWA 

 
11 stycznia (sobota), godz. 10.00  - Otwarty Turniej Siatkonogi Par 
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik” 

 

13 stycznia (poniedziałek), godz. 11.00  
17 stycznia (piątek), godz. 11.00 - Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Ponadpodstawowych 
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik” 
 

14 stycznia (wtorek), godz. 11.00  
16 stycznia (czwartek), godz. 11.00 - Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży 
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik” 
 

15 stycznia (środa), godz. 11.00 - Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Podstawowych 
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik” 
 

20 – 24 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 12.00 – 13.30 - Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci 
(dziewcząt i chłopców) – Szkoły Podstawowe klasy V i młodsze 
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy SP4” 
 

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” – BASEN  
 

BASEN SAUNA – JACUZZI 

poniedziałek       6.00 – 22.00 
wtorek     6.00 – 18.30 
środa      6.00 – 22.00 
czwartek     6.00 – 18.30 
piątek                 6.00 – 22.00 
sobota                 9.00 – 22.00 
niedziela     9.00 - 11.00 Nauka pływania 
niedziela           11.00 - 21.00 

poniedziałek      16.00 – 22.00 
wtorek     16.00 – 22.00 
środa                  16.00 – 22.00 
czwartek            16.00 – 22.00 
piątek                 16.00 – 22.00 
sobota                10.00 – 22.00 
niedziela            10.00 - 21.00 

 

BASEN BILETY INDYWIDUALNE  

 

poniedziałek – piątek 
do godz. 15.00 od godz. 15.00 

Bilet 
ulgowy 
(*) 

Bilet  
normalny 

„Siemianowicka 
Karta Rodzinna  
3 i więcej” 

Bilet 
ulgowy 
(*) 

Bilet 
normalny 

„Siemianowicka 
Karta Rodzinna 
3 i więcej” 

"Siemianowicka  
Karta Seniora 60+" 

"Siemianowicka 
Karta Seniora 60+" 

Cena za  
60 min 

4,20 zł 6,20 zł 3,10 zł 7,20 zł 9,20 zł 4,60 zł 

Cena za  
120 min 

6,20 zł 9,20 zł 4,60 zł 11,20 zł 14,20 zł 7,10 zł 

Dopłata  
za 1 min 

0,10 zł 0,16 zł 0,08 zł 0,12 zł 0,16 zł 0,08 zł 

 
 



 

 

 

sobota, niedziela i święta 

do godz. 15.00 od godz. 15.00 
 przez 
cały 
dzień 

Bilet 
ulgowy 
(*) 

Bilet 
normalny 

„Siemianowicka 
Karta Rodzinna  

3 i więcej” 

Bilet 
ulgowy 
(*) 

Bilet 
normaln
y 

„Siemianowicka 
Karta Rodzinna  

3 i więcej” 

Ulgowy 
bilet 
rodzinny 
(**) 

"Siemianowicka  
Karta Seniora 60+" 

"Siemianowicka  
Karta Seniora 

60+" 

Cena za  
60 min 

7,20 zł 9,20 zł 4,60 zł 8,20 zł 10,20 zł 5,10 zł 7,70 zł 

Cena za  
120 min 

11,20 zł 14,20 zł 7,10 zł 12,20 zł 15,20 zł 7,60 zł 12,70 zł 

Dopłata  
za 1 min  

0,12 zł 0,18 zł 0,09 zł 0,14 zł 0,18 zł 0,09 zł 0,14 zł 

 
(*) Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej oraz studentom w wieku do lat 26 za okazaniem legitymacji 
szkolnej lub studenckiej, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, 
emerytury). 
(*) Bilet ulgowy przysługuje osobom niepełnosprawnym (za okazaniem ważnej legitymacji lub orzeczenia o 
niepełnosprawności) oraz opiekunowi.  
(**) Bilet rodzinny dla min. 3 osób: 2+1 / 1+2. w tym 1 osoba dorosła. Cena za 1 osobę. 
 

W czasie ferii zimowych 2020 r., tj. od 11-26 stycznia obowiązywać będzie bilet dla dzieci i młodzieży 
uczącej się w cenie:  
 2,50 zł od osoby na 60 min/ 5,00 zł od osoby na 120 min 
- grupy zorganizowane będą mogły korzystać z basenu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (wtorek lub 
czwartek do godz.16.00) w cenie: 
 2,50 zł od osoby na 60 min/ 5,00 zł od osoby na 120 min 
 

SAUNA I JACUZZI  BILETY INDYWIDUALNE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej oraz studentom do lat 26 za okazaniem legitymacji szkolnej 
lub studenckiej, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury). 
(*) Bilet ulgowy przysługuje osobom niepełnosprawnym (za okazaniem ważnej legitymacji lub orzeczenia o 
niepełnosprawności) oraz opiekunowi.  
 
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 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 zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg oraz zbiorników wodnych, 

 
poniedziałek - piątek sobota, niedziela i święta 

         Bilet  
Ulgowy  (*) 

Bilet  
normalny 

         Bilet  
Ulgowy  (*) 

Bilet  
normalny 

Cena za 30 min 7,20 zł 10,20 zł 9,20 zł 12,20 zł 
Dopłata  
za 1 min 0,24 zł 0,34 zł 0,31 zł 0,41 zł 

Cena za 60 min 11,20 zł 16,20 zł 15,20 zł 20,20 zł 
Dopłata 
za 1 min 0,19 zł 0,27 zł 0,25 zł 0,34 zł 

  

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


 

 

• w czasie zjeżdżania zachowaj bezpieczną odległość między sankami, 
• nie doczepiaj sanek do samochodu, 
• rzucając się śnieżkami nie łącz miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celuj w twarz 

drugiej osoby, 
• nie rzucaj śnieżkami w nadjeżdżające samochody, 
• na łyżwach jeździj tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgaj się po lodzie na rzece lub stawie, 
• nie przebiegaj przez ulicę, nie przechodź w miejscach niedozwolonych, 
• bądź widoczny na drodze, 
• nie strącaj 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 
• pamiętaj, iż zabawy oraz przebywanie na lodzie niesie za sobą możliwość utonięcia!  
• pamiętaj o miejscach bardzo niebezpiecznych jak ujścia rzek oraz strumyki, kanały, 

pomosty oraz miejsca 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: 
ORGANIZATORZY, OBIEKTY SPORTOWE I KULTURALNE 

ORAZ WYDZIAŁ KULTURY i SPORTU 
URZĘDU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 
ul. Fitznerów 3, I piętro – tel. 32 765.62.90 


