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Firmy 3+

Niedługo wrzesień, czas 
powrotu do nauki. Zna‑
jomość języków obcych 
to klucz do sukcesu, dlate‑
go warto pomyśleć o tym 
już dziś. Prezentujemy ko‑
lejne firmy, które udzielają 
zniżek wszystkim posia‑
daczom kart rabatowych 
„3+ liczna rodzina”.

M o s c o w 
c e N t e r 
club – 

udziela 20% rabatu na tłu‑
maczenia nieprzysięgłe 
z i na język rosyjski i ukra‑
iński; 10% rabatu na cało‑
roczne kursy języka ro‑
syjskiego i ukraińskiego; 
5% rabatu na podręczniki 
do nauki języka rosyjskie‑
go i ukraińskiego dla kur‑
santów.
ul. Filaretów 21 lok. 111 
tel 609‑76‑88‑18 
606‑314‑566
moscowclub.cyf.pl

sZkoła Ję‑
Zyków ob‑
cych eu‑
roPa 2000 

oferuje 300 zł rabatu przy 
zapisie jednego członka ro‑
dziny + podręcznik gratis; 
350 zł rabatu dla każdego 
kolejnego członka rodziny 
+ podręcznik gratis
ul. gen. De Gaulle’a 8 
tel (32) 327 34 83
www.europa2000.edu.pl

skleP ko‑
sMetycZNy 

aMFora daje 8% rabatu 
na cały asortyment
ul. kościuszki 36 
tel (32) 327 12 09 
ul. Żwakowska 13c 
tel (32) 328 20 41
www.amforatychy.droge‑
riekoliber.pl/

DewocJo‑
Nalia Pa‑
weł oferuje 

5% na książki, 10% na po‑
zostały asortyment (art. 
komunijne, chrzcielne, 
świąteczne, dekoracyjne).
więcej informacji na stro‑
nie www.licznarodzina.pl, 
lub w urzędzie Miasta ty‑
chy. kP

Już wkrótce w Paprocanach zacumu‑
je... santa Maria – okręt o długości  
20 i szerokości 13 metrów. Na jego po‑
kładzie jednocześnie będzie mogła ba‑
wić się ponad setka dzieci. tir z czę‑
ściami statku przyjechał do tychów 
w ubiegły czwartek z Finlandii.

Marynistyczny plac zabaw, jaki po-
wstaje właśnie na terenie OW Pa-

procany, jest unikatowy na skalę całego 
kraju – mówi Ryszard Janik, pełnomocnik 
prezydenta ds. rewitalizacji OW Paproca-
ny. – Zostanie oddany do użytku w poło-
wie września – dodaje.

Obecnie trwają roboty budowlane.  
– Wykonawca musi odpowiednio przygo-

tować teren i zmontować poszczególne ele-
menty statku. Wszystko z zachowaniem 
wszelkich zasad bezpieczeństwa. Tak, aby 
nasze dzieci mogły cieszyć się z nowocze-
snego i bezpiecznego placu zabaw – mówi 
Ryszard Janik.

Statek będzie miał trzy maszty wysokie 
na 10 metrów. Na jego pokładach, o łącznej 
powierzchni 216 mkw., zostaną zamonto-
wane: trzy zjeżdżalnie, przeplotnie (element 
zabawowy, który uczy zwinności i poczucia 
równowagi), pięć zadaszonych stanowisk 
do zabawy, osiem paneli imitujących bula-
je (okrągłe okienka w burcie statku) z czę-
ścią przezroczystą wykonaną z poliwęglanu, 
dwa koła sterowe, dwie zabawowe ruchome 
lornetki, panele do zabawy (zegar, sklepik), 

ruchome gry zręcznościowe i ścianka wspi-
naczkowa.

– Przygotowujemy również jeszcze 
jedną niespodziankę. Obok statku sta-
ną trzy inne urządzenia zabawowe, m.in. 
równoważnia i karuzela – przyznaje Ry-
szard Janik.

Santa Maria będzie dopełnieniem ist-
niejącego już na terenie ośrodka placu za-
baw. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 600 
tys. złotych. Cały obiekt będzie objęty mo-
nitoringiem.

Warto dodać, że do końca maja przy-
szłego roku na terenie OW Paprocany 
ma zostać oddany do użytku kolejny plac 
zabaw, tym razem wodny.

 ewa strZoDa
Na terenie OW Paprocany rozpoczął się montaż 
marynistycznego placu zabaw.
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W sObOtę,  
21 sierPNia,  

Na Placu ,,POd 
Żyrafą” W Parku 

MiejskiM, Odbędzie 
się Viii tyska NOc 

filMOWa. iMPrezę 
POPrOWadzi 
dzieNNikarz 

radiOWy – Maciej 
szczaWiński. 

OrgaNizatOrzy 
zaPraszają 

Wszystkich faNóW 
POlskiegO kiNa.

Tyska Noc Filmowa na stałe 
wpisała się już do kalenda-

rza tyskich imprez plenerowych 
– mówi Grzegorz Więckowski 
ze Skok Piast w Tychach, któ-
ry jest głównym organizatorem 
imprezy. – Filmy, które będzie 
można obejrzeć, to kino 

dobre na wakacje. Będzie lek-
ko, ładnie i przyjemnie – żar-
tuje Więckowski.

ile waży koń 
trojański?

W czasie VII Tyskiej Nocy 
Filmowej emitowany był ,,Za-
wrócony” K. Kutza i obraz  
J. Bromskiego ,,U Pana Boga 
za piecem”. W tym roku fani 
kina na wielkim telebimie 
(o wymiarach 10 x 5 metrów!) 
będą mogli obejrzeć dwie pol-
skie komedie: ,,Ile waży koń 
trojański” i ,,Ciało”.

Reżyserem i scenarzystą 
pierwszego filmu jest znakomi-
ty Juliusz Machulski (,,Seksmi-
sja”, ,,Vabank”, ,,Kiler”). Głów-
na bohaterka Zosia (w tej rolę 
wcieliła się Ilona Ostrowska) 
jest prawdziwą szczęściarą. Ma 
idealną rodzinę. A jej drugie 
małżeństwo (męża bohaterki 
– Kubę zagrał 

Maciej Marczewski) jest wyjąt-
kowo udane. Wielu powodów 
do dumy dostarcza jej również 
córka, 12-letnia Florentyna. 
Wydaje się, że już lepiej być nie 
może... Jest jednak coś, co Zosi 
nie daje spokoju. Nurtuje ją 
pytanie, dlaczego nie poznała 
Kuby, swojego obecnego męża, 
13 lat wcześniej? Gdy budzi 
się pewnego dnia, okazuje 
się, że jej marzenie się speł-
niło... bo oto jest rok 1987... 
Premiera komedii odbyła 
się w grudniu 2008 roku.

ciało
Z kolei ,,Ciało” z 2003 roku, 

to film twórców ,,Pół serio” – 
Tomasza Koneckiego i Andrze-
ja Saramowicza. Film przedsta-
wia historię pewnego człowieka, 
który przypadkowo w pocią-
gu odnajduje zwłoki. Nie może 
jednak wezwać policji, bo jest 
złodziejem i ma przy sobie spo-
ro trefnego towaru... W rolach 
głównych zobaczymy gwiaz-
dy polskiego kina: Emilię Kra-
kowską, Rafała Królikowskiego, 
Piotra Adamczyka, Macieja Da-

mięckiego, Krzysztofa Stelma-
szyka, Roberta Więckiewicza, 
Edytę Jungowską i innych.

Impreza rozpocznie się oko-
ło godz. 20. – Jest to uzależnio-
ne od tego, kiedy zajdzie słoń-
ce. Aby widzowie mogli cieszyć 
się w pełni z uroków kina pod 
chmurką, musi być odpowied-
nie światło i klimat – przyznaje 
Grzegorz Więckowski.

VIII Tyska Noc Filmowa jest 
współfinansowana przez Urząd 
Miasta Tychy.

ewa strZoDa

VIII Tyska Noc Filmowa

W tym roku tyszanie będą mogli zobaczyć dwie polskie komedie „ile waży koń trojański” i „ciało” 
– mówi grzegorz Więckowski.
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Podczas tyskiej Nocy Filmowej, odbędzie się premiera krótkometrażowego filmu 
promującego miasto „tychy 2 Dychy”.
Film powstał z okazji obchodzonego w tym roku 20‑lecia samorządu terytorial‑
nego.
bohaterami filmu są rówieśnicy samorządu – młodzi tyszanie urodzeni w 1990 
roku, którzy wzięli udział w kampanii i zostali twarzami miasta.
wszyscy dwudziestolatkowie, którzy zgłosili się na casting 15 maja 2010 roku, 
zostali zaangażowani do kręcenia filmu promującego tychy.
w trwającym ok. 5 minut filmie, młodzi ludzie, w sposób dynamiczny i ekspre‑
syjny pokazują, jak miasto zmieniło się na przestrzeni tych lat. w nowatorski 
sposób zaprezentowano najbardziej charakterystyczne miejsca tychów.
– to nowoczesny wideoklip o tychach – mówi o projekcie Maciej barcik, re‑
żyser filmu.
w filmie udział wzięła m.in. anna weber Miss Śląska 2010 oraz tancerze 
ze szkoły tańca tito. serdecznie zapraszamy! kP

Premiera tychy 2 Dychy

SaNTa MarIa w PaProcaNach

Jedyny taki plac zabaw


