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Pomysły na lato
NiezależNie od tego, czy w wolNym czasie 

lubicie pograć w piłkę czy poczytać 
książkę, latem w tychach Nie będziecie się 
Nudzić. Jak co roku, placówki kulturalNe 

i sportowe przygotowały ciekawe zaJęcia 
dla dzieci i młodzieży.

Wakacje to czas wypoczynku, ale też 
rozwijania swoich pasji i zaintere-

sowań. Kiedy już odpoczniecie po trudach 
roku szkolnego i wygrzejecie się na plaży, 
być może nabierzecie ochoty, by nauczyć 
się fotografii, śpiewu lub wyrobu biżuterii. 
Możecie też wystartować w zawodach spor-
towych lub wybrać się na wycieczkę z prze-

wodnikiem, by poznać nieznaną historię 
miejsc dobrze znanych. Wszystko to latem 
w Tychach.

Urozmaicone programy wakacyjnych 
zajęć przygotowały tyskie domy kultury, bi-
blioteki, ośrodki sportowe, Muzeum Miej-
skie, Teatr Mały, Miejskie Centrum Kultury, 
kluby osiedlowe, NoveKino i inne placów-

ki. Poniżej szczegółowo przedstawiamy ich 
ofertę. Wystarczy wybrać coś dla siebie i... 
okazuje się, że latem w mieście wcale nie 
trzeba się nudzić. Zapraszamy!

A rodzicom przedszkolaków przy-
pominamy, że tyskie przedszkola pracu-
ją w czasie wakacji. Poniżej zamieszczamy 
harmonogram ich dyżurów. SW

Przypominamy, że tyskie 
przedszkola w czasie wa-
kacji pracują.
æ 2–13 liPca
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 14
Przedszkole nr 24
Przedszkole nr 9 im. Plu-
szowego Misia
Przedszkole nr 4 w Ze-
spole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 3
æ 16–31 liPca
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 9 im. Plu-
szowego Misia
Przedszkole nr 12 z Od-
działami integracyjnymi 
i Specjalnymi

Przedszkole nr 21
Przedszkole nr 25 im. Mi-
sia Uszatka
æ 1–17 SierPnia
Przedszkole nr 23  
w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2
Przedszkole nr 19
Przedszkole nr 18 im. Ju-
liana Tuwima
Przedszkole nr 29 z Od-
działami integracyjnymi
æ 20–31 SierPnia
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 22
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 2 w Ze-
spole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 1
Przedszkole nr 26.

tel. 32 327 18 21
ul. Katowicka 6

www.muzeummiejskie.tychy.pl
æ WarSZTaTY PlaSTYcZne i MalarSKie dla mło-
dzieży w każdy piątek lipca od godz. 11 do 14 (obowiązu-
ją wcześniejsze zapisy w Dziale Oświatowym Muzeum, 
grupy na zajęciach maksymalnie do 20 osób).
æ WYciecZKi eDUKacYJne
• Wokół starego rynku
• Paprocańskim traktem
• Tajemnice osiedla A. Spacer po najstarszym osiedlu No-
wych Tychów
• Od parku Niedźwiadków do parku Miejskiego (frag-
ment szlaku miejskiego)
æ SPOTKania Dla cieKaWSKicH
• Poznajemy muzeum
• Zabytki w Tychach i okolicy
• Do ślubu w czarnej jakli
• Jak budowano Nowe Tychy (lekcja połączona z projek-
cją filmów archiwalnych)
• Stroje ludowe w województwie śląskim
æ WYciecZKi eDUKacYJne i SPOTKania Dla cie-
KaWSKicH są dostępne dla grup i płatne (30 zł od gru-
py). Grupy mogą liczyć do 25 osób. rezerwacja co naj-
mniej na tydzień przed planowanym terminem.
æ WYSTaWY
• Modernizm w województwie śląskim w latach 1922–
1939
• Święty Krzysztof w sztuce ludowej

tel. 32 22736 16
ul. ks. Hlonda 1

www.teatrmaly.tychy.pl
æ WarSZTaTY FOTOGraFicZne:
9.08 – Spotkanie i: ilustrowany wykład autorski.
16.08 – Spotkanie ii: prezentacja prac uczestników, omó-
wienie podstawowych zagadnień fotograficznych na pod-
stawie prac, wybór motywu na następne spotkanie.
23.08 – Spotkanie III: prace fotoedycyjne i korekcyjne.
30.08 – Spotkanie IV: prace fotoedycyjne i korekta, wy-
stawa robocza, wybór zdjęć do galerii internetowej.
Spotkania będą się odbywać w godz. 11 – 13.
æ WarSZTaTY TeaTralne 
20.08 – 24.08 w godz. 10 – 14. 
æ iMPreZY PlenerOWe TeaTrU:
12.08 godz. 19 nieDZiela MUZYcZna na Pl. BacZYŃ-
SKieGO: Koncert Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 
aUKSO.
19.08 godz. 16 nieDZiela TeaTralna na Pl. BacZYŃ-
SKieGO: Przedstawienie „O Smoku i Królu leniuchu.

artystyczne lato z Teatrem MałymMuzeum Miejskie

tel. 32 325 71 32
www.mosir.tychy.pl

æ BOiSKO PrZY STaDiOnie MieJSKiM
22.07 – Turniej amatorów w Siatkówce Plażowej 4x4
lipiec – Viii letnie GP w Siatkówce Plażowej 
26.08 – Wakacyjny Turniej Piłki nożnej dla chłopców 

æ OW PaPrOcanY
30.06 – Wakacyjny Turniej amatorów w Koszykówce
30.06 – Festyn „Witajcie wakacje”
8.07 – X Tyski Triathlon
8.07 – V Bieg pod górkę na 110 m z przeszkodami dla 
dzieci
19.08 – Wakacyjny Festyn Sportowo – rekreacyjny dla 
Dzieci 

MOSir

tel. 32 227 58 12
ul. Dąbrowskiego 39
www.oskrad.tychy.pl

æ Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKarD zaprasza 
na cztery turnusy małych form wypoczynku. W progra-
mie: wyjścia na basen i do kina, wycieczki autokarowe, 
warsztaty plastyczne, konkursy i turnieje, wycieczki pie-
sze, zajęcia na kręgielni, nauka tańca, zajęcia sportowe 
na boisku i korcie tenisowym.
Zajęcia w godz. 9 – 15. Koszt 43,05 zł za jeden turnus (dla 
członków spółdzielni OSKarD). Zapisy od 11 czerwca.
SDK Tęcza – 02.07 – 27.07
Klub Uszatek – 02.07 – 27.07
Klub Olimpia – 02.07 – 27.07
Klub Magdalena – 02.07 – 27.07
Klub Orion – 02.07 – 27.07
Klub regina – 02.07 – 27.07

TSM OSKarD

OW Paprocany 30.06.2012 godz. 16-19.
W programie konkurencje sprawnościowe: przejście 
przez tunel, bieg na czas, slalom, bieg w worku, rzuty do 
celu, tor przeszkód, przysiady, pompki, skok w dal. 
W konkurencjach mogą wziąć udział dzieci rocznik 1996 
i młodsze. Każdy może wystartować tylko jeden raz.

Festyn "Witajcie wakacje"

lato przedszkolaków
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tel. 32 327 02 90
ul. Bohaterów Warszawy 26

www.kultura.tychy.pl
æ ŚWIĘTO CZEKOLADY: 22 lipca na placu 
pod „Żyrafą”
æ PPP Festiwal Szantowy: 25-26 sierpnia 
w OW Paprocany
æ nieDZiele na BacZYŃSKieGO:
1.07 – niedziela piłkarska
8.07 – niedziela szachowa

15.07 – niedziela z modelami (wyścigi 
modeli zdalnie sterowanych)
29.07 – niedziela biesiadna
5.08 – niedziela cyrkowa
æ liPcOWe SPOTKania Z ceraMiKą 
W MieJSKiM cenTrUM KUlTUrY:
Wystawa „Fragmenty 2” – od 6 lipca
Wykłady: 19 i 24 lipca
Warsztaty ceramiczne: 9, 12 i 17 lipca.
„Ogród ognia” 28–29 lipca.

Miejskie centrum Kultury

www.mbp.tychy.pl
www.tyskabibliotekadladzieci.blox.pl

æ Filia nr 2, pl. św. anny 1
Zaprasza w każdą środę, czwartek i piątek godz. 12 – 16. 
na gry planszowe i zajęcia ruchowo – plastyczne.

æ Filia nr 3, ul. Batorego 9
W lipcu zaprasza godz. 12 – 14. na gry planszowe, spo-
tkanie z ratownikiem, zajęcia ruchowe. W sierpniu 
na zajęcia plastyczne.

æ Filia nr 4, ul. czysta 27
Zaprasza na główny blok tematyczny godz. 13 – 16.
5.07 – igrzyska sportowe dawniej i dziś
12.07 – Polscy olimpijczycy
19.07 – Fair play w sporcie
26.07 – Sport to zdrowie
W pozostałe dni zajęcia dowolne: malowanie, rysowa-
nie, zabawy z komputerem.

æ Filia nr 5, ul. Dąbrowskiego 5
Zaprasza na główny blok tematyczny w każdą środę 
w godz. 12 – 15.
pt. „Podróże z książką – europa”

æ Filia nr 6, ul. edukacji 64
Zaprasza w godzinach otwarcia filii na gry planszowe, 
quizy geograficzne, zajęcia tematyczne.

æ Filia nr 7, al. niepodległości 110
W placówce w każdy wtorek o godz. 11 odbywać się 
będą imprezy podczas których dzieci będą rywalizować 
w różnych bajkowych dyscyplinach.

æ Filia nr 10, ul. Przejazdowa 10
Zaprasza na główny blok tematyczny codziennie w sierp-
niu w godz. 11- 13. na zajęciach prace plastyczne, głośne 
czytanie, zabawy planszowe.

æ Filia nr 11, ul. Kopernika 3
Zaprasza na główny blok tematyczny codziennie w godz. 
12 – 15. Dla uczestników: prace plastyczne, głośne czyta-
nie, zabawy planszowe.

æ Filia nr 12, ul. Zaręby 31 a
codziennie w godzinach otwarcia biblioteki zaprasza 
na prace plastyczne, głośne czytanie, turnieje gier plan-
szowych, a ponadto na „Książkową Olimpiadę” w lipcu 
(3,10,17, 24, 31) i sierpniu (7,14, 21, 28).

æ Filia nr 13, ul. Dmowskiego 33
Zaprasza na główny blok tematyczny codziennie w godz. 
12 – 14 oraz „Biblioteczne igrzyska Olimpijskie”.

æ Filia nr 14, ul. armii Krajowej 105
Zajęcia codziennie w godz. 13 – 15, a w dniach 19.07 – 
17.08, w godz. 13 – 14. Filia proponuje zabawy ruchowo-
zręcznościowe, gry planszowe i komputerowe.

æ Filia nr 15, ul. narcyzów 24
Zaprasza na główny blok tematyczny pt. „Wakacje spor-
towe to i kolorowe” codziennie w godz. 11 – 13. W ra-
mach zajęć głośne czytanie, gry planszowe, kręgle, za-
bawy z piłką.

æ FILIA NR 18, ul. Konfederatów Barskich 17–19
Zaprasza na główny blok tematyczny w godz. 11 – 14 
pod hasłem „Gramy i kibicujemy”. na zajęciach zabawy 
ruchowo-zręcznościowe, gry planszowe, komputerowe, 
prace plastyczne, puzzle.

WaKacJe W BiBliOTece 2012
Młodzieżowy Dom Kul-

tury nr 1
tel. 32 227 30 59

ul. Kardynała Hlonda 1
W czasie wakacji MDK 
nr 1 zaprasza (w godzi-
nach przedpołudnio-
wych) wszystkie dzieci 
i młodzież na zajęcia pla-
styczne, rękodzielnicze, 
recytatorskie, wokal-
ne, filmowe, plenerowe, 
świetlicowe. Szczegó-
ły na www. mdk1tychy.
edupage.org lub pod nr 
telefonu 32 227 30 59

MDK nr 1

Młodzieżowy Dom Kul-
tury nr 2

tel. 32 227 31 10
ul. Elfów 56

W wakacje MDK nr 2 ofe-
ruje „Stałe koła zainte-
resowań“. Na zajęciach: 
rękodzieło artystyczne, 
taniec ludowy i współ-
czesny, zajęcia z eks-
presji ruchowej, wypiek 
ciast i ciasteczek, zajęcia 
plastyczne, muzyczne, 
teatralne, małe formy ce-
ramiczne.
Szczegóły na www. 
mdk2tychy.pl

MDK nr 2

www.noltychy.pl
29.06, 14.07, 10.08 i 8.09 
Tyskie nocne rajdy ro-
werowe. Zbiórka al. 
Bielska 100 (Mc Donal-
d’s) Start godz. 22.30.
Tyska Masa Krytyczna 
4.07, 1.08, 5.09 i euro-
pejski Dzień bez samo-
chodu 22.09.

nOl – TYcHY

tel. 32 325 05 04
al. Jana Pawła ii 16/18

www.tychy.novekino.pl
Gry i zabawy w każdy poniedziałek o godz. 
10, seans filmowy o godz. 11.

Bilety w cenie: 10 zł grupy zorganizowa-
ne, 12 zł widzowie indywidualni.

Terminarz:
æ 2.07 – SPOTKANIE Z EKOLOGIĄ, film 
„lorax”

æ 9.07 – KOnKUrS MŁODYcH Talen-
TÓW, film: „Królewna Śnieżka”

æ 16.07 – DZieŃ MŁODeGO rYSOWniKa, 
film: „Muminki – w pogoni za kometą”

æ 23.07 – SPOrT TO ZDrOWie – Spotka-
nie z tyskimi sportowcami, film: „Piękna 
i Bestia 3D”

æ 30.07 – TYScY POSZUKiWacZe SKar-
BÓW, film: „Piraci”

æ 6.08 – W KRAINIE BAŚNI I MAGII, film: 
„Kot w butach”

æ 13.08 – W KRAINIE ZWIERZĄT, film: 
„Goryl Śnieżek w Barcelonie”

æ 20.08 – W KRAINIE TAŃCA, film: „Kop-
ciuszek. inna historia 3D”

æ 27.08 – SPOTKANIE Z GEOGRAFIĄ, film: 
„epoka lodowcowa”.

nOVeKinO
Od 2.07 do 31.08 w piąt-
ki w godz. 15 – 18 i sobo-
ty w godz. 10 – 13, pro-
wadzone będą zajęcia 
rekreacyjne, sportowe 
i artystyczne pod ha-
słem: „Profilaktyka i ak-
tywizacja dzieci do zdro-
wego stylu życia oraz 
bezpiecznego spędzania 
czasu wolnego od uza-
leżnień”.

mdk
mdk

www.wakacje2012.umtychy.pl

FILIA NR 2, pl. Św. Anny 1 
Zapraszamy w każdą środę, czwartek i piątek od 12:00 do 
16.00 na gry planszowe i zajęcia ruchowo–plastyczne.

FILIA NR 3, ul. Batorego 9
W lipcu zapraszamy od 12.00 do14.00 na gry planszowe, spotka-
nie z ratownikiem, zajęcia ruchowe.  A w sierpniu na wycieczkę 
po mieście i zajęcia plastyczne.

FILIA NR 4, ul. Czysta 27
Zapraszamy na główny blok tematyczny 
od 13.00 do 16.00  

   5.07 – Igrzyska sportowe dawniej i dziś 
12.07 – Polscy olimpijczycy 
19.07 – Fair play w sporcie 
26.07 – Sport to zdrowie 
w pozostałe dni zajęcia dowolne:  
malowanie, rysowanie, zabawy z komputerem

FILIA NR 5, ul. Dąbrowskiego 5
Zapraszamy na główny blok tematyczny  w każdą środę od 12.00 
do 15.00 pt. „Podróże z książką – Europa” 

FILIA NR 6, ul. Edukacji 64
Zapraszamy w godzinach otwarcia �lii na gry planszowe, quizy 
geogra�czne, zajęcia tematyczne.

FILIA NR 7, al. Niepodległości 110
W każdy wtorek o godz. 11.00 odbywać się będą imprezy pod-
czas których dzieci będą rywalizować w różnych bajkowych 
dyscyplinach. 

FILIA nr 10, ul. Przejazdowa 10
Zapraszamy na główny blok tematyczny codziennie w sierpniu 
od 11.00 do 13.00, a w nim prace plastyczne, głośne czytanie, 
zabawy planszowe.

FILIA NR 11, ul. Kopernika 3 
Zapraszamy na główny blok tematyczny codziennie  
od 12.00 do 15.00, a w nim prace plastyczne, głośne czytanie,  
zabawy planszowe.

FILIA NR 12, ul. Zaręby 31 a
Codziennie w godzinach otwarcia biblioteki zapraszamy  
na prace plastyczne, głośne czytanie, turnieje gier planszowych,   
a ponadto na  „Książkową Olimpiadę” w lipcu (3,10,17, 24, 31)  
i sierpniu (7,14, 21, 28). 

FILIA NR 13, ul. Dmowskiego 33
Zapraszamy na główny blok tematyczny codziennie  od 12.00  
do 14.00 oraz „Biblioteczne Igrzyska Olimpijskie”.

FILIA NR 14, ul. Armii Krajowej 105 
Zapraszamy na główny blok tematyczny codziennie od 13.00 
do 15.00, a w dniach 19.07–17.08 od 13.00 do 14.00.  
Proponujemy zabawy ruchowo–zręcznościowe, gry  
planszowe, komputerowe.

FILIA NR 15, ul. Narcyzów 24
Zapraszamy na główny blok tematyczny pt. Wakacje sportowe 
to i kolorowe” codziennie od 11.00 do 13.00. W ramach zajęć 
proponujemy głośne czytanie, gry planszowe, kręgle, zabawy  
z piłką, zajęcia tematyczne.

FILIA NR 18, ul. Konfederatów Barskich 17-19
Zapraszamy na główny blok tematyczny od 11.00 do 14.00 pod 
hasłem „Gramy i kibicujemy”, a w nim zabawy ruchowo –  
zręcznościowe, gry planszowe, komputerowe, prace plastyczne, 
puzzle. 

WA K A C J E  W  B I B L I O T E C E

www.mbp.tychy.pl

Muzeum Miejskie 
ul. Katowicka 9, tel. 32 327 18 21
www.muzeummiejskie.tychy.pl   

WARSZTATY PLASTYCZNE  
I MALARSKIE

w każdy piątek lipca od 11.00-14.00

WYCIECZKI EDUKACYJNE 

 

 
(fragment szlaku miejskiego)

SPOTKANIA DLA CIEKAWSKICH 

 
 z projekcją �lmów archiwalnych)

WYSTAWY

AR TY S TYC ZN E LATO Z  
Teatrem Małym
ul. ks. kard. Hlonda 1,  tel. 32 227 36 16
w w w. t e a t r m a l y. t y c h y. p l
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
od 11.00  do 13.00
9.08 Spotkanie I ilustrowany wykład autorski, omó-
wienie planu pracy

16.08 Spotkanie II prezentacja prac uczestników, 

wybór motywu na następne spotkanie

23.08 Spotkanie III prace fotoedycyjne i korekcyjne.

30.08 Spotkanie IV prace fotoedycyjne i korekta, 
wystawa robocza, wybór zdjęć do galerii internetowej

NIEDZIELE na Baczynskiego
12.08 Muzyczna 

19.08 Teatralna 16.00 „O Smoku i Królu Leniuchu”

WARSZTATY TEATRALNE 
20.08.–24.08 od 10.00 do 14.00

Miejski Ośrodek 

Sportu
i    Rekreacji 

al. Piłsudskiego 12, tel. 32 325 71 32
Boisko przy Stadionie Miejskim  
22.07 
Lipiec  VIII letnie GP w Siatkówce Plażowej 

26.08 

OW Paprocany
30.06 
30.06  Festyn „Witajcie wakacje”

  8.07
     8.07 V Bieg pod górkę na 110 m z przeszkodami dla dzieci

19.08 Wakacyjny Festyn Sportowo - Rekreacyjny dla dzieci

TSM OSKARD
ul. Dąbrowskiego 39, tel. 32 227 58 12
Zapraszamy na cztery turnusy półkolonii.  
W programie: wyjścia na basen i do kina, wycieczki 
autokarowe, warsztaty plastyczne, konkursy i turnieje, 
wycieczki piesze, zajęcia na kręgielni, nauka tańca, 
zajęcia sportowe na boisku i korcie tenisowym. 

Zajęcia w terminie 02.07–27.07  
     od 9.00 do 15.00  
SDK Tęcza 
Klub Uszatek 
Klub Olimpia 
Klub Magdalena 
Klub Orion 
Klub Regina 
www.oskard.tychy.pl

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 
ul. ks. kard. Hlonda 1, tel. 32 227 30 59

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na zajęcia plastyczne, 
rękodzielnicze, recytatorskie, wokalne, �lmowe, plenerowe, 

świetlicowe. 

Szczegóły  na www. mdk1tychy.edupage.org

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul. Elfów 56, tel. 32 227 31 10 

Zapraszamy na zajęcia w ramach kół  
 

rękodzieło artystyczne, taniec ludowy i współczesny, zajęcia ekspresji 
ruchowej, wypiek ciast i ciasteczek, zajęcia plastyczne, zajęcia mu-

zyczne, zajęcia teatralne, małe formy ceramiczne.

Organizujemy półkolonie letnie od 2.07 do 20.07
W programie mi. in. wyjścia na basen, do Centrum Rekreacyjno - 

Sportowego „Hop Siup”, wizyta w Straży Pożarnej, spotkanie  

 
do miasteczka kowbojskiego w Żorach, konkursy i zabawy.

NOVEKINO
al. Jana Pawła II, tel. 32 325 05 04 

www.tychy.novekino.pl
W każdy poniedziałek  
o godz. 10.00 gry i zabawy,   
o godz. 11.00 seans filmowy 
Bilety w cenie: 10 zł grupy zorganizowane,  
12 zł widzowie indywidualni.

02.07 SPOTKANIE Z EKOLOGIĄ | „Lorax”

09.07 KONKURS MŁODYCH TALENTÓW |  
        „Królewna Śnieżka”

16.07 DZIEŃ MŁODEGO RYSOWNIKA | 
      „Muminki - w pogoni za kometą”

23.07 SPORT TO ZDROWIE  – Spotkanie z tyskimi  
        sportowcami | „Piękna i Bestia 3D”

30.07 TYSCY POSZUKIWACZE SKARBÓW | „Piraci”

06.08 W KRAINIE BAŚNI I MAGII | „Kot w butach”

13.08 W KRAINIE ZWIERZĄT |  
      „Goryl Śnieżek w Barcelonie” 

20.08 W KRAINIE TAŃCA  |  
       „Kopciuszek. Inna historia 3D”

27.08 SPOTKANIE Z GEOGRAFIĄ | 
      „Epoka lodowcowa”

Ekologiczny plac zabaw „Jaworkowa Dolina”
Od 2.07 do 31.08 w piątki od 15.00 do 18.00 i soboty od 10.00 do 13.00 prowadzone 
będą zajęcia rekreacyjne, sportowe i artystyczne pod hasłem: „Pro�laktyka i aktywizacja 
dzieci do zdrowego stylu życia oraz bezpiecznego spędzania czasu wolnego od uzależnień”

29.06, 14.07, 10.08 i 8.09 Tyskie Nocne Rajdy Rowerowe.
Zbiórka al. Bielska 100 (Mc Donald’s) Start 22.30 
4.07, 1.08, 5.09 Tyska Masa Krytyczna 
22.09 Europejski Dzień bez Samochodu

www.noltychy.pl

al. Niepodległości 49 
 

tel. 32 776 33 33

Miejskie Centrum Kultury 
www.kultura.tychy.pl 

ul. Bohaterów Warszawy 26, 

22.07 plac „pod Żyrafą” 
Święto Czekolady

25-26.08 OW Paprocany  
PPP Festiwal Szantowy 

Niedziele na 
Baczyńskiego
LIPCOWE SPOTKANIA  
Z CERAMIKĄ 
Szczegóły tel. 32 327 02 90

TYCHY
NOL

(DH BARON, II piętro) w każdą wakacyjną środę o 10.00 
organizuje kącik czytelniczy dla dzieci. Przewidziane jest 
głośne czytanie i konkursy plastyczne z nagrodami 

Bezpieczne Tychy Dosc Milczenia
Zapraszamy na kurs, podczas którego nauczysz się samoobrony i walki wręcz w systemie „Krav 
Maga”. Pierwsza część kursu będzie realizowana latem, w każdą sobotę lipca i sierpnia, w Par-
ku Miejskim. W soboty od października do 17 listopada spotkania odbywać się będą w Zespole 
Szkół nr 5 przy ul. Edukacji Zapisy od połowy czerwca w siedzibie Straży Miejskiej, ul. Budowlanych 67,  

tel. 32 780 09 75 wew. 30, lub karolina.bartkowiak@umtychy.pl

Księgarnia PiM  

lipiec-sierpi eń

www.mosir.tychy.pl 

„Jaworkowa
Dolina”


