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3+ liczna rodzina

Nowości 3+
Oferta zniżek 3+ jest co-
raz bogatsza. W pro-
gramie uczestniczą już 
szkoły językowe, ośrodki 
szkolenia kierowców, fir-
my komputerowe, sklepy 
z różnym asortymentem, 
biura rachunkowe, nie-
ruchomości, kwiaciarnia, 
apteka, restauracja i wie-
le innych firm usługo-
wych. Rodziny 3+ mogą 
również korzystać z bo-
gatej oferty sportowo-re-
kreacyjnej.
Teraz do programu przy-
stąpiła szkoła tańca. Za-
praszamy do skorzysta-
nia z oferty Szkoły Tańca 
Iluzja:
Cennik i rabaty dla jedne-
go członka rodziny:
20 proc. zniżki na karnet 
4 wejścia (wartość 60 zł)
15 proc. zniżki na karnet 
8 wejść (wartość 108 zł)
10 proc. zniżki na karnet 
12 wejść (wartość 144 zł).

Cennik i rabaty dla dru-
giego i kolejnego członka 
rodziny:
30 proc. zniżki na karnet 
4 wejścia (wartość 60 zł)
25 proc. zniżki na karnet 
8 wejść (wartość 144 zł)
20 proc. zniżki na karnet 
12 wejść (wartość 144 zł).

Szkoła Tańca „Iluzja”
ul.Żwakowska 20 a (ME-
RINO)
43-100 Tychy
tel: 697 339 375
pn-pt  15.00-21.00
http://szkolatańcailuzja.
pl/tychy/.
Więcej informacji o pro-
gramie 3+ w Urzędzie 
Miasta Tychy, BOK sta-
nowisko nr 3, tel.: 32 
776 30 30, e-mail:  pau-
lina.paszek@umtychy.pl, 
www.licznarodzina.pl

Łyżwiarze mogą korzystać m.in. z lodowiska pod „Żyrafą”.

Zima w mieście
Ferie w mieście nie 

muszą oznaczać 
nudy! wczoraj,  

17 stycznia 
w teatrze, kinie, 

bibliotekach, 
klubach 

osiedlowych 
i domach kultury 

rozpoczęŁy się 
zajęcia dla dzieci 
i mŁodzieŻy. takŻe 

obiekty sportowe 
nie stoją puste.

Na tych, którzy nie wyje‑
chali na zimowy wy‑

poczynek, przez cały okres fe‑
rii czekają m.in. lodowiska 
sezonowe pod „Żyrafą” i przy  
ul. Brzozowej, czynne codzien‑
nie, w godz. 8.00‑20.00, z dwiema 
przerwami technicznymi w godz. 
13.00‑15.00 oraz 16.30‑18.00. 
Korzystanie z obiektów jest bez‑
płatne. W ferie zaprasza też pły‑
walnia miejska. Od 17 do 30 
stycznia, w godz. 8.00‑17.00 tań‑
sze są bilety ulgowe; (2,50 zł – bi‑
let jednogodzinny, 4,50 zł – dwu‑
godzinny).

Na sportowo
Jak co roku w czasie ferii, 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre‑
acji przygotował szereg imprez 
sportowych. Wszystkie odbę‑
dą się w Hali Sportowej przy al. 
Piłsudskiego. Już wczoraj ruszył 
Turniej Piłki Nożnej Halowej. 
Zagrali uczniowie szkół pod‑
stawowych, podzieleni na dwie 
kategorie wiekowe (klasy VI i V 
oraz klasy IV i młodsze). Nato‑
miast w środę, 19 stycznia, swoje 
rozgrywki będą mieli gimnazja‑
liści (roczniki 1995‑97).

W drugim tygodniu ferii 
odbędą się turnieje koszykówki 
– w poniedziałek, 24 stycznia dla 
chłopców, a w środę, 26 stycz‑
nia dla dziewcząt. W obu przy‑
padkach rywalizacja będzie się 
toczyć w dwóch kategoriach – 
gimnazjaliści (roczniki 1995‑97) 
oraz uczniowie szkół podstawo‑
wych (roczniki 1998 i młodsi). 
Terminy zgłoszeń upływają 21 
stycznia (chłopcy) i 25 stycz‑
nia (dziewczęta). Jedna drużyna 
może liczyć maksymalnie dzie‑
sięciu zawodników. Rozgryw‑
ki będą się odbywały w godz. 
9.00‑14.00.

Natomiast w niedzielę,  
30 stycznia, odbędzie się IV 
Grand Prix Tychów w Biegach 
Długodystansowych. Bieg ruszy 
o godzinie 10.15. Wszelkie in‑
formacje są udzielane w biurze 
MOSiR Tychy, al. Piłsudskiego 
12, pok. 313 oraz pod numerem 
telefonu 32 325 71 32.

W bibliotece
Bezpłatnie i bez koniecz‑

ności wcześniejszych zapisów, 
przez całe ferie zapraszają ty‑
skie biblioteki. Miejska Bi‑
blioteka Publiczna organizuje 

Biblioferie 2011 pod hasłem 
„Zimowe rozmaitości”. Czyta‑
nie, malowanie, gry planszowe 
i zabawy – zajęcia skierowane 
do dzieci i młodzieży w różnym 
wieku codziennie odbywają się 
w prawie wszystkich filiach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
– Oprócz filii nr 1 na placu św. 
Anny 3 i Centrali przy ul. Wy‑
szyńskiego, które są filiami dla 
dorosłych, wszystkie filie pro‑
wadzą zajęcia. Każda proponu‑
je coś innego – mówi Elżbieta 
Pytel z działu promocji MBP 
w Tychach.

Oto jakie cykle tematyczne 
zajęć proponują poszczególne fi‑
lie biblioteki (w każdym z tema‑
tów zaplanowane są różne zaję‑
cia, m.in. głośne czytanie, prace 
plastyczne, rozmowy, konkursy 
i zabawy):
æ Filia nr 2, pl. św. Anny 1 – 
„BEZPIECZNY W KAŻDYM 
MIEJSCU”,
æ Filia nr 3, ul. Batorego 9 – 
„KOLORY ZIMY”
æ Filia nr 4, ul. Czysta 27 – 
„PTAKI I ZWIERZĘTA ZIMĄ”
æ Filia nr 5, ul. Dąbrowskiego 5 
– HU! HU! HA! NASZA ZIMA 
ZŁA! ”
æ Filia nr 6, ul. Edukacji 64 – 
„W ŚWIECIE DINOZAURÓW”
æ Filia nr 7, al. Niepodległości 
110 – „ZIMA Z MISIEM PAD‑
DINGTONEM”
æ Filia nr 9, ul. Edukacji 102 
(Szpital Wojewódzki) – „ZIMO‑
WE ZABAWY”
æ Filia nr 10, ul. Przejazdowa 6 – 
„ŚWIAT PEŁEN BAŚNI”
æ Filia nr 11, ul. Kopernika 3 – 
„ZIMOWE OLIMPIADY”

æ Filia nr 12, ul. Zaręby 31 a – 
„KOMIKSOWO”
æ Filia nr 13, ul. Dmowskiego 
33 – „ZIMOWY KLUB MŁO‑
DYCH ODKRYWCÓW”
æ Filia nr 14, ul. Armii Krajo‑
wej 105 – „PODRÓŻE PRZEZ 7 
KONTYNENTÓW” 
æ Filia nr 15, ul. Narcyzów 24 
– „PRZENIEŚ SIĘ Z NAMI 
W KRAINĘ MUMINKÓW”
æ Filia nr 18, ul. Konfederatów 
Barskich 17‑19 – „ZIMOWE 
ZABAWY”

Więcej informacji na stronie 
www.mbp.tychy.pl w zakładce 
aktualności.

Do kina i teatru
W Teatrze Małym w Tychach 

rozpoczęły się wczoraj warsztaty 
teatralne dla młodzieży. Czego 
nauczyli się uczestnicy, będzie 
można zobaczyć podczas po‑
kazu scenicznego w czwartek,  
20 stycznia o godzinie 18.00 
Wstęp bezpłatny. Z kolei ju‑
tro w Galerii Obok odbędą się 
warsztaty plastyczne dla dzieci 
od lat 6 – malowanie na cera‑
mice. Zapisy w Galerii „Obok” 
(tel. 32 227 36 18 lub 32 227 20 
67 wew. 33). Decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Na teatralnej scenie podczas 
ferii zimowych odbędą się trzy 
spektakle:

æ „O Janku Wędrownicz‑
ku i Kominiarczyku” – spektakl 
w wykonaniu Piotra Rybaka,  
25 stycznia (wtorek), godz. 10.00 
Cena biletu: 6 zł dzieci, 7 zł do‑
rośli.

æ „PIASKOWNICA” – 
spektakl adresowany do widzów 

od lat 15. odbędzie się 26 stycz‑
nia (środa), godz. 18.30. Cena 
biletu: 25 zł, legitymacja szkolna 
i studencka 20 zł.

æ „CZERWONY KAPTU‑
REK” – na podstawie tekstu Jana 
Brzechwy, 29 stycznia (sobota) 
godz. 16.00 Cena biletu: 12 zł 
dzieci, 14 zł dorośli, bilet grupo‑
wy (pow. 8 osób) 10 zł.

Przez całe ferie, od ponie‑
działku do piątku, codziennie 
o godz. 10.00 zaprasza najmłod‑
szych NoveKino Tychy. Pierw‑
szy tydzień, od 17 do 21 stycz‑
nia, upłynie pod hasłem „Tydzień 
gier i zabaw”. Oglądnie filmu 
będzie poprzedzone 45 minuta‑
mi wspólnej zabawy. W drugim 
tygodniu ferii (24 – 28 stycznia) 
przed seansami będą się odbywać 
spotkania ze specjalnymi gośćmi. 
Ten tydzień w kinie to „Tydzień 
opowieści”. A oto, jakie filmy bę‑
dzie można obejrzeć:
æ 17 stycznia – „Mysi Agenci”,
æ 18 stycznia – „Zaplątani”,
æ 19 stycznia – „Safari”,
æ 20 stycznia – „Ryś i Spółka”,
æ 21 stycznia – „Jak ukraść księ‑
życ”,
æ 24 stycznia – „Iluzjonista”,
æ 25 stycznia – „Zemsta Futrza‑
ków”,
æ 26 stycznia – „Mia i Migusie”,
æ 27 stycznia – „Artur  
i Minimki 3: Dwa Światy”,
æ 28 stycznia – „Shrek Forever”.

Cena biletu – 12 zł, dla grup 
zorganizowanych (min. 15 osób) 
– 10 zł.

Moc zabawy
Na zajęcia świetlicowe, te‑

atralne, wokalne, rękodzielnicze, 

komputerowe i inne, zaprasza‑
ją Młodzieżowy Dom Kultury 
Tychy nr 1 im. Artystów Rodu 
Kossaków (ul. Hlonda 1) i Mło‑
dzieżowy Dom Kultury Tychy nr 
2 (ul. Elfów 56) Szczegółowe in‑
formacje można uzyskać:
æ MDK nr 1: 32 227 30 59,  
http://mdk1tychy.edupage.org
æ MDK nr 2: 32 227 31 10,  
www.mdk2tychy.pl
W klubach osiedlowych Ty‑
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Oskard oraz w Spółdzielczym 
Domu Kultury „Tęcza” organi‑
zowane są małe formy wypo‑
czynku. Pierwszy turnus „półko‑
lonii” ruszył wczoraj i zakończy 
się 21 stycznia (piątek), dru‑
gi turnus – od poniedziałku 24 
stycznia do piątku 28 stycznia. 
W programie są wycieczki au‑
tokarowe i piesze, wyjścia na ba‑
sen, do kina i na kręgielnię, za‑
jęcia plastyczne, gry i zabawy, 
miniturnieje i konkursy sporto‑
we, zajęcia teatralne, taneczne, 
świetlicowe... Słowem, nie moż‑
na się nudzić.

Warto sprawdzić również 
ofertę Muzeum Miejskiego, któ‑
re dla zainteresowanych przygo‑
towało wycieczki i lekcje muze‑
alne (informacje i zapisy pod nr 
tel. 32 327 18 21). Z kolei cen‑
trum zabaw Hop‑Siup oferu‑
je ferie z robotami (informacje 
na stronie www.hopsiup.pl).

MCK
Starszych „feriowiczów” 

Miejskie Centrum Kultury za‑
prasza na koncerty:

æ 21 stycznia (piątek), godz. 
19.00: „Cicho, cicho pastusz‑

kowie” – koncert jazzowy ko‑
lęd Włodzimierza Nahornego 
i Bogdana Loebla.

æ 28 stycznia (piątek), godz. 
19.00: Koncert jazzowy tria  
W. Karolak – K. Kijas – A. Skolik.

A wszystkich wielbicie‑
li szant, niezależnie od wieku, 
zapraszamy w dniach 21 – 22 
stycznia (piątek, sobota) na ko‑
lejną zimową edycję Festiwalu 
Szantowego Port Pieśni Pracy. 
Impreza odbędzie się w Zespole 
Szkół Muzycznych przy al. Nie‑
podległości 53. Karnety w cenie 
30 zł.

Więcej informacji o impre‑
zach na stronie www.kultura.ty‑
chy.pl SylWIa ZaWaDZKa

w poniedziałek ruszył turniej piłki nożnej halowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów.


