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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

tel. 32/325 71 35, www.mosir.tychy.pl

LIPIEC
7.07 – XI Tyski Triathlon i VI Bieg pod górkę na 110 m 
z przeszkodami dla dzieci (OW Paprocany); 
20.07 – 3x3 Grand Prix Polski 2013 (pl. Baczyńskiego);
21.07 – Turniej Amatorów w Siatkówce Plażowej „4 x 4” 
(boisko przy Kompleksie Sportowym Paprocany);
11 – 14.07 – współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju 
Skrzatów (korty przy ul. Edukacji),
Wakacyjna Liga Koszykówki Ulicznej (parking przy Hali 
Sportowej).

SIERPIEŃ
18.08 – Wakacyjny Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla 
Dzieci (OW Paprocany);
25.08 – Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla Chłopców 
(Stadion Miejski);
31.08 – Wakacyjny Turniej Amatorów w Koszykówce 
(OW Paprocany);
31.08 – współorganizacja II Tyskiego Dogtrekkingu (OW 
Paprocany);
Wakacyjna Liga Koszykówki Ulicznej (parking przy Hali 
Sportowej).

TEATR MAŁY

ul. ks. kard. Hlonda 1, tel. 32/227 20 67, 32/227 36 11 
www.teatrmaly.tychy.pl

29.07–11.08, godz. 10–16 – warsztaty reżyserskie, aktor-
skie, choreograficzne, muzyczne, scenograficzne i dzien-
nikarsko-filmowe. Zajęcia bezpłatne skierowane do mło-
dzieży od 13 lat. Warunek: uczestnictwo w pełnym cyklu 
zajęć. Zapisy: Teatr Mały, pok. 81; Paulina Świątkowska- 
Kępińska, tel. 32/227 36 16.
10.08, godz. 18 – pokaz powarsztatowy – premiera spek-
taklu pod roboczym tytułem „Droga”.

NOL TYCHY

www.noltychy.pl

3.07 – Tyska Masa Krytyczna. 25.07 – Tyski Nocny Rajd 
Rowerowy. Start 22.30 Tychy, al. Bielska 100 (przy restau-
racji McDonald). 26.07 – Rajd Rowerowy śladami Ryś-
ka Riedla. 7.08 – Tyska Masa Krytyczna. 22.08 – Tyski 
Nocny Rajd Rowerowy. Start 22:30 Tychy, al. Bielska 100 
(przy restauracji McDonald).

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

ul. Bohaterów Warszawy 26, www.kultura.tychy.pl 

LIPCOWE SPOTKANIA Z CERAMIKĄ: 4.07, godz. 18 – 
otwarcie w Galerii Pod Dachem grupowej wystawy ce-
ramiki artystycznej „Fragmenty 3”.
WARSZTATY CERAMICZNE: Zajęcia w grupach do 20 
osób, zapisy w MCK. 4 i 9.07, godz. 16–17.30; 11.07 godz. 
11–12.30 i 16–17.30; 18.07 godz. 11–12.30.
OGRÓD OGNIA (zajęcia plenerowe): 27.07 godz. 11–20; 
28.07 godz. 15–16.30.
NIEDZIELE NA BACZYŃSKIEGO: 7.07 – niedziela bie-
siadna 14.07 – sportowa; 28.07– szachowa; 4.08 – z mo-
delami; 11.08 – teatralna; 18.08 – muzyczna.
ŚWIĘTO CZEKOLADY: 21.07 – Park Miejski.

MCK KLUB WILKOWYJE

ul. Szkolna 94, tel. 32 227 26 22
klub.mck@interia.pl

Lipiec/Sierpień
PONIEDZIAŁKOWE SPOTKANIA Z RĘKODZIEŁEM – zaję-
cia o charakterze warsztatowym mające na celu poszerze-
nie wiedzy oraz zdobycie konkretnych umiejętności zwią-
zanych z rzemiosłem, rękodziełem i sztuką ludową.
WTORKI DLA AKTYWNYCH – w programie m.in. turnie-
je tenisa stołowego, drużynowe konkurencje sportowe, 
wycieczki, zorganizowane wyjścia na basen.
PLASTYCZNE ŚRODY – cykl tematycznych zajęć warsz-
tatowych rozwijających umiejętności plastyczne i wraż-
liwość artystyczną.
CZWARTKI FAIR PLAY – gry, quizy, zagadki, turnieje, 
rozgrywki międzydrużynowe, zajęcia interaktywne.
PIĄTKI ZE SCENĄ – zajęcia teatralne oraz taneczne o cha-
rakterze warsztatowym dla dzieci kochających występy 
przed publicznością.

TITO DANCE STUDIO

pl. Św. Anny 4, tel. 790 603 222, 32/227 97 76
www.titodancestudio.pl

PÓŁKOLONIE: 1- 12.07 i 19- 30.08. Cena: 10 zł za dzień, 
dla rodzeństwa zniżki. Dzieci przynoszą ze sobą wy-
godny strój, buty na zmianę i drugie śniadanie. Zapisy 
w recepcji szkoły.
MARATON ZUMBY: 6.07, godz. 12 – maraton zumby. 
Cena: zakup do 30.06 – 30 zł po 30.06 i w dniu imprezy 
– 35 zł. Ilość miejsc ograniczona.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

www.mbp.tychy.pl
LIPIEC
FILIA NR 2: śr. – gry planszowe; czw. – tworzenie ilustracji 
do wierszy Tuwima; pt. – zabawy plastyczno-ruchowe.
FILIA NR 4: gry planszowe, turnieje, konkursy, zajęcia 
plastyczne i głośne czytanie.
FILIA NR 6: „Zwyczaje ludowe w różnych regionach Pol-
ski” – głośne czytanie książek, rysowanie, a także gry 
planszowe i komputerowe.
FILIA NR 7: pon.-pt., godz. 11–14 – czytanie, gry planszowe 
i komputerowe, konkursy plastyczne. Wt., godz. 11 – impre-
zy, podczas których dzieci będą poznawać świat, podróżując 
bajkową lokomotywą: 2.07 – „Pan Maluśkiewicz i wielo-
ryb”, 9.07 – „Bambo”, 16.07 – „Okulary” 23.07 – „W aero-
planie”, 24.07– czytanie wierszy Juliana Tuwima.
FILIA NR 10: 1–19.07, pon.-pt., godz. 11–13 – głośne czy-
tanie książki Martina Widmarka „Tajemnica szkoły”, gry 
planszowe i komputerowe, zajęcia plastyczne.
FILIA NR 11: od 8.07 zajęcia we wt., godz. 11–13, i pt. w godz. 
16–18.
FILIA NR 12: wt., godz. 11 „Baśniowe podróże” – głośne 
czytanie, zabawy plastyczne i łamigłówki związane z oma-
wianym tekstem i krajem: 2.07 – Rosja, 9.07 – Francja, 
16.07 – Szwecja, 23.07 – Wielka Brytania, 30.07 – Ka-
nada. Dodatkowo: 11 i 25.07 – turnieje gier planszowych; 
w każdy czw., godz. 17 spotkania Wakacyjnych Motylków, 
pon.-pt. w godz. 10–15 ciche czytanie, gry planszowe i kom-
puterowe, zabawy plastyczne.
FILIA NR 13: „Wakacje po naszymu”: 3.07 – Chorzów czyli 
łoglondomy niebo, 10.07 – Pszczyna czyli zogroda żubrów, 
17.07 – Zabrze razym fedrujymy w ziymi, 31.07 – Bielsko-
Biała bery i bojki śląskie.
Dodatkowo zajęcia pon.-pt., godz. 12–14.
FILIA NR 14: pon.-pt, godz. 13–15 zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, rozwiązywanie zagadek i rebusów oraz głośne 
czytanie książki „Bajki mojego dzieciństwa”.
FILIA NR 15: 17, 19, 24, 26 i 31.07, godz. 11–13 – zajęcia 
dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa.
FILIA NR 18: wt., czw., pt., godz. 11–14 – gry planszowe 
i komputerowe oraz zajęcia plastyczne.

SIERPIEŃ
FILIA NR 2: śr. – turnieje gier planszowych, czw. – two-
rzenie ilustracji do wierszy Tuwima, pt. – zabawy pla-
styczno-ruchowe.
FILIA NR 4: gry planszowe, turnieje, konkursy, zajęcia 
plastyczne i głośne czytanie.
FILIA NR 7: pon.-pt. godz. 11–14 – czytanie, gry planszo-
we i komputerowe, konkursy plastyczne. We wt., godz. 
11, imprezy, podczas których dzieci będą poznawać świat, 
podróżując bajkową lokomotywą: 6.08 – „O Panu Trala-
lińskim” – podróż w świat muzyki (współpraca z DMK), 
13.08 – turniej Eurobiznesu, 20.08 – „Rzepka” – gry i za-
bawy w parku, 27.08 – „Lokomotywa”.
FILIA NR 10: 5–14.08, pon.-pt., godz. 11–13 – głośne czy-
tanie książki Martina Widmarka „Tajemnica złota”, gry 
planszowe i komputerowe, zajęcia plastyczne.
FILIA NR 11: do 14.08 zajęcia we wt. w godz. 11–13 i w pt. 
w godz. 16–18.
FILIA NR 12: w każdy wtorek, godz. 11 – „Baśniowe po-
dróże” – czytanie, zabawy plastyczne i łamigłówki tema-
tyczne: 6.08 – Meksyk, 13.08 – Japonia, 20.08 – Turcja, 
27.08 – Polska.
Dodatkowo: 8 i 22.08 turnieje gier planszowych; czw., 
godz. 17 – spotkania Wakacyjnych Motylków, pon.-pt., 
godz. 10–15 – ciche czytanie, gry planszowe i komputero-
we, zabawy plastyczne.
FILIA NR 13: „Wakacje po naszymu”: 7.08 – Trójwieś – 
sztrykujemy i heklujemy koronki; 14.08 – Dąbrowa Gór-
nicza, czyli warzymy i piekymy po naszymu; 21.08 – Be-
skidy na byzuch do Małysza; 28.08 – Szlak Orlich Gniazd 
tam kaj piyrwyj miyszkoł krol. Dodatkowo zajęcia pon.-pt., 
godz. 12–14.
FILIA NR 14: pon.-pt., godz. 13–14 – zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, zagadki i rebusy, głośne czytanie.
FILIA NR 15: 2.08, godz. 11–13 – zajęcia dla dzieci dotyczą-
ce bezpieczeństwa.
FILIA NR 18: wt., czw., pt., godz. 11–14 – gry planszowe 
i komputerowe oraz zajęcia plastyczne.

Lato w mieście
DZIŚ UDOWADNIAMY, żE LATO SPĘDZONE 
W MIEŚCIE NIE MUSI BYć NUDNE. NASZ 
INFORMATOR PODPOWIE, GDZIE WARTO 
SIĘ WYBRAć W LIPCU I SIERPNIU.
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TSM „OSKARD”

ul. Henryka Dąbrowskiego 39, tel. 32 32-32-114
www.oskard.tychy.pl

TSM OSKARD zaprasza codziennie w godz. 9-15 na zaję-
cia w SDK Tęcza, Klub Uszatek, Olimpia, Orion, Magdale-
na, Regina w ramach organizowanych turnusów: 1-5.07; 
8-12.07, 15-19.07, 22 – 26.07. W programie m.in.: wyjścia 
na basen i do kina, wycieczki autokarowe, warsztaty pla-
styczne, konkursy i turnieje, wycieczki piesze, wyjścia do 
OW Paprocany, zajęcia plastyczno – techniczne, rekreacja, 
udział w imprezach miejskich, zabawa w teatr, zajęcia na 
kręgielni, nauka tańca, zajęcia sportowe na boisku i korcie 
tenisowym. Zapisy w placówkach lub telefoniczne. Więcej 
na www.oskard.tychy.pl i w placówkach. 

MUZEUM MIEJSKIE

www.muzeum.tychy.pl
LIPIEC
ZAJĘCIA DLA DZIECI
Warsztaty: „Wycinanka ludowa z papieru – gwiazdy, le-
luje, koguty”. 5 i 12.07, godz. 11, pl. Wolności 1 – zajęcia 
(od 7 lat). Zajęcia bezpłatne, uczestnicy przynoszą ze sobą 
klej i nożyczki. Zapisy: 32/327 18 20–21, wew. 27, j.kucz@
muzeum.tychy.pl
Muzeoturniej: 19 i 26.07, godz. 11, pl. Wolności 1 – zajęcia 
(uczestnicy 6–12 lat). Uczestnicy poznają różne przedmio-
ty ze zbiorów muzeum, wezmą udział w grach zręczno-
ściowych oraz w quizie sprawdzającym wiedzę. Wstęp 
wolny. Zapisy: 32/327 18 20–21, wew. 27, j.kucz@mu-
zeum.tychy.pl

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEżY I DOROSŁYCH
Sobota z przewodnikiem: 6.07 godz. 14, ul. Katowicka 9, 
po wystawie „Dostał Jacek elementarz… Szkolnictwo 
w Tychach w XX wieku” oprowadzi Tomasz Osławski.
Letni sezon wycieczek z cyklu „Architektura i historia. Mu-
zeum w plenerze”: 13.07, godz. 11 – „Wokół placu Wolności 
i Starego Rynku”, zbiórka: siedziba Muzeum Miejskiego, pl. 
Wolności 1. 27.07, godz. 11 – „Szlakiem tyskich mozaik” – 
zbiórka: przy budynku ZEG, ul. Biskupa Burschego. Uczest-
nictwo w wycieczkach jest bezpłatne, nie ma zapisów.

SIERPIEŃ
ZAJĘCIA DLA DZIECI
Pogawędki o sztuce dla dzieci w wieku 6-12 lat: 9 i 16.08, 
godz. 11, pl. Wolności 1. Poznają ogólne i podstawowe za-
gadnienia dotyczące malarstwa i grafiki. Zajęcia zakończą 
się tworzeniem wspólnego obrazu. Wstęp wolny. Zapisy: 
32 327 18 20–21, wew. 27, j.kucz@muzeum.tychy.pl

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEżY I DOROSŁYCH
Sobota z przewodnikiem: 3.08, godz. 14, pl. Wolności 1 – 
po wystawie „W jakli, kiecce, sztofce… Strój ludowy w Ty-
chach i okolicy” oprowadzi Tomasz Osławski.
Letni sezon wycieczek z cyklu „Architektura i historia. 
Muzeum w plenerze”: 10.08, godz. 11 – „Osiedle A”. Zbiór-
ka: pl. św. Anny. 24.08, godz. 11 – „Od Parku Niedźwiad-
ków do lodowiska”. Zbiórka: koło rzeźby niedźwiadków 
w Parku Niedźwiadków. Wstęp wolny.

MŁODZIEżOWY DOM KULTURY NR 1

www.mdk1tychy.edupage.org
Zajęcia: taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, wokalne, 
teatralne. Szczegóły w Mobilnym Przewodniku Miejskim 
www.treespot.umtychy.pl oraz na www.umtychy.pl.

MŁODZIEżOWY DOM KULTURY NR 2

www.mdk2tychy.pl
1-19.07 MDK nr 2 (ul. Elfów 56) zaprasza na półkolonie 
letnie.  

LIPIEC

OCS 1
1.07 – godz. 10-13 – zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa;
2-4.07 – godz. 8-12 – zaj. spor-
towe, godz. 12-13 – basen;
5.07 – godz. 10-13 – zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa;
8.07 – godz. 10-13– zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa;
9-11.07 – godz. 8-12 – zaj. spor-
towe, godz. 12-13 – basen;
12.07 – godz. 10-13 – zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa;
15.07 – godz. 10-13 – zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa;
16-18.07 – godz. 8-12 – zaj. 
sportowe, godz. 12-13 – ba-
sen;
19.07 – godz. 10-13 – zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa;
22.07 – godz. 10-13 – zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa;
23-25.07 – godz. 8-12– zaj. 
sportowe, godz. 12-13 – basen;
26.07 – godz. 10-13 – zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa.
UWAGA: zaj. sportowe odby-
wać się będą na boisku „Orlik”, 
os. R., piłka plażowa – boisko 
w Paprocanach, zajęcia na ba-
senie – Gimnazjum nr 9.

OCS 2
Pon. godz. 9 – wycieczki ro-

werowe – zbiórka przy Gim-
nazjum nr 5.
Wt. godz. 11-13 – zajęcia na ba-
senie (Zespół Szkół Sporto-
wych), godz. 15.30-17 siłow-
nia (Hala Sportowa).
Śr. godz. 11-13 basen (ZSS), 
godz. 14-16 tenis ziemny (Kom-
pleks Sportowy Paprocany).
Czw. godz. 11-13.30 basen 
(ZSS).
Pt.  godz.  11-13 basen 
(ZSS), godz. 15.30-17 siłownia 
(Hala Sportowa).
Szczegóły Michał Oślislok, tel. 
693 425 455.

OCS 3
Pon. godz. 9-15 – wycieczki 
rowerowe.
Wt. godz. 11-13 – basen (ZSS), 
godz. 15-17 siłownia (Hala 
Sportowa, al. Piłsudskiego).
Śr. godz. 11-13 – basen (ZSS), 
godz. 14-16 – tenis ziemny 
(Kompleks Paprocany).
Czw. godz. 9-10.30 – zajęcia 
na boisku w Jaroszowicach, 
godz. 11-13 – basen (ZSS).
Pt. godz. 9-10.30 – zajęcia 
na boisku w Urbanowicach, 
godz. 11-13  basen (ZSS).
Dodatkowo: zawody pływac-
kie, Turniej Tenisa Ziemnego.

OCS 4
Pon. godz. 15-19 – zajęcia 
na boisku przy SP nr 9.
Wt. godz. 15-18 – zajęcia w Klu-
bie Wilkowyje.
Śr. godz. 15-19 – zajęcia na bo-
isku przy SP nr 9.
Czw. godz. 15-18 – zajęcia 
na boisku przy SP nr 9.

Pt. godz. 9-13 – zajęcia na bo-
isku przy SP nr 9, godz. 15-17 
– korty tenisowe (ul. Szkolna). 
Wakacyjna Liga Piłki Nożnej – 
XI edycja, lipiec – sierpień, bo-
isko wielofunkcyjne przy SP 
nr 9. XII Turniej w Piłce Nożnej 
o Mistrzostwo OCS nr 4 – bo-
isko przy SP nr 9. Dodatkowo: 
wycieczki rowerowe.

OCS 6
Pon., śr., czw. – w godz. 14-17 
– zajęcia na boisku wielofunk-
cyjnym w Czułowie
Wt., pt. – w godz. 8-10 zajęcia 
w Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym nr 3 (Wartogłowiec).
Dodatkowe wyjścia na ba-
sen.
1.07 – Światowy Dzień Archi-
tektury – wycieczka rowero-
wa po Tychach. Zbiórka: godz. 
9 przy SP nr 6.
13.07 – wycieczka rowerowa 
do Katowic – zbiórka godz. 9 
na boisku SP nr 6.
27.07 – wycieczka rowerowa 
do Pszczyny – zbiórka godz. 9 
przy SP nr 6. 
W przypadku złych warun-
ków atmosferycznych wy-
cieczki zostaną odwołane.

OCS 8
Turnieje: 3.07 – piłki nożnej; 
5.07 – tenisa stołowego; 10.07 
– siatkówki plażowej; 12.07 – 
piłkarzyków; 16.07 – ringo; 
18.07 – darta; 23.07 – siat-
konogi; 26.07 – badmintona; 
29.07 – piłki nożnej jednooso-
bowej. Start: godz. 10.30, obiekt 
sportowy przy ul. Brzozowej 

2. Dodatkowo: pon.-pt. godz. 
10-16 – zajęcia rekreacyjno-
sportowe.

OCS 9
Turnieje, start godz. 12: 5.07 
– unihokeja dla dzieci i mło-
dzieży do 16 lat (boisko SP 19); 
24.07 – koszykówki w katego-
rii open (boisko SP 19); 28.07 
– tenisa stołowego w kategorii 
open (SDK Tęcza).
Mistrzostwa OCS-ów w Piłce 
Nożnej: 4.07, godz. 9.30, „Or-
lik” os. R.

SIERPIEŃ

OCS 1
Mecze piłki nożnej na boisku 
trawiastym „Orlik” oraz roz-
grywki koszykówki i siatków-
ki na boisku wielofunkcyjnym 
„Orlik”. Przy większej ilości 
uczestników możliwość zor-
ganizowania turniejów.
Zajęcia na basenie (dla osób 
niepełnoletnich tylko za zgodą 
rodziców).

OCS 2
Pon., godz. 9 – wycieczki ro-
werowe – zbiórka pod Gim-
nazjum nr 5.
Wt. godz. 11-13 – basen (Ze-
spół Szkół Sportowych), godz. 
15.30-17 siłownia (Hala Spor-
towa).
Śr. godz. 11-13 basen (ZSS), 
godz. 14-16 tenis ziemny (Kom-
pleks Sportowy Paprocany).
Czw. godz. 11-13.30 basen 
(ZSS).
Pt. godz. 11-13 basen (ZSS), 

godz. 15.30-17 siłownia (Hala 
Sportowa).
Szczegóły Michał Oślislok, tel. 
693 425 455.

OCS 3
Pon. godz. 9-15 – wycieczki 
rowerowe.
Wt. godz. 11-13 – basen (Zespół 
Szkół Sportowych), godz. 15-17 
siłownia (Hala Sportowa, al. 
Piłsudskiego).
Śr. godz. 11-13 – basen (ZSS), 
godz. 14-16 – tenis ziemny 
(Kompleks Paprocany).
Czw. godz. 9-10.30 – zajęcia 
na boisku w Jaroszowicach, 
godz. 11-13 – basen (ZSS).
Pt. godz. 9-10.30 – zajęcia 
na boisku w Urbanowicach, 
godz. 11-13 basen (ZSS).
Dodatkowo: zawody pływac-
kie, Turniej Tenisa Ziemnego.

OCS 4
Pon. godz. 15-19 – zajęcia 
na boisku SP nr 9.
Wt. godz. 15-18 – zajęcia 
w Klubie Wilkowyje.
Śr. godz. 15-19 – zajęcia 
na boisku SP nr 9.
Czw. godz. 15-18 – zajęcia 
na boisku SP nr 9.
Pt. godz. 9-13 – zajęcia 
na boisku SP nr 9, godz. 
15-17 – korty tenisowe (ul. 
Szkolna). 
Wakacyjna Liga Piłki Nożnej 
– XI edycja, lipiec – sierpień, 
boisko przy SP nr 9. XII Tur-
niej w Piłce Nożnej o Mi-
strzostwo OCS nr 4 – boisko 
przy SP nr 9. Dodatkowo: 
wycieczki rowerowe.

OCS 8
Turnieje: 1.08 – tenisa stoło-
wego; 22.08 – siatkówki pla-
żowej; 24.08 – piłkarzyków; 
26.08 – ringo; 28.08 – siatko-
nogi; 30.08 – piłki nożnej.
Start o godz. 10.30 na obiekcie 
sportowym przy ul. Brzozowej 
2. Dodatkowo: pon.-pt. godz. 
10-16 – zajęcia rekreacyjno-
sportowe.

OCS 9
Turnieje: 1.08 godz. 12 – 
„w dwa ognie” do lat 16; 
5.08 godz. 12 – darta do lat 
18 (SDK Tęcza); 9.08 godz. 
12 – tenisa stołowego do lat 
18 (SDK Tęcza); 12.08 godz. 
12 – tenisa w kategorii open 
(boisko przy SP 19); 14.08 
godz. 18 – siatkówce plażo-
wej w kategorii open (Kom-
pleks Sportowy Paprocany); 
19.08 godz. 12 – unihokeja 
do 16 lat (boisko SP 19); 21.08 
godz. 12 – piłki nożnej do lat 
16 (boisko SP 19); 23.08 godz. 
12 – konkurs rzutów do ko-
sza za 3 punkty do lat 18 (bo-
isko SP 19); 28.08 godz. 16 – 
piłki nożnej w kategorii open 
(boisko SP 19).
Konkurs rzutów karnych 
o Króla Strzelców: 8.08 godz. 
9.30, „Orlik” os. R.
Festyn „Pożegnanie waka-
cji”: 31.08 przy Klubie Wil-
kowyje.

Więcej na www.mosir.tychy.
pl, tel. 32 325 71 35.

Oprac. Ewa StrzOda

OSIEDLOWE CENTRA SPORTOWE
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