
TYSKI Informator SamorządowY Nr 25/506

Powoli dobiega końca pierwszy wa-
kacyjny miesiąc. Pocieszamy się tym, 
że przed nami jeszcze sierpień, podczas 
którego miejskie i nie tylko instytucje 
wciąż oferują różne formy wakacyjnej 
aktywności wszystkim tym, którzy wolny 
czas spędzają w Tychach.

dziś w skondensowanej formie publi-
kujemy program akcji „Lato w mieście” 
na drugi z wakacyjnych miesięcy.

Ruszajmy się, czyli MOSiR zaprasza
miejski ośrodek Sportu i rekreacji tra-
dycyjnie zaprasza na teren ow Papro-
cany, gdzie proponuje zajęcia jogi (śro-
dy o godz. 17.30, soboty o godz. 10), tai 
chi (w niedziele o godz. 10) oraz nordic 
walking (w każdy czwartek o godz. 18). 
drugim miejscem spotkań amatorów re-
kreacji jest Park miejski, gdzie w każ-
dą środę o godz. 18 pod hasłem „rusz 
się! ” odbywa się trening ogólnorozwo-
jowy na świeżym powietrzu. Też w parku, 
a ściślej na placu „pod Żyrafą” spotykają 
się miłośnicy jazdy na rolkach: w ponie-
działki w godz. 17–18.30 grupa począt-
kująca; w czwartki w tych samych godzi-
nach – grupa zaawansowana.
moSir jest również organizatorem waka-
cyjnej Ligi Koszykówki Ulicznej rozgrywa-
nej przy Hali Sportowej (ul. Piłsudskiego). 
w ostatnich dniach miesiąca odbędą się 
natomiast: „Barbarian race – Bitwa o Pa-
procany (20.08 w ow Paprocany), waka-
cyjny Turniej Piłki Nożnej dla chłopców 
(26.08 Kompleks Sportowy Paprocany), 
wakacyjny Turniej amatorów w koszyków-
ce (27.08 ow Paprocany). Także w ostatnią 
niedzielę wakacji (27 sierpnia) w papro-
cańskim ośrodku dzieci pożegnają najbar-
dziej lubiany w roku czas podczas festynu 
sportowo-rekreacyjnego.

Wakacje w Dolinie Jaworkowej
wydział Spraw Społecznych i zdrowia 
zaprasza na „wakacje profilaktyczne 
w dolinie Jaworkowej w Tychach” pro-
wadzone przez animatorów – pedagogów 
ze Stowarzyszenia Integracji i aktywiza-
cji Społecznej osób i rodzin „od-Nowa”. 
do 31 sierpnia w każdy czwartek i piątek 
w godz. 15.30–18.30 w dolinie Jaworko-
wej odbywać się będą zajęcia artystycz-
ne, sportowe, rekreacyjne, plastyczne, 
prozdrowotne i profilaktyczne dla dzieci. 
w razie niepogody zajęcia zostaną prze-
niesione na inny dzień.

Muzeum śpiewa i tańczy
o ile w lipcu muzeum miejskie stawiało 
na sport, o tyle sierpień, a ściślej jego 
końcówka, upłynie pod znakiem tańca 
i śpiewu. w sobotę, 26.08 placówka or-
ganizuje plenerową potańcówkę na pl. 
św. anny, zaś w niedzielę, 27 sierpnia 
wszystkich chętnych czeka druga edy-
cja warsztatów „wiano, czyli zupełnie 
nowe piosenki folkowe”. w Pasażu Kul-
tury andromeda oraz w siedzibie mu-
zeum zorganizowane zostaną warsztaty 
gry na instrumentach etnicznych, warsz-
taty teatralne oraz koncerty, m.in. zespo-
łów dagadana i wiano.

Jednak nie zapomniano także o kibicach 
– 16 sierpnia zaprasza ich Tyska Galeria 
Sportu. o godz. 11 na Stadionie miejskim 
odbędzie się kolejne spotkanie „od re-
alu do Bayernu, czyli poznajemy wielkie 
kluby”, podczas którego będzie okazja 
poznać historię najlepszych europejskich 
drużyn, ich największe sukcesy i wpadki, 
a także przymierzyć koszulki i malować 
klubowe barwy.

Smaki, muzyka i książki...
Bardzo ciekawie zapowiadają się sierp-
niowe weekendy na placu Baczyńskiego. 
rozpocznie je Festiwal Smaku, połączony 
ze zlotem foodtrucków, który zaplanowa-
no na dni od 4 do 6.08. Kolejne „Niedziele 
na Baczyńskiego” przebiegać będą pod 
znakiem teatru (13.08), muzyki (20.08) 
oraz książki i muzyki folkowej (27.08).

Sierpień z szantami
Tradycją drugiego miesiąca wakacji jest 
zawsze festiwal „Port Pieśni Pracy”, 
przyciągający na dziką Plażę w Papro-
canach tysiące miłośników pieśni żeglar-
skiej. w tym roku impreza odbędzie się 
w dniach 18–20.08, a zorganizuje ją jak 
zwykle miejskie Centrum Kultury.
Ten sam organizator zaprasza na festyny 
z cyklu „osiedle kultury – kultura osie-
dla”. 5 sierpnia na plenerową zabawę za-
praszamy na osiedla H i Ł, zaś 19.08 fe-
styn odbędzie się na osiedlach N i o.

Muzyczne poranki na dziedzińcu
w kolejne sierpniowe niedzielne przedpo-
łudnia Teatr mały zaprasza na swój dziedzi-
niec, gdzie 6, 13, 20 i 27.08 zawsze o godz. 
11 rozpoczynać się będą muzyczne poranki, 
z udziałem m.in. Tria ozner – machowska 
– Kopietz, grupy „4 gitary”, kwartetu Sa-
xesfull i zespołu Sentido del Tango.
Na cykliczne imprezy filmowe zaprasza też 
w sierpniu Pasaż Kultury andromeda.

Zajęcia kulturalne
miejska Biblioteka Publiczna nie za-
mknęła, rzecz jasna, na wakacje swoich 

podwoi i zaprasza do swoich filii na zaję-
cia plastyczne, spotkania z książką i gło-
śne czytanie.
z kolei mdK nr 1 organizuje w sierpniu 
zajęcia: taneczne, ruchowe, plastyczne, 
teatralne, wokalne i wokalno-instrumen-
talne. oferuje również wycieczki do mu-
zeum kinematografii w Łodzi, do Cie-
szyna, Pszczyny, Bielska-Białej oraz 
do multikina w Tychach.
mdK nr 2, oprócz corocznych półkolo-
nii, proponuje także wakacyjne zajęcia 
artystyczne, ekologiczne i naukowo-ko-
smiczne dla dzieci w wieku od 7 do 13 
lat.
z ofertą półkolonii, czyli tzw. małych 
form wypoczynku, wyszli do najmłod-
szych tyszan także mCK (półkolonie 
w Klubie wilkowyje oraz w Klubie Urba-
nowice) i TSm oskard, która zajęcia dla 
wypoczywających w mieście dzieci orga-
nizować będzie w sierpniu w swoich klu-
bach osiedlowych „orion” i „olimpia”.

Na rowerze nocą
Stowarzyszenie NoL Tychy zaprasza 
w sierpniu na kolejny Tyski Nocny rajd 
rowerowy, który zaplanowano na 26.08 
(zbiórka o godz. 21.30 na ryneczku os. 
„K”).

Półkolonie dla aktywnych
w dniach 7–11 sierpnia sportowy obóz 
dla dzieci z rocznika 2006 i młodszych 
organizuje Polonia Tychy. w programie 
zajęcia sportowe, wyjście do kina i na 
basen. zapewnione wyżywienie. zapisy: 
d.kolodziejczyk89@gmail.com.
Tych, którzy lubią ruszać się w rytm mu-
zyki, zaprasza natomiast rafał „Tito” Kry-
la, który w dniach 21–25.08 oraz 28.08–
1.09 organizuje turnusy półkolonii pn. 
„Taneczne wakacje”. zapisy: szkola@ti-
todancestudio.pl
Szczegółowe informacje dotyczące waka-
cyjnych imprez w ramach „Lata w mie-
ście” znaleźć można na stronie interneto-
wej www.umtychy.pl/lato oraz na stro-
nach poszczególnych organizatorów.

Sierpień w mieścieU Krzysztofa święcą
W najbliższą niedzielę, 30 lipca w ko-
ściele pw. św. Krzysztofa odbędą się 
doroczne uroczystości ku czci patro-
na parafii, połączone ze święceniem 
samochodów, motocykli i innych po-
jazdów.

Jak informuje Urząd miasta w związku 
z uroczystościami planowane jest za-
mknięcie dla ruchu ulic Edukacji oraz 
wyszyńskiego. drogi zamknięte zosta-
ną w momencie rozpoczęcia w kościele 
mszy o godz. 11.30, zatem do tej chwili 
kierowcy mają czas, by ustawić pojazdy 
do święcenia wzdłuż tych ciągów ko-
munikacyjnych. Jeszcze do godz. 12.30 
przepuszczane będą pojazdy komuni-
kacji zbiorowej.
Ulice Edukacji i wyszyńskiego – w za-
leżności od liczby aut – będą zamknięte 
maksymalnie od skrzyżowania z ul. dą-
browskiego do skrzyżowania z ul. Elfów. 
otwarte zostaną dla ruchu po uroczy-
stości święcenia, która zaplanowana 
jest w godz. 12.30–13.30.
organizatorzy informują, że w godz. 10–
14 w zatoce autobusowej przy ul. wy-
szyńskiego stacjonował będzie krwio-
bus. W
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Dla wypoczywających w mieście szereg imprez zorganizowano w ośrodku wypoczynkowym 
w Paprocanach.
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Czas świadczeń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Tychach przypomina, że w dniu 
1 sierpnia rozpoczyna się termin skła-
dania wniosków o świadczenie wycho-
wawcze z rządowego Programu „Ro-
dzina 500+”. To także czas składania 
wniosków na świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, świadczenia rodzinne 
oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

wnioski mogą być składane on-line 
(przez bankowość elektroniczną, por-
tal empatia.mrpips.gov.pl, ePUaP, PUE 
zUS), za pośrednictwem Poczty Polskiej 
oraz osobiście w siedzibie działu Świad-
czeń rodzinnych moPS w Tychach przy 
ul. Barona 30.
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