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5 lutego w tyskim Centrum Balbina od-
było się uroczyste otwarcie Klubu Senio-
ra. Seniorzy otrzymali nowoczesną prze-
strzeń, w której mogą poznawać nowych 
ludzi, aktywnie spędzać czas oraz posze-
rzać wiedzę i rozwijać zainteresowania. 
Nowo otwarty klub znajduje się przy uli-
cy Barona 30 pok. 428, posiada również 
swoją filię przy ul. Arkadowej 2.

– Chcemy, żeby to miejsce było dla senio-
rów drugim domem, gdzie panują przy-
jazna atmosfera i dobry klimat do rozwi-
jania swoich pasji oraz zainteresowań. 
wsłuchujemy się też w ich potrzeby, żeby 
móc urozmaicać naszą ofertę – mówi Ka-
tarzyna Loska-Szafrańska, prezes Funda-
cji rozwoju Ekonomii Społecznej.
Na miejscu realizowane będą zajęcia ru-
chowe (w tym taneczne), manualne, arty-
styczne (np. fotograficzne), a także spot-
kania z interesującymi ludźmi. oprócz 
szeroko pojętej integracji chodzi też o to, 
żeby zaangażować seniorów w działania 
samopomocowe i na rzecz środowiska 
lokalnego.
oferta klubu skierowana jest do osób, 
które ukończyły 60. rok życia, są miesz-
kańcami Tychów i pozostają nieaktywne 

zawodowo. Udział we wszelkiego rodzaju 
zajęciach jest bezpłatny.
– dzięki różnym inicjatywom w mieście 
działa już wielu bardzo aktywnych i peł-
nych pasji seniorów, ale wiemy, że jest 
jeszcze bardzo dużo osób starszych i sa-
motnych, które potrzebują wsparcia i mo-
tywacji do aktywnego uczestniczenia w ży-
ciu społecznym. Tym bardziej cieszymy 

się z tej inicjatywy – podkreśla zastępca 
prezydenta Tychów ds. społecznych, ma-
ciej Gramatyka.
Tyski Klub Seniora prowadzony jest przez 
Fundację rozwoju Ekonomii Społecznej. 
Powstał i finansowany jest w ramach 
Programu wieloletniego Senior+ na lata 
2015-2020 oraz dzięki zaangażowaniu 
środków miejskich.  RU

W czasie ferii nikt nie będzie się nudził, 
bowiem oferta imprez i zajęć kulturalno
-artystycznych oraz sportowych jest bar-
dzo bogata. Na część z nich przyjmowa-
ne były zapisy, warto więc zapoznać się 
z aktualnymi informacjami na stronach 
organizatorów.

Miejska Biblioteka Publiczna

mBP przygotowała Biblioferie pod hasłem 
„arT-ferie”. do południa zajęcia odbywa-
ją się w ramach półkolonii, a po południu 
organizowane są imprezy ze stałej oferty: 
zabawa ze Sztuką, Tabletomania, LEGo-
Creatorzy i mali LEGo-Creatorzy, rodzina 
na planszy, Bajkoteka, Klub motyli Książ-
kowych. Są to spotkania ze sztuką: zaję-
cia plastyczne i kreatywne, zajęcia kon-
strukcyjne z wykorzystaniem klocków oraz 
innych materiałów, zabawy odkrywcze 
(połączone z doświadczeniami) z wyko-
rzystaniem tabletów, literatury popular-
nonaukowej oraz pomocy dydaktycznych, 
służące poznawaniu świata i jego tajemnic, 
zabawy muzyczne połączone z tworzeniem 
instrumentów, zabawy parateatralne – wy-
korzystanie teatrów pacynkowych i japoń-
skiego teatru obrazkowego kamishibai, se-
anse filmowe, zajęcia świetlicowe, głośne 
czytanie i zabawy z książką w tle.
własne imprezy organizują także poszcze-
gólne filie mBP. więcej informacji na stro-
nie internetowej www.mbp.tychy.pl.

Muzeum Miejskie

w tym roku podczas imprez w muzeum 
miejskim dzieci dowiedzą się, czy miasto 
to organizm do życia, zagłębią się w świat 
mitologii słowiańskiej, wykonają witraże 

według własnego pomysłu, zwiedzą Sta-
dion miejski, będą także miały okazję wcie-
lić się w rolę dziennikarzy sportowych.

Teatr Mały

Teatr mały zaprasza w ferie na kilkudnio-
we warsztaty pt. „maska wenecka” prze-
znaczone dla dzieci. odbywają się one 
w Galerii obok w dniach 11-14.02 i 16.02 
(godz. 11).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

miejski ośrodek Sportu i rekreacji zapra-
sza dzieci i młodzież do zaprezentowania 
swoich umiejętności podczas turniejów 
koszykówki i piłki nożnej. osoby od 16 
roku życia mogą wziąć udział w 12. edy-
cji Grand Prix Tychów w Biegach długo-
dystansowych. Kolejny bieg odbędzie się 
24 lutego.
Przypominamy o ślizgawkach plenerowych 
i bezpłatnej nauce jazdy na łyżwach dla 
dzieci. zajęcia z instruktorem odbywają 
się w soboty i niedziele na ślizgawce ple-

nerowej w ow Paprocany w godz. 8-9.30. 
Każdy uczestnik powinien posiadać kask, 
rękawiczki i łyżwy.

Sprawdź online!

Ferie w Tychach to również zajęcia w mło-
dzieżowych domach Kultury, rajdy rowe-
rowe i inne atrakcje. Szczegóły na stro-
nie: www.umtychy.pl/ferie. Każdy uczeń 
na pewno znajdzie coś dla siebie! LS

nowe miejsce dla seniorów

ferie w mieścieWalentynkowe atrakcje
Miejskie Centrum Kultury w Tychach 
przygotowało na walentynki coś spe-
cjalnego. W czwartek o godz. 19.00 
w sali przy ul. Bohaterów Warszawy 
26 odbędzie się projekcja filmu „Seks 
po fińsku”, a właściwie „Haarautuvan 
rakkauden talo” w reżyserii Miki Kau-
rismäkiego. Obraz został nakręcony 
na podstawie powieści Petri’ego Karry 
o tym samym tytule. Zarówno książka, 
jak i film zdecydowanie łamią konwen-
cję typowych komedii romantycznych 
oglądanych z okazji walentynek. Nie jest 
to historia pięknej miłości. Przedsta-
wiona jest raczej jako „przechodzona”, 
„znudzona”, „skompilowana”, a więc 
bardzo prawdziwa. Nie oznacza to jed-
nak, że jej wydźwięk ma jedynie nega-
tywne konotacje. W filmie Kaurismäkie-
go uczucie to cały czas ewoluuje.

również wodny Park Tychy przygotował 
specjalną ofertę. 15 lutego odbędzie się 
walentynkowa Noc Saunowa w Saunach 
Książęcych wodnego Parku Tychy. – Bę-
dzie to noc pod znakiem miłości, namięt-
ności i pożądania. w programie m.in. te-
matyczne seanse saunowe prowadzone 
przez naszych najlepszych saunamistrzów, 
gorący posiłek, a także możliwość sko-
rzystania z oferty relaksacyjnych kąpieli 
w Łaźniach Piwnych (kąpiele są dodatko-
wo płatne). Polecamy szczególnie kąpiel 
winna Namiętność – zanurzeni w winie, 
z dodatkiem anyżu, cynamonu i goździków 
spędzicie z najbliższą osobą odprężające 
chwile – zaprasza michał Pawlak z wod-
nego Parku w Tychach.  KP

Przypominamy
od północy z 8 na 9 lutego do 24 lu-
tego, czyli w czasie ferii dla uczniów 
z województwa śląskiego, Koleje Ślą-
skie oferują bezpłatne przejazdy dla 
dzieci i młodzieży. aby w czasie fe-
rii za darmo podróżować pociągiem, 
wystarczy podczas kontroli zamiast 
biletu okazać ważną legitymację 
szkolną.
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Zniżki dla seniorów 
w Wodnym Parku tychy
Jak informuje Michał Pawlak z Wodnego 
Parku Tychy, zniżki dla korzystających 
z obiektu seniorów spotkały się z bardzo 
dobrym przyjęciem osób posiadających 
kartę 60+. Tylko w pierwszym tygodniu 
od ich wprowadzenia skorzystało z nich 
prawie stu seniorów.

Przypomnijmy, że osoby posiadające kartę 60+ 
płacą za pierwszą godzinę korzystania z Wod‑
nego Parku tylko 12 złotych, natomiast kolejną 
godzinę otrzymują gratis. Promocja obowią‑
zuje od poniedziałku do piątku w godz. 9‑15. 
Liczba biletów jest ograniczona. WW Podczas otwarcia Klubu Seniora goście mogli liczyć na małe słodkie co nieco.
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