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To już ostatnie
dni roku
szkolnego. Czy
macie wakacyjne
plany? Jeśli nie,
z pomocą przyjdzie
nasz informator.
Latem w mieście
na pewno nie
będziecie się
nudzić!

Imprezy sportowe
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
tel. 32 325 71 35
www.mosir.tychy.pl
5 lipca Turniej Amatorów
w Siatkówce Plażowej „4
x 4” (KS Paprocany).
15 lipca Wakacyjna Liga
Koszykówki Ulicznej (parking przy Hali Sportowej).

Młodzieżowy Dom
Kultury nr 2

W Dolinie
Jaworkowej

ul. Elfów 56,
tel. 32 227 31 10
www.mdk2tychy.pl
Zajęcia plastyczne: przeznaczone dla dzieci od 6.
roku życia. W poniedziałki, wtorki i środy w godz.
15.30–18.30, czwartki
i piątki w godz. 15.30–
17.45. Zapisy w sekretariacie MDK nr 2.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe przeznaczone dla
dzieci od 6 lat: 29.06–10.07
w godz. 9–12 w Szkole
Podstawowej nr 2 (Jaroszowice) i w Szkole Podstawowej nr 23 (Cielmice). W programie m.in.:
aikido, szermierka, zajęcia plastyczno-techniczne,
zajęcia taneczne, zajęcia
muzyczne, gry i zabawy.
Zapisy w sekretariacie
szkoły lub sekretariacie
MDK nr 2.

Wakacje profilaktyczne –
od 3 lipca do 29 sierpnia.
Zajęcia w piątki, w godz.
15–18 i soboty – w godz.
10–13. W razie niepogody
zostaną odwołane i odrobione w inny dzień. Prowadzić je będą animatorzy
– pedagodzy i wolontariusze Stowarzyszenia „Odnowa”. W programie: różnorodne formy animacji
i zabaw sportowych, rekreacyjnych oraz artystycznych. Zajęcia są otwarte,
nie ma na nie zapisów.

Klub Wilkowyje
MCK
ul. Szkolna 94, tel. 32
227 26 22
„Z miasta do wilczego gniazda”, czyli Klub
Wilkowyje MCK zaprasza na zajęcia dla dzieci
i młodzieży organizowane
w okresie wakacji w tygodniowych blokach tematycznych: „Wilcze przygody” (pierwszy tydzień
wakacji), „Natura wzywa”,
„EKOtydzień”, „Muzyczka gra!”, „Folkowo kolorowo!”. Poza zajęciami dzieci
mogą korzystać z komputerów, gier planszowych,
stołu do ping-ponga i piłkarzyków oraz terenu rekreacyjnego wokół budynku. Zapraszamy w godz.
8.30-14.30. Obowiązują
zapisy telefoniczne.

arc/michał giel

Lato pełne atrakcji

Miejska Biblioteka
Publiczna
ul. kard. S. Wyszyńskiego 27, tel. 32 227 56 02,
32 227 04 54,
www.mbp.tychy.pl
Filie Miejskiej Biblioteki
Publicznej przygotowały
szereg niespodzianek dla
młodych czytelników spędzających wakacje w mieście. Szczegóły na stronie
www.wakacje 2015.umtychy.pl

Tito Dance Studio
pl. św. Anny 4,
tel. 790 603 222,
www.titodancestudio.pl
Turnusy: 29.06–3.07,
6–10.07, 27–31.07.
W godz. 9-14: zajęcia taneczne, obiad, ciekawi goście, animacje, gry, zabawy
oraz niespodzianki! Istnieje możliwość wydłużenia
czasu za dopłatą. Wiek
dzieci: 7-11 lat. Uczestnicy powinni przynieść
ze sobą obuwie zmienne
oraz drugie śniadanie.
Koszt: 170 zł za jeden turnus/45 zł za dzień.

„W starym kinie”
Pokazy filmowe w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury,
ul. Bohaterów Warszawy 26, www.kultura.tychy.pl
10.07, godz. 21.30 – „Postrzyżyny”, 24.07, godz. 21 – „400
batów”.

Muzeum Miejskie
www.muzeum.tychy.pl

Niedziele na placu Baczyńskiego
5 lipca – Niedziela Sportowa
12 lipca – Niedziela Szachowa
19 lipca – Niedziela Folkowa
26 lipca – Niedziela Taneczna

Teatr Mały
ul. Kard. Hlonda 1, tel. 32 227 20 67
www.teatrmaly.tychy.pl
Tyskie Lato z Teatrem Małym: 13–26 lipca
Dwutygodniowe warsztaty aktorskie dla młodzieży w wieku 12–19 lat. Zajęcia poprowadzi Jerzy Mazur – aktor, reżyser i producent, a za przygotowanie scenografii odpowiedzialny będzie Sławomir Żukowski – rysownik satyryczny,
scenograf, publicysta, i reżyser. Warsztaty zakończą się
spektaklem, 26 lipca.
Niedzielne poranki z Laboratorium Sztuki: 5, 12, 19,
26 lipca. O godz. 10 na sali projekcyjnej Laboratorium Sztuki (Pasaż Kultury Andromeda) – projekcje bajek dla dzieci
w wieku 3–10 lat. Filmy: „Czerwony Kapturek”, „Lew Król
Dżungli”, „Mała syrenka” i „Pinokio”.

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Oskard
SDK Tęcza, al. Niepodległości 188, tel. 32 227 58 12
www.oskard.tychy.pl
Półkolonie dla dzieci i młodzieży. Cztery tygodniowe turnusy – od 29 czerwca do 24 lipca.
W programie m.in.: wyjścia do kina i na basen, zajęcia
rekreacyjne na kręgielni, wycieczki piesze i rowerowe,
zajęcia sportowe, konkursy i gry sprawnościowe, zajęcia
muzyczne i plastyczne, wycieczki autokarowe na terenie
województwa śląskiego. Szczegółowe informacje i zapisy
w poszczególnych placówkach.
Zajęcia sportowe. Turnieje, międzyosiedlowe rozgrywki, gry i zabawy na boisku wielofunkcyjnym (os.
Magdalena) – szczegółowych informacji udziela Klub
Osiedlowy „Olimpia” (tel. 32 217 47 97).

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów
Rodu Kossaków
ul. kard. Hlonda 1, tel. 32 227 30 59
www.mdk1tychy.edupage.org
Od pon. do pt. w godz. 9–14: zajęcia z tańców nowoczesnych, towarzyskich, estradowych i ludowych, zajęcia
z malarstwa, rysunku, rzeźby, collage'u i rękodzieła artystycznego, próby z recytacji, teatru dramatycznego, teatru
ruchu i teatru lalkowego. Dzieci i młodzież mogą też dołączyć do zespołów wokalno-instrumentalnych.

Dla dzieci:
Klub Południk na wakacjach – Stary Magistrat, pl. Wolności 1. 2 lipca, godz. 10.30 i 12.00. W co się bawią dzieci
w innych krajach? Pierwsze wakacyjne spotkanie Klubu
Południk wypełnią indiańskie kalambury, pochodząca
z Japonii fukuwarai oraz tradycyjne szwedzkie zabawy.
Prowadzenie: Agata Dawidko. Liczba osób ograniczona,
zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat. Zapisy: Joanna KuczPieczka, e-mail: j.kucz@muzeum.tychy.pl
Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta – Dawna Młótownia, ul. Katowicka 9. 9 lipca, godz. 12.00. Uczestnicy
zajęć będą mieli okazję odkryć tajemnice dzieł współtworzących krajobraz Tychów, dowiedzą się, jak powstają
rzeźby, mozaiki oraz dzieła małej architektury. Prowadzenie: Patryk Oczko. Zajęcia dla dzieci w wieku 7–12
lat. Liczba miejsc ograniczona, zapisy: Wojciech Madeja,
e-mail: w.madeja@muzeum.tychy.pl
Zbudujmy miasto marzeń – Dawna Młótownia, ul.
Katowicka 9. 16 lipca, godz. 12.00. Uczestnicy zajęć będą
mogli puścić wodze fantazji i zrealizować własne architektoniczne wizje, których efektem będzie makieta powstała
z materiałów plastycznych i surowców wtórnych. Dzięki pracy zespołowej powstanie urbanistyczny bricolage.
Prowadzenie: Wojciech Madeja. Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat. Liczba miejsc ograniczona, zapisy: Wojciech
Madeja, e-mail: w.madeja@muzeum.tychy.pl
Dla młodzieży i dorosłych:
Galeria sztuki w przestrzeni miasta. Cykl spacerów towarzyszących wystawie „Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta”. Oprowadza historyk sztuki Patryk Oczko
– kurator wystawy. Udział w spacerach jest bezpłatny,
nie ma konieczności rezerwacji miejsc.
4.07, godz. 11.00 – Stare Tychy i osiedle B. Start: pod pomnikiem Powstańca Śląskiego, pl. Wolności.
18.07, godz. 11.00 – Park Miejski i jego okolice, osiedle D. Start:
pod pomnikiem Walki i Pracy („Żyrafa”) w Parku Miejskim.
O sztuce w przestrzeni publicznej. Dawna Młótownia, ul. Katowicka 9, tel. 32 327 18 23. 3.07, godz. 17.00. Goście: Stanisław Ruksza (CSW Kronika, Bytom), Marta Frej
i Tomasz Kosiński (Festiwal Arteria, Częstochowa) Marcin
Gołębiewski (Street Art Festival, Katowice). Prowadzenie:
Adam Mazur (Magazyn „Szum”). Spotkanie towarzyszy wystawie oraz książce „Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta”.
Wycieczka rowerowa po Puszczy Pszczyńskiej
25.07. Przewodnik: Jan Gąsior, tyszanin, pasjonat lokalnej
historii i znawca Puszczy Pszczyńskiej. Propozycja adresowana do pełnoletniej młodzieży oraz osób dorosłych. Dzieci
biorące udział w wycieczce muszą być pod opieką osoby
pełnoletniej. Więcej informacji na stronie muzeum.

NOL-TYCHY
facebook.com/NOLTYCHY
5 lipca - ZdobywamyTyską Odznakę Krajoznawczą. Start
9.00 Tychy, Ryneczek osiedle „K”. 24 lipca Tyski Nocny
Rajd Rowerowy. Start 22.30 Tychy, Ryneczek osiedle „K”.
26 lipca o 15 -Msza dla rowerzystów i rajd rowerowy
Świętego Krzysztofa(parafia Św. Krzysztofa)

