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Tradycyjnie tyskie biblioteki przygotowały dla dzieci i młodzieży szereg zajęć.
Przez całe lato w każdą środę będą odbywały się w Parku Miejskim 
bezpłatne lekcje samoobrony.

Prezent 
od niemieckiej 
młodzieży
Skrzynia Czasu, o której pi-
saliśmy przy okazji uroczy-
stej sesji inaugurującej ob-
chody jubileuszu 75-lecia 
nadania Tychom praw gmi-
ny miejskiej, powoli się za-
pełnia. Wędrują do niej nie-
jednokrotnie bardzo cenne 
przedmioty. Przy okazji Fe-
stiwalu Miast Partnerskich 
odbywającego się w Tychach 
w ramach obchodu jubile-
uszu od 15 do 20 czerwca 
2009 roku, do skrzyni trafił 
kolaż zdjęć autorstwa Joh-
na Förstera a przedstawia-
jący m.in. Haus „Pro – So-
cial” (Hotel dla Młodzieży) 
w dzielnicy Berlina Ma-
rzahn – Hellersdorf. Pobyt 
młodzieży w naszym mie-
ście współfinansowała or-
ganizacja Polsko – Niemiec-
ka Współpraca Młodzieży 
oraz Urząd Miasta Tychy.

Tyskie 
talenty
Miejskie Centrum Kultu-
ry w Tychach organizuje 
I edycję interdyscyplinar-
nego konkursu pn. „Tyskie 
talenty”, którego celem jest 
poszukiwanie i odkrywanie 
osób (zespołów) obdarzo-
nych talentem estradowym: 
wokalnym, muzycznym, ta-
necznym lub każdym innym 
do pokazania na estradzie. 
W konkursie mogą wziąć 
udział osoby mieszkają-
ce lub pracujące w Tychach 
(w przypadku zespołów 
przynajmniej połowa liczby 
członków musi spełniać po-
wyższe wymagania).
Zgłoszenia do konkursu moż-
na składać do dnia 28 sierp-
nia 2009r. za pośrednictwem 
poczty (decyduje data stem-
pla pocztowego) na adres: 
Miejskie Centrum Kultury, 
ul. Bohaterów Warszawy 26, 
43-100 Tychy, z dopiskiem 
„Tyskie Talenty lub e-ma-
ilem na adres: tyskietalen-
ty@op.pl
Zgłoszenie powinno zawie-
rać imię i nazwisko (nazwa 
zespołu), wiek, kategorię 
konkursową (do wyboru: 
wokalna, instrumentalna, 
instrumentalno – wokalna, 
taneczna, inne talenty), ad-
res i telefon osoby do kontak-
tu. Eliminacje zostaną prze-
prowadzone we wrześniu 
i w październiku br. O do-
kładnych terminach i miej-
scach eliminacji uczestnicy 
zostaną powiadomieni od-
rębnie. Wybrani przez jury 
finaliści wystąpią na spe-
cjalnym koncercie w grud-
niu, podczas którego walczyć 
będą o nagrody pieniężne 
i rzeczowe.
Informacje: MCK, tel.: 032 
327 02 90.

Nauka samoobrony, zawody spor-
towe w siatkówce plażowej, na-
uka pływania i coś dla tęgich 
głów – to tylko niektóre atrakcje, 
jakie tyskie instytucje przygoto-
wały dla mieszkańców.

Imprezy plenerowe

19 lipca, godz. 15.00 Plac pod Żyrafą, 
Święto Czekolady
29 sierpnia, godz. 10.00 OW Paproca-
ny, Wakacyjny Festyn Sportowo – Re-
kreacyjny
30 sierpnia, godz. 15.00 Festiwal „Port 
Pieśni Pracy”, Plac pod Żyrafą

Naucz się bronić
Wszyscy, którzy chcą  nauczyć 

się podstaw samoobrony mają szan-
sę na profesjonalne, bezpłatne lekcje.  
Zajęcia dla wszystkich chętnych, nie-
zależnie od wieku, będą odbywać się 
w środę, przez okres wakacji, o godzi-
nie 19.00 w Parku Miejskim (za Urzę-
dem Miasta). Prowadzący, Adam i Ewa 
Norasowie, to utytułowani instruktorzy 
stylu Chan Shaolin Si Dju Su. Organi-
zatorem  zajęć z samoobrony jest Śląska 
Szkoła Nauk Użytecznych w Tychach 
oraz Straż Miejska w Tychach. Informa-
cje: Jolanta Jastrzębska, Straż Miejska 
w Tychach, tel. 032 780 09 75.

Wakacje z biblioteką
Filie dziecięce MBP przygotowały 

szereg niespodzianek dla dzieci i mło-
dych czytelników spędzających wakacje 
w mieście. Z oferty można skorzystać 
w godzinach otwarcia poszczególnych 
placówek.

Filia nr 12 poleca m.in. zajęcia 
„Główka pracuje” gdzie chętni mogą 
wziąć udział w turniejach Scrabble, Eu-
robiznes, państwa, miasta i kalambury, 
„Zręczne ręce” z zabawami plastycz-
nymi, nauką origami, tworzenia witra-
ży, bibułkowych bukiecików, figurek 
z masy solnej. Filia nr 5 prowadzi w cza-
sie wakacji zajęcia plastyczne „Gwiazdy 
błyszczą i migocą (..). Moje niebo”, filia 
nr 11 poprowadzi szereg zajęć pt. „Z bi-
blioteką na księżycu”, filia nr 14 „Odkryj 
wszechświat w bibliotece”, a filia nr 12 
stanie się „Kosmiczną biblioteką”. Dla 
miłośników podróży ziemskich przy-
gotowano spotkania „Dziecięce podró-
że marzeń” (filia nr 4), „Wymarzone po-
dróże” (filia nr 6), „Podróże do świata 
przygód” (filia nr 10).

Dla amatorów dziennikarstwa fi-
lia nr 13 przygotowała cykl warsztatów 
pod nazwą „Letnia szkoła młodych re-
porterów”. Przez cały lipiec w godzi-
nach od 12.00- 15.00 uczestnicy zajęć 
będą mogli zapoznać się z etapami po-
wstania gazety i technikami dziennikar-
skimi. A na zakończenie wakacji opu-

blikują na stronie internetowej www.
mbp.tychy.pl przygotowaną w trakcie 
zajęć gazetkę.

Informacje: www.mbp.tychy.pl 
oraz w siedzibie MBP Tychy, ul. Kard. 
S. Wyszyńskiego 27, tel.: 032 227-56-02, 
032 227-04-54.

Kryte pływalnie
Pływalnia Zespołu Szkół Sporto-

wych, al. Niepodległości 190, tel.: 032 
227 68 25, zaprasza na ogólnodostępne 
zajęcia.

Kryta pływalnia przy ul. Eduka-
cji 9 prowadzi ogólnopolską akcję na-
uki pływania. Zajęcia dla dzieci z klas 
I-III (rocznik 2000-2002) w grupach 
piętnastoosobowych będą się odbywać 
na brodziku dziecięcym pływalni, a po-
prowadzą je instruktorzy nauki pływa-
nia. Dzieciaki będą szlifować pływa-
nie dwa razy w tygodniu przez miesiąc 
(łącznie 8 zajęć). Zajęcia są bezpłatne 
i odbywają się od 6 lipca do 28 sierp-
nia Terminy zajęć są podane na stronie 
www.mosir.tychy.pl oraz pod nr tel. 032 
227 00 59, 032 227 21 88.

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

W czasie wakacji organizuje tur-
nieje amatorów w koszykówce i siat-
kówce plażowej.
5 lipca, godz. 9.30, OW Paprocany, Wa-
kacyjny Turniej Amatorów w Koszy-
kówce,
11 lipca, godz. 9.00 boiska przy Stadio-
nie Miejskim, drugi turniej V Letniego 
GP w Siatkówce Plażowej,
12 lipca, godz. 9.00 boiska przy Stadio-
nie Miejskim, Turniej Amatorski w Siat-
kówce, Plażowej „4x4” z okazji 75-lecia 
Tychów, godz. 12.00 OW Paprocany, 
VII Tyski Triathlon
19 lipca, godz. 9.00 boiska przy Stadio-
nie Miejskim, Turniej w Siatkówce Pla-
żowej „4x4” z okazji 75-lecia Tychów,
25 lipca, godz. 9.00 boiska przy Stadio-
nie Miejskim, trzeci turniej V Letniego 
GP w Siatkówce Plażowej
2 sierpnia, godz. 9.00 boiska przy Sta-
dionie Miejskim, III Turniej MIKSTA 
w Siatkówce Plażowej
8 sierpnia, godz. 9.00 boiska przy Sta-
dionie Miejskim, czwarty turniej V Let-
niego GP w Siatkówce Plażowej

W przypadku deszczowej pogody 
zawody plenerowe zostaną przeniesio-
ne na inny termin.

Bogato przedstawia się również 
oferta Osiedlowych Centrów Spor-
towych. Dzieci i młodzież mogą sko-
rzystać z wyjść na basen, oraz wziąć 
udział w zawodach sportowych w pił-
ce nożnej, siatkówce, koszykówce oraz 
innych zajęciach. Informacje: www.
mosir.tychy.pl oraz dział organizacji 

imprez al. Piłsudskiego 12, tel. 032 325 
71 32

Teatr Mały
Od 18 do 22 sierpnia będą się 

odbywać warsztaty teatralne zakoń-
czone pokazem scenicznym, które 
poprowadzi Artur Gotz, absolwent 
PWST im. L.Solskiego w Krakowie, 
obecnie związany z Teatrem Roz-
rywki w Chorzowie, współpracu-
je też z Teatrem The Imagination 
w Londynie i od niedawna z Teatrem 
Współczesnym w Warszawie.

W programie warsztatów: tre-
ning aktorski, plastyka ruchu sce-
nicznego z podstawowymi ele-
mentami pantomimy, emisja głosu, 
technika i wyrazistość mowy, zada-
nia i ćwiczenia aktorskie, elementy 
teatru plastycznego, tworzenie spek-
taklu. Zajęcia są bezpłatne dla grupy 
20-osobowej, wiek od 15 lat; decy-
duje kolejność zgłoszeń. Warunek: 
udział w pełnym cyklu zajęć. Zapisy 
w organizacji widowni do 30 czerw-
ca oraz od 10 do 14 sierpnia.

Sceniczny pokaz powarsztatowy 
odbędzie się 22 sierpnia o godz. 18.00 
(wstęp bezpłatny). Natomiast o godz. 
19.00 odbędzie się recital Artura Got-
za (Lena Minkacz – fortepian, Seba-
stian Ziomek – instrumenty perku-
syjne, śpiew) – magiczne spotkanie 
z piosenką kabaretową! Artysta prze-
prowadzi widzów przez całą skalę 
emocji: od nieśmiałych zachwytów 
i czułości do namiętności i zazdrości. 
Kontakt: Teatr Mały Tychy, ul. Augu-
sta Hlonda 1, tel. 32 227 20 67. Infor-
macje: www.teatrmaly.tychy.pl

Galeria „Obok”
Od 18 do 22 sierpnia odbywać się 

będą zajęcia z grafiki warsztatowej, któ-
re poprowadzą Łukasz Pudełko i Alek-
sandra Drozd. W programie: omówie-
nie technik grafiki warsztatowej, w tym 
techniki druku wklęsłego, wykonanie 
projektu i opracowanie matrycy, wyko-
nanie odbitek na prasie graficznej. Za-
jęcia bezpłatne w grupie 15-osobowej, 
wiek 12 – 16 lat; decyduje kolejność 
zgłoszeń. Warunek: udział w pełnym 
cyklu zajęć. Zapisy w Galerii „Obok” 
do 30 czerwca oraz od 10 do 14 sierp-
nia. Wystawę prac przewidziano na 
22 sierpnia, godz. 17.00 (wstęp bezpłat-
ny).

Muzeum Miejskie
Muzeum prowadzi dla chętnych 

zajęcia: plastyczne dla dzieci uczęszcza-
jących na półkolonie, lekcje muzealne 
i wycieczki edukacyjne. Opłata 30 zł 
od grupy (maksymalnie do 25 osób).

Ponadto w Muzeum można 
obejrzeć wystawę „Sceny z życia 

tyszan w latach międzywojennych” 
(wstęp bezpłatny, zwiedzanie 
z przewodnikiem po wcześniej-
szym ustaleniu terminu grup liczą-
cych do 25 osób płatne 1 zł od oso-
by).

W Muzeum trwa konkurs plasty-
czny „Pozdrowienia z… Tychy z lat 
międzywojennych na pocztówce” – 
termin składania prac w technice 
dowolnej do 10 sierpnia. Ogłoszono 
też konkurs „Św. Franciszek w sztu-
ce ludowej” adresowany do twórców 
z terenu woj. śląskiego oraz sąsiednich 
regionów południowej Polski. Prace 
przedstawiające postać św. Francisz-
ka wykonać można przy zastosowa-
niu następujących technik: rzeźba 
w drewnie, malarstwo na szkle, trady-
cyjne techniki graficzne. Termin skła-
dania prac mija 31 sierpnia. Informa-
cje: www.muzeummiejskie.tychy.pl

Polecamy również:
Miejskie Centrum Kultury w Ty-

chach ul. Bohaterów Warszawy 26, tel. 
032 327 02 90

Zajęcia warsztatowe dla dzieci 
i młodzieży, zapisy do 3 lipca br.: warsz-
taty plastyczne – prowadzi Michał Lit-
kiw, w każdy wtorek lipca i sierpnia 
w godz. 12.00-14.00; warsztaty wokalne, 
z emisji głosu i pracy z mikrofonem – 
prowadzi Adam Saczka, w każdy wtorek 
lipca i sierpnia (za wyjątkiem 21 i 28 lip-
ca) w godz. 11.00-13.00. Udział w warsz-
tatach jest bezpłatny.

MDK nr 1, ul. Bohaterów Warsza-
wy 26, 032 227-30-59, 227-54-99, pole-
ca m.in. zajęcia z malarstwa, malarstwa 
scenograficznego, plastyczne, teatralne, 
świetlicowe i inne.

MDK nr 2, ul. Elfów 56, 032 227 31 
10, oferuje zajęcia taneczne, muzyczne 
i świetlicowe.

Letnie warsztaty integracyj-
ne z KLANZĄ w dniach 1, 8, 15, 
22, 29 lipca i 5, 12, 19 i 26 sierpnia 
w godz. 11.00-13.00 na Placu pod Ży-
rafą. Informacje ul. Moniuszki 13/16 
tel.: 032 217 40 60 oraz 0601 321 871, 
e-mail: tychy@klanza.org.pl

Novekino Tychy, płatne sean-
se dla dzieci w godz. 10.00 -12.30 
oraz m.in. zajęcia, konkursy, czytanie 
bajek, zwiedzanie kina i projektowni 
i inne atrakcje.

Klub Golfowy Amada Sport,  
ul. Edukacji 9. Możliwość nauki gry 
w golfa dla dzieci w godz. 10.00 do 19.00. 
Cena za koszyczek piłeczek 2 zł, wypo-
życzenie kija gratis.

Warto sprawdzić też ofertę pół-
kolonii w mieście, które organizu-
ją: Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„OSKARD”, ul. Henryka Dąbrowskie-
go 39, tel. 032 323 21 14, MDK 2 oraz 
tyskie szkoły. MW

Lato w Tychach


