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6 milionów od ministra

Sierpniowe atrakcje w mieście

Złożony przez Tychy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy areny lekkoatletycznej doczekał się pozytywnego finału.
Resort przyznał na tę inwestycję kwotę
6 milionów złotych.

Wakacje w pełni. Zobaczcie, jakie
atrakcje czekają na Was w sierpniu w
Tychach. Gwarantujemy – nikt nie będzie się nudzić!

Dofinansowanie zostało rozłożone na dwa
lata – w tym roku do gminnej kasy wpłynie
500 tys. zł, zaś pozostałe 5,5 mln zł z ministerstwa zasili budowę obiektu przy ul.
Edukacji w roku 2017. Aby podjąć stosowne uchwały w zakresie zmian w budżecie
miasta, umożliwiające pierwsze prace budowlane, na czwartek, 14 lipca zwołana
została nadzwyczajna sesja RM.

W sierpniowy cykl wydarzeń organizowanych w ramach akcji „Lato
w mieście” Muzeum Miejskie w Tychach wkroczy w rytmie samby. Już
6 sierpnia w samo południe zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat
do Starego Magistratu (pl. Wolności
1) na kolejne spotkanie w Klubie Południk. Tym razem mali uczestnicy
wybiorą się w podróż do Brazylii.
– Powodem naszej podróży do Brazylii będą oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Wraz z prowadzącą warsztaty Agatą Dawidko,
poznamy przyrodę oraz mieszkańców
kraju, dowiemy się z czego słynie Copacabana, jak przyrządzić feijoadę,
a także jakie dźwięki wydaje berimbau – wyjaśnia Joanna Kucz-Pieczka
z tyskiego muzeum.
Lato kojarzy się wielu z nas z podrożą, dlatego i tych wątków nie mogło
zabraknąć wśród muzealnych propozycji wakacyjnych. 6 sierpnia zapraszamy na rajd rowerowy po Puszczy
Pszczyńskiej, a 13 sierpnia na wycieczkę „Sosnowiec – miasto wielu
kultur i wyznań”.
Lato to jednak nade wszystko czas
zabawy, zapraszamy zatem na warsztaty taneczne i potańcówkę. 17 sierpnia o godz. 11.00 Iga Fedak poprowadzi warsztaty taneczne dla dzieci
i młodzieży „Tańce i zabawy z różnych
stron Polski”, a 26 sierpnia „Potańcówkę w stylu ludowym” z warsztatami tańca i muzyką na żywo. Oba
przedsięwzięcia odbędą się w Dawnej
Młótowni (ul. Katowicka 9).

Zabytkowy Sosnowiec
13 sierpnia Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza na wycieczkę „Sosnowiec – miasto wielu kultur i wyznań”.
Jest to kolejna propozycja, realizowana
w ramach tegorocznej akcji „Lato z Muzeum”. O historii Sosnowca i ciekawych
miejscach na jego terenie opowie historyk Grzegorz Onyszko.
Uczestnicy wycieczki zwiedzą m.in. cerkiew prawosławną wybudowaną pod koniec lat 80. XIX wieku (na zdjęciu), neobarokowy pałac Heinricha Dietla, katedrę
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny z freskami młodopolskich malarzy Włodzimierza Tetmajera i Henryka
Uziembły, cmentarz żydowski w dzielnicy Modrzejów, dawne kolonie robotnicze
oraz Trójkąt Trzech Cesarzy.
Zapisy na wycieczkę już trwają. Koszt
uczestnictwa w wyjeździe to 32 zł
od osoby. Zapisy i wpłaty przyjmowane
są w siedzibie Muzeum przy pl. Wolności 1.
Miejscem zbiórki w dniu wyjazdu będzie parking przy Urzędzie Miasta Tychy (al. Niepodległości 49). Wyjazd nastąpi o godz. 8.00. Wycieczka potrwa
do ok. godz. 18.00. Informacji na temat
wyjazdu udziela: Agnieszka Ociepa-Weiss, tel. 32 327 18 21 w. 30; e-mail: a.ociepa@muzeum.tychy.pl.  Oprac. ES

Pojedź na wycieczkę do Brazylii

Rolka, deska i bmx
W wakacyjne środy zapraszamy do tyskiego skateparku w Dolinie Jaworkowej przy ul. Jaśkowickiej na darmowe warsztaty jazdy na rolkach,
desce, bmx oraz hulajce.
Zajęcia będą się odbywać w godz.
16:00–19:00 w następujące środy: 10,
24 i 31 sierpnia. Zaproszeni mogą się
czuć absolutnie wszyscy, ze szczególnym uwzględnieniem fanów rolek, deski, bmx oraz hulajki! W programie m.in. szkolenia i pokazy. Nad
prawidłowym przebiegiem szkoleń
czuwają profesjonalni instruktorzy.
Wszystko za darmo!
Zapraszają MOSiR Tychy, Tyski Zakład Usług Komunalnych oraz Skateboard School.
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Uczta dla łasuchów

Tito Dance Studio (Pl. Świętej Anny
4) zaprasza od 15 do 26 sierpnia
na warsztaty taneczne, połączone
z elementami akrobatyki. Zapewniony obiad i – jak przekonują organizatorzy – super zabawa. Chętni powinni
zabrać ze sobą buty zmienne, luźny
strój sportowy i drugie śniadanie.

Od 5 do 7 sierpnia potrwa Festiwal
Smaków. To trzydniowa impreza,
która odbywać się będzie w siedzibie MCK i na placu Baczyńskiego.
Pierwszy dzień będzie poświęcony
słodkościom i kawie, w drugim dniu
tematem przewodnim będzie grill.
Na finał (niedziela, 7 sierpnia) pokaz
kulinarny kuchni greckiej w wykonaniu Theo Vafidisa.

Wakacje w bibliotece

Muzyka mórz nad jeziorem

Każda z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach przygotowała
szereg atrakcji dla małych i dużych
czytelników. Przedstawiamy wybrane
propozycje.
Filia nr 4 (ul. Czysta 27) w każdy
wtorek od 10:00 do 12:00 zaprasza
na zajęcie tematyczne: „Dzieciaki
i zwierzaki świata”. W programie
głośne czytanie fragmentów książek
Martyny Wojciechowskiej, rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny,
quizy. W pozostałe dni w godzinach
otwarcia biblioteki zajęcia dowolne:
gry planszowe, rysowanie, dostęp
do komputera z Internetem.
Z kolei Filia nr 12 (ul. Zaręby 31) organizuje „Książkowe podróże dookoła
świata”. W każdy wtorek i czwartek
uczestnicy wybiorą się w książkową
podróż dookoła świata, odwiedzając
malownicze zakątki planety naszej
i nie tylko. Z każdej wyprawy przywiozą własnoręcznie wykonane (różnymi
technikami plastycznymi) pocztówki, ilustrujące piękno przyrody, które
podczas podróży podziwiali.
Natomiast Filia nr 2 (Pl. Św. Anny
1) zaprasza na środy z grami planszowymi, plastyczne czwartki (malowanie kredą, rysowanie, wyklejanie,
origami, lepienie z plasteliny, kolorowanie – tematyka prac dowolna)
i sportowe piątki (gry i zabawy ruchowe).

W ostatni weekend wakacji (26–28
sierpnia) na „dzikiej plaży” w Paprocanach odbędzie się letnia edycja festiwalu szantowego Port Pieśni
Pracy. Na festiwalowej scenie wystąpią: Trzecia Miłość, Leje na pokład,
Za Horyzontem, Ryczące Dwudziestki, Chór Akademii Marynarki Wojennej, Gooroo Tyszkiewicz, EKT Gdynia,
Andrzej Korycki&Dominika Żukowska oraz tyskie Perły i Łotry (gospodarz imprezy). Nie zabraknie również
gwiazdy zagranicznej. Do Tychów
przyjedzie norweski zespół Storm
Weather Shanty Choir.

Dla miłośników tańca

Wilcze gniazdo w Wilkowyjach
Klub MCK Wilkowyje (ul. Szkolna
94) organizuje letnią edycję półkolonii „Wilcze Gniazdo”. To tygodniowe
turnusy dla dzieci od 7–13 lat (od 1
do 5 sierpnia i od 8 do 12 sierpnia).
W programie między innymi: wycieczki autokarowe i piesze, warsztaty plastyczne, taneczne, kuglarskie, teatralne, zajęcia integracyjne
i sportowe, gry i zabawy na świeżym
powietrzu oraz wyjścia do kina. Dzieciom zapewniony będzie ciepły posiłek. 
Ewa Strzoda
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