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Lato w mieście? tak!
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Stypendia dla najlepszych
Zdolni, zaangażowani w pracę na rzecz 
miasta studenci z Tychów do końca 
września mają czas, aby starać się 
o przyznanie stypendium „Quod discis, 
tibi discis” („Czegokolwiek się uczysz, 
dla siebie się uczysz”).

Nagroda przyznawana jest studentom le-
gitymującym się wybitnymi osiągnięciami 
naukowymi i zaangażowaniem w pracę 
na rzecz promocji i rozwoju miasta Ty-
chy.
Uprawnionymi do składania wniosków są 
ci, których średnia ocen pozwala otrzy-
mać stypendium naukowe w macierzystej 
uczelni. wraz z wnioskiem o przyznanie 
nagrody kandydaci powinni złożyć potwier-
dzone w dziekanacie macierzystej uczelni 
kopie kart zaliczeniowych oraz dokumen-
ty stwierdzające zaangażowanie w pra-
cę na rzecz miasta Tychy. można również 
składać kopie innych dokumentów, któ-
re mogą mieć wpływ na ocenę wniosku 
przez Kapitułę.
wraz z wymienionymi dokumentami wnio-
skodawca zobowiązany jest złożyć oświad-
czenie o wyrażeniu zgody na przetwarza-
nie i podanie do publicznej wiadomości 
swoich danych osobowych w związku 
z pracami zmierzającymi do oceny wnio-
sków.
wnioski można pobrać i składać w wy-
dziale obsługi rady miasta Urzędu miasta 
Tychy (pok. 302, III piętro, tel. 32/776 33 
02) lub wysłać listem poleconym na adres 
wydziału obsługi rady miasta Um Tychy 
– al. Niepodległości 49, 43–100 Tychy (de-
cyduje data stempla pocztowego).

Ku wielkiej radości małych i dużych wakacje zbliżają się wielkimi krokami. 
Sprawdziliśmy, na jakie letnie atrakcje w lipcu mogą liczyć najmłodsi tyszanie. 
Program jest naprawdę bogaty. Żaden maluch nie będzie narzekał na nudę! 
Szczegóły znajdziecie też na stronie: www.wakacje2016.umtychy.pl

Tanecznie w muzeum

– Lato najlepiej jest spędzić, łącząc 
przyjemne z pożytecznym. w muzeum 
doskonale o tym wiemy, dlatego propo-
nujemy szereg wydarzeń, dzięki którym 
nasi goście będą mogli poznać bliżej 
śląską kulturę poprzez… wspólną za-
bawę i taniec! wakacje rozpoczniemy 
i zakończymy potańcówkami w stylu 
ludowym, poprzedzonymi warsztata-
mi tańców dla osób w każdym wieku. 
Na dzieci i młodzież czekają dodatkowo 
spotkania z kulturą tradycyjną, ludowy-
mi tańcami i muzycznymi zabawami – 
mówi Joanna Kucz-Pieczka z muzeum 
miejskiego w Tychach.
Potańcówka w stylu ludowym poprze-
dzona będzie warsztatami tańców tra-
dycyjnych. Uczestnicy będą mieli oka-
zję nauczyć się kilku śląskich tańców 
ludowych, a zdobyte umiejętności wy-
korzystają w trakcie otwartej zabawy 
tanecznej. Podczas imprezy do tań-
ca zagra Kapela Fedaków (skrzypce, 
akordeon, bęben), która ma w swoim 
repertuarze śląskie utwory taneczne, 
jak również melodie ludowe z innych 
regionów Polski.
do uczestnictwa zaproszone są za-
równo osoby bez żadnego doświad-
czenia tanecznego, jak i ci, którzy 
już są mistrzami parkietu – dzieci, 
młodzież, dorośli i seniorzy, mile wi-
dziane będą całe rodziny.
w programie wakacji w muzeum są 
również warsztaty tańców śląskich 
skierowane tylko do dzieci. maluchy 
w czasie zajęć poznają dawne dzie-
cięce tańce i zabawy ze śpiewem 
oraz muzyką. Nauczą się także tek-
stów piosenek im towarzyszących, 
w których zetkną się ze śląską gwarą 
i z opisem dawnej codzienności.

Wilcze gniazdo w Wilkowyjach

Jak informuje nas małgorzata Król, 
kierownik Klubu mCK wilkowyje, set-
ka maluchów spędzi najbliższe lato 
w … wilczym gnieździe. To półkolonie, 
których program jest bardzo napięty 
i urozmaicony. w poniedziałki będzie 
cykl „Tychy dobre miejsce”, w czasie 
którego uczestnicy będą zwiedzać cie-
kawe miejsca w Tychach. w tym roku 
będą to m.in. nowe miejsca na mapie 
Tychów, czyli Stadion miejski i media-
teka. w każdy wtorek będzie tanecz-
nie i filmowo. Najpierw w klubie mCK 
zajęcia taneczne prowadzone przez 
instruktora, potem popołudniowa wy-
prawa do tyskiego kina. Środy upłyną 
pod znakiem wycieczek. dzieci po-
jadą m.in. do ogrodu botanicznego, 
do parku etnograficznego, do zagrody 
żubrów, do zamku w Będzinie.
Czwartki to spotkania z „wakacyj-
nym teatrem na luzie" – dzieci będą 
mogły obejrzeć występy m.in. mima 
i kuglarza. Potem będą uczestniczyć 
w warsztatach nawiązujących te-
matycznie do teatru, który obejrza-
ły. Czwartkowe popołudnia to zwie-
dzanie wilkowyj. Piątki zaplanowano 
pod znakiem sztuki i sportu. zajęcia 
będą poświęcone m.in. glinie, wełnie 
i tkaninie. Po plastycznych atrakcjach, 
dzieciaki będą ćwiczyć przy muzyce 
na świeżym powietrzu.

Plastyka, teatr i wycieczki

młodzieżowy dom Kultury nr 1 im. 
artystów rodu Kossaków zaprasza 
na zajęcia otwarte. Nie trzeba się 
zapisywać. Przyjść może każdy, wy-
starczą chęci i dobry humor. – Pro-
ponujemy zajęcia m.in. plastyczne, 
teatralne, wokalne. Poza tym organi-
zować będziemy wyjazdy do okolicz-
nych muzeów i galerii np. do Katowic, 
Pszczyny i Bielska – Białej. Planuje-
my zaprosić naszych wychowanków 
na ciekawe przedstawienia teatral-
ne w różnych teatrach naszego regio-
nu. oczywiście, nie zapominamy też 
o ruchu. Będziemy chcieli wyjeżdżać 
z dziećmi na basen – wyjaśnia Teresa 
wodzicka, dyrektor mdK nr 1.
zajęcia plastyczne będą poświęcone 
różnym technikom (malarstwo akwa-
relowe, pastele, batiki, rzeźba w gli-
nie, origami). Na zajęciach teatralnych 
maluchy poznają m.in. tajniki teatru 
lalek. Ci odważniejsi lalki będą mogli 
wykonać sami. dla starszych w pro-
gramie jest recytacja, zajęcia z teatru 
ruchu, dramatycznego i kabaretu.
młodzieżowy dom Kultury nr 2 również 
zaprasza dzieci w wieku od 7 do 11 lat 
na ciekawe półkolonie. w programie: 
wycieczki, wyjścia na basen, do mu-
zeum i teatru, gry i zabawy ruchowe, 
zabawy integracyjne, turnieje i kon-
kursy, ognisko oraz spotkania ze spe-
cjalnymi gośćmi.

Rolki, pływanie i joga

miejski ośrodek Sportu i rekreacji 
w Tychach zaprasza na sportowe 
lato. w programie m.in. wakacyjna 
Liga Koszykówki Ulicznej oraz Turniej 
amatorów w Siatkówce Plażowej „4 x 
4”. – Poza tym zapraszamy na rolki 
„pod Żyrafą”, jogę oraz na ćwiczenia 
na świeżym powietrzu organizowane 
na terenie Parku miejskiego – mówi 
anna wera z moSir Tychy. – Nasza 
propozycja jest skierowana do wszyst-
kich. Nie ma żadnych ograniczeń wie-
kowych. mamy tylko jeden warunek. 
Trzeba zabrać ze sobą dobry humor 
– dodaje.
Ponadto dzieci mogą uczestniczyć 
w zajęciach na basenie w zespole 
Szkół Sportowych. Przez całe waka-
cje jest również możliwość zwiedzania 
Stadionu miejskiego Tychy. rezerwa-
cje terminu pod nr: 32 227 50 45.
ale to jeszcze nie wszystko. moSir 
zaprasza również na szkolenia, po-
kazy oraz wolną jazdę z nagrodami 
w Skate Parku Tychy. Tam na śmiał-
ków czekać będą instruktorzy: desko-
rolki, rolek, bmx oraz hulajnogi.

Muminki w Andromedzie
Ciekawą propozycję przygotował również Teatr mały. – zapraszamy do Pasażu 
Kultury andromeda na „Lato z muminkami”. To jedna z najbardziej kultowych 
książeczek Tove Jansson. Jest bliska nam szczególnie, ponieważ odnosi się do za-
uroczenia muminków teatrem. dla dzieciaków to bardzo dobry pomost do tego, 
żeby zrozumiały, o co właściwie w teatrze chodzi i dlaczego teatr się kocha – mówi 
andrzej maria marczewski, dyrektor tyskiego teatru.
Uczestnicy w ramach „Lata z muminkami” na specjalnych warsztatach będą two-
rzyć właśnie przedstawienie, w którym pierwszoplanowe role zagrają oczywiście 
muminki. zajęcia będą prowadzone w kilku grupach, m.in. w wokalnej, plastycz-
nej, teatralnej. – Chcemy pokazać, że teatr jest takim miejscem, w którym każda 
pasja może być realizowana i pokazana innym. To niesłychanie ważne, ponieważ 
to budzi w każdym młodym człowieku poczucie własnej wartości, odrębności. 
Bo wszystkie działania w sztuce są indywidualne, osobowościowe – podkreśla 
dyrektor marczewski.
ale to nie wszystko. w programie m.in. konkursy wiedzy o muminkach, projekcja 
bajki „Lato muminków”, wspólne czytanie opowieści o muminkach i wiele innych 
„muminkowych” atrakcji. Ewa Strzoda

Kup miejskie gadżety
W Biurze Obsługi Klienta Urzędu Mia-
sta Tychy (parter) można nabyć gadże-
ty i publikacje związane z Tychami. 
Idealne na prezent na każdą okazję! 
Zachęcamy do zapoznania się z asor-
tymentem.

w ofercie m.in. gra planszowa „w Tychy 
graj” – 45 zł, kolorowe kubki – 37 zł, mini 
mapka Tychów – 5 zł, koszulka z Placem 
Baczyńskiego (biała lub czarna) – 32 zł, 
koszulka z Paprocanami (biała lub czar-
na) – 37 zł, koszulka „rowelove Tychy” 
(niebieska lub różowa) – 32 zł; koszulka 
„trajtek” lub „żyrafa” (biała i czarna) – 
32 zł; plan miasta Tychy – 9 zł; książki: 
„Tychy – monografia historyczna” – 70 zł, 
„GKS wicemistrzem jest” – album o dru-
żynie piłkarskiej GKS Tychy – 35 zł oraz 
propozycja dla dzieci „z Tyszkiem i alą 
na tyskich ścieżkach” – (książka z grą 
planszową) – 32 zł. więcej na www.umty-
chy.pl. zapraszamy na zakupy! ES
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TYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
OSKARD 
SDK Tęcza, al. Niepodległości 188, tel. 32 227 58 12, www.oskard.tychy.pl

Małe Formy Wypoczynku - tygodniowe turnusy w sześciu placówkach 
dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat od 27 czerwca do 5 sierpnia 2016 r. 
W programie między innymi: wyjścia na basen i do kina, 
wycieczki autokarowe, warsztaty plastyczne,  
konkursy i turnieje, wycieczki piesze, zabawa w teatr,
 zajęcia na kręgielni, nauka tańca, spotkania 
z zaproszonymi gośćmi.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Al. Piłsudskiego 16, tel. 32 227 04 54, www.mbp.tychy.pl
Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej zapraszają na zajęcia 
plastyczne, spotkania z książką i głośne czytanie. 

KLUB WILKOWYJE MCK
ul. Szkolna 94, tel. 32 227-26-22, www.kultura.tychy.pl
Letnia edycja półkolonii „Wilcze gniazdo” - turnusy dla dzieci od 7-13 lat
od 4 do 8 lipca i od 11 do 15 lipca
W programie między innymi: wycieczki autokarowe i piesze, warsztaty 
plastyczne, taneczne, kuglarskie, teatralne, zajęcia integracyjne i spor-
towe, gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz wyjścia do kina. 
Dzieciom zapewniony będzie ciepły posiłek. Liczba miejsc ograniczona!

IMPREZY SPORTOWE
Wakacyjna Liga Koszykówki Ulicznej (Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany)

3 lipca Turniej Amatorów w Siatkówce Plażowej „4 x 4” 
(Kompleks Sportowy Paprocany)
Informacje o imprezach sportowych organizowanych w mieście można znaleźć na stronie 
www.mosir.tychy.pl i na facebooku www.facebook.com/mosirtychy 
Rolki pod żyrafą poniedziałki i czwartki od 17.00 do 18.30 w Parku Miejskim

Nordic walking czwartki o godz.17.00 na Paprocanach
„Rusz się” ćwiczenia na świeżym powietrzu dla każdego środy o godz. 18 w Parku Miejskim
Joga soboty o godz. 10.00 na Paprocanach

Zajęcia na basenie w Zespole Szkół Sportowych, poniedziałki i środy od 12 do 13
Zajęcia sportowe są ogólnodostępne i bezpłatne. Nie obowiązują zapisy.

Dodatkowo:
wakacyjne bilety dla dzieci na Krytą Pływalnię
nauka pływania dla dzieci

Przez całe wakacje jest możliwość zwiedzania Stadionu Miejskiego Tychy. 
Rezerwacje terminu pod nr: 32 227 50 45.
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