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Bilety na koncert na stadionie

Lato z MOSiR-em

Jak już pisaliśmy, w sobotę 26 sierpnia, na Stadionie Miejskim odbędzie
się pierwszy organizowany przez miasto koncert. Można już nabywać bilety
na to muzyczne wydarzenie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez o charakterze
sportowo–rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także dla całych rodzin. Jakie atrakcje przygotowano na tegoroczne lato?

Koncert rozpocznie się o godz. 15.30, kiedy
to na scenie pojawi się śląski raper Miuosh.
Zagrają także Acid Drinkers (godz. 16.45),
Myslovitz (godz. 18.30), Kaliber 44 (godz.
20.15) i T.Love (godz. 22). Jak łatwo policzyć,
uczestników stadionowego święta czeka ponad 8-godzinna muzyczna uczta.
W sprzedaży są już bilety wstępu na koncert. Na razie można się w nie zaopatrywać w sieciach Empik i Saturn, internecie
(www.ticketpro.pl), ale będą dystrybuowane także w kasach Stadionu Miejskiego
w późniejszym terminie. Bilety, w zależności od miejsca, kosztują 80 zł (Golden Circle), 65 zł (płyta i kat. I) oraz 50 zł
ww
(kat. II). 

Tyskie Wianki coraz bliżej
Niespełna dwa tygodnie pozostały
do kolejnej edycji Tyskich Wianków –
dorocznej imprezy plenerowej, nawiązującej do tradycji zabaw podczas najkrótszej nocy w roku.
W tym roku zaplanowano je na sobotę,
17.06, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
w Paprocanach. Organizatorzy zapraszają
tyszan już od godz. 19, kiedy to wystartują
warsztaty plastyczne, plecenie wianków
i wybór tego najpiękniejszego. W dalszej
części programu znalazł się m.in. spektakl plenerowy, parada świętojańska z pochodniami, puszczanie wianków na jezioro,
wielkie ognisko dla mieszkańców.
Imprezę zakończą plenerowe pokazy filmów „Kupiliśmy zoo” i „Pulp fiction”. Projekcje rozpoczną się o godz. 22.
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Lipiec
W wakacje zapraszamy na wydarzenia organizowane na obiekcie sportowym przy
ul. Brzozowej. I tak już 1 lipca (sobota)
odbędzie się tam II turniej GP Tychów
w Siatkówce Plażowej. Trzeci i czwarty
będą w kolejne soboty: 8 i 15 lipca. Z kolei
16 lipca (niedziela) zaplanowano Turniej
Mikstów w Siatkówce Plażowej o Puchar
Dyrektora MOSiR Tychy.
Jak zwykle na terenie OW Paprocany
będzie okazja do wspólnego powitania
wakacji. Tym razem na festyn „Witajcie
wakacje” wszystkich mieszkańców zapraszamy w niedzielę, 2 lipca. Ponadto
przez cały lipiec i sierpień na parkingu
przy Hali Sportowej Tychy (al. Piłsudskiego) odbywać się będzie Wakacyjna Liga
Koszykówki Ulicznej.
Sierpień
20 sierpnia na terenie OW Paprocany
odbędzie się... „Bitwa o Paprocany, czyli
Barbarian Race”. Na Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej wszystkich chłopców zapraszamy do Paprocan 26 sierpnia. Miłośnicy
kosza mogą wystartować w Wakacyjnym
Turniej Amatorów w Koszykówce, który rozegrany zostanie 27 sierpnia, także
w Paprocanach.

Warto wiedzieć
Bieżące informacje o organizowanych
w mieście imprezach sportowych i rekreacyjnych można znaleźć na stronie
internetowej www.mosir.tychy.pl oraz
na www.facebook.com/mosirtychy.

Pierwsza tyska Senioriada
Miejskie Centrum Kultury w Tychach
oraz Tyska Rada Seniorów zapraszają na I Tyskie Święto Seniora „Senioriada”, które odbędzie się 11 czerwca
na Placu Baczyńskiego.
– Tego jeszcze w Tychach nie było, jest
to pierwsze takie wydarzenie – mówi
Urszula Polubiec, przewodnicząca Tyskiej Rady Seniorów. – Senioriada jest
poniekąd manifestacją, chęcią pokazania, że w naszym tyskim społeczeństwie
żyje ponad 20 proc. osób starszych
i że dzieje się bardzo dużo w kierunku
ich aktywizacji społecznej. Stąd pokazy wokalno-artystyczne, prezentacja
umiejętności plastycznych, które są
efektem działania w klubach seniora,
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku czy
w ośrodkach przykościelnych.

Ale, jak podkreśla Urszula Polubiec,
„Senioriada” to nie tylko zabawa. –
Chcemy też przybliżyć osobom starszym
wszelkie funkcje opiekuńczo-społeczne
realizowane w mieście, poprzez poradnictwo w zakresie pomocy społecznej,
prawnej czy socjalnej i dać im możliwość porozmawiania, zapytania o sprawy nurtujące.
W czasie święta osób 60+ będzie można
się bawić przy muzyce, wspólnie pośpiewać i potańczyć oraz dowiedzieć się ciekawych i przydatnych rzeczy. Atmosferę
podgrzeje energetyczna muzyka lat 70.
i 80. Na koniec odbędzie się plenerowa
projekcja filmu w ramach kina letniego
Miejskiego Centrum Kultury.
„Senioriada” jest organizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Tychy Andrzeja Dziuby.
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Wrzesień
W pierwszą sobotę września nad Jeziorem Paprocańskim odbędzie się V Tyski
Dogtrekking. Dzień później (3 września)
na ulicach Tychów pojawią się uczestnicy XXII Międzynarodowego Tyskiego Biegu Ulicznego i VI Tyskiego Półmaratonu.
We wrześniowe soboty na Paprocanch będzie można obejrzeć Regaty Żeglarskie
o Puchar Dyrektora MOSiR. Na parkingu przy Hali Sportowej Tychy rozegrany
zostanie IX Turniej Koszykówki Ulicznej
Tychy (9 września).
Co jeszcze?
W czasie wakacji nie zabraknie także
okazji do doskonalenia nauki pływania dla
dzieci i dorosłych na basenie w Zespole
Szkół Sportowych (2 razy w tygodniu). Miłośnicy rolek mogą wziąć udział w „Jazdach na rolkach pod Żyrafą”. W czerwcu
i we wrześniu od 17 do 18.30 – we wtorki
grupy początkujące, w soboty grupy zaawansowane. W lipcu i sierpniu (w godz.
17–18.30) – poniedziałki dla początkujących, czwartki dla zaawansowanych.
W każdą niedzielę od godz. 10 instruktor
TAI CHI Tadeusz Gacki zaprasza na zajęcia na boisku w OW „Paprocany”. Z kolei
w każdy czwartek (godz. 18) także w Paprocanach instruktor nordic walking
będzie prowadził zajęcia dla chętnych
osób w zakresie prawidłowej techniki
chodzenia, właściwego doboru kijków,
a także prowadzenie dłuższych marszów
z kijkami.
Dwa razy w tygodniu (środa 17.30, sobota
10) nad Jeziorem Paprocańskim odbywają
się zajęcia jogi. Z kolei w Parku Miejskim
w każdą wakacyjną środę (godz. 18) odbywać się będzie trening ogólnorozwojowy
na świeżym powietrzu „Rusz się”.
Obóz i korty
Poza tym Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego organizuje w miesiącu lipcu obóz
sportowy dla zawodników sekcji lekkiej

Darmowe zajęcia jogi w Paprocanach cieszą się
dużą popularnością.
atletyki MOSM Tychy. Na Stadionie Zimowym planowane jest uruchomienie ogólnodostępnych ślizgawek (od 1 sierpnia).
Do października (przy sprzyjającej pogodzie) na terenie Kompleksu Sportowego
Paprocany skorzystać można z kortów tenisowych, otwarte w godz. 7–21.30.
Na pływalni
W okresie wakacji Kryta Pływalnia jest
ogólnodostępna w godz. 6–22 oraz od 9
do 21 w weekendy. Dla dzieci wprowadzony będzie bilet wakacyjny z obniżoną
ceną (z 5 zł na 3 zł za 1 godz. i z 8,50 zł
na 5 zł za 2 godz.) obowiązujący w dni
robocze w godz. 8–17.
W godz. 9–13 z pływalni korzystają również grupy zorganizowane (półkolonie,
obozy) zgodnie z wcześniejszymi rezerwacjami. Dla dzieci w wieku 6–9 lat, wraz
z producentem napojów „Kubuś” organizowana jest nauka pływania „Pływaj
z Kubusiem”, podczas której instruktorzy
zapoznają dzieci z zasadami korzystania
z pływalni i podstawowymi stylami pływackimi. Opłata za osiem 45-minutowych
zajęć wynosi 30 zł.
Oprac. Ewa Strzoda


Senioriada
11 czerwca (niedziela), Plac Baczyńskiego
• godz. 15.30–16.30 Uroczyste otwarcie, przywitanie, odśpiewanie Hymnu Seniora, występ wokalny Polskiego Związku Niewidomych, występ ludowego zespołu dziecięcego
z Czułowa
• godz.16.30–19.00 Występy artystyczne: zespół wokalno-muzyczny i prezentacja umiejętności aktorsko-kabaretowych (Klub Seniora „Platyna”), występ Zespołu „PASJONATKI” (UTW Tychy), pokaz taneczny (Polski Związek Niewidomych), zabawa słowem
i wspólne śpiewanie, występ zespołu wokalnego seniorów z SDK „Tęcza”
• godz.19.00 koncert zespołu POZNAKOWSKI BAND
• godz. 20.00 Pokaz tańców w wykonaniu grupy tanecznej seniorów i zabawa przy muzyce
• godz. 21.30 Kino plenerowe w ogrodzie MCK – pokaz filmu „Opieka domowa” (ul. Bohaterów Warszawy 26)
Imprezy towarzyszące: wystawa prac seniorów: malarstwo, rękodzieło, fotografia, pokaz śląskich strojów ludowych w wykonaniu seniorek z Czułowa, prezentacja Tyskiej
Rady Seniorów, promocja „KOPERT ŻYCIA”, promocja wydawnictw, „Klub 70” i rozmowy
o przyjaznym starzeniu się (Michał Blada), konsultacje w zakresie pomocy społecznej,
prawnej, bezpieczeństwa w środowisku i bezpiecznych zachowań, spotkanie z pracownikiem socjalnym z Wielozadaniowego Ośrodka Integracji.
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