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TITO DANCE STUDIO

Zajęcia dla dzieci w szkole przy placu św. Anny 1. W programie ta-
niec, gry, zabawy, projekcje na rzutniku, niespodzianki. Dla chętnych 
– ciepły posiłek. Terminy: 20–25.01, 27–31.01, w godz. 9–14. Cena: 20 
zł za dzień (z obiadem 25 zł). Zapisy: 227 97 76 lub 790 603 222.

BIBLIOFERIE

www.mbp.tychy.pl
Filia nr 2 (pl. św. Anny 1, tel. 32 227 28 33): pon. 10–15, wt. 10–16, 
śr.-pt. 11–17. Zajęcia pod hasłem „Kolorowa zima”.
Filia nr 3 (ul. Batorego 9, tel. 32 227 27 32): zajęcia w godz. 12–15, m.in. 
23.01 koło fortuny, zajęcia plastyczne (figurki z masy solnej), 28.01 
malowanie figurek z masy solnej, kalambury.
Filia nr 4 (ul. Czysta 27, tel. 32 227 20 18): zajęcia w godz. 13–15, m.in. 
zabawy, quizy na temat zimowych sportów.
Filia nr 5 (ul. Dąbrowskiego 5, tel. 32 227 62 71): „Zima z detekty-
wem Pozytywką” we wtorki (21 i 28.01) i czwartki (23 i 30.01) 
w godz. 12–15. W pozostałe dni ferii w godz. 12–15 filia udostępnia 
dzieciom stanowisko komputerowe oraz gry planszowe.
Filia nr 7 (al. Niepodległości 110, tel. 32 227 83 11): „Kuligiem po eu-
ropejskich baśniach i legendach”. Od pon. do pt. w godz. 11–14 głośne 
czytanie, konkursy plastyczne, gry. 
Filia nr 10 (ul. Przejazdowa 6, tel. 32 216 92 42): w pierwszym ty-
godniu ferii zajęcia pod hasłem „W świecie baśni i bajek”, w drugim 
– „Bery i bojki śląskie”.
Filia nr 11 (ul. Kopernika 3, tel. 32 218 14 53): 21.01, 23.01, 28.01 
i 30.01 w godz. 12–14 kreatywne zajęcia „Eco Art/Art Eco”.
Filia nr 12 (ul. Zaręby 31 a, tel. 32 219 73 75): pon. 10–16, wt. 9–16, 
śr.-pt. 10–18 zajęcia pt. „Czarne charaktery”.
Filia nr 13 (ul. Dmowskiego 33, tel. 32 217 31 52): od pon. do pt. „Rok 
czytelnika” w godz. 12 – 13 – dzieci dowiedzą się m.in. jaką drogę 
przebywają książki zanim trafią w ręce czytelnika.
Filia nr 15 (ul. Narcyzów 15, tel. 32 329 80 00): „Hokus – pokus 
i inne magiczne zaklęcia” – pon., śr., pt. w godz. 11–14.
Filia nr 18 (ul. Konfederatów Barskich 17-19, tel. 32 219 50 66) – wt., 
czw., pt. w godz. 11-14 – gry i zabawy, czytanie książek.

FERIE Z TEATREM MAŁYM

www.teatrmaly.tychy.pl
20–23 stycznia w godz. 10 – 13 warsztaty: teatr lalki – przedmiotu 
„Ulotność” – prowadzi Dominik Gąsowski, w godz. 15 – 18 warsz-
taty: teatr plastyczny, ruchowy – prowadzi Marek Kołbuk.
Warsztaty zakończone pokazem scenicznym, który odbędzie się 
23 stycznia o 18. Wstęp wolny. Zajęcia bezpłatne dla młodzieży 
od 15 lat (grupa 20-osobowa; decyduje kolejność zgłoszeń, zapisy 
w organizacji widowni, tel. 32 227 36 16).

MUZEUM MIEJSKIE

www.muzeum.tychy.pl
 
Klub Południk na krańcach świata
23.01, godz. 11: Australijska przygoda – w czasie zajęć każdy będzie 
mógł zostać Aborygenem, nauczyć się malować tak jak oni, zbudo-
wać ich świętą skałę, a nawet zapolować... na odrobinę wiedzy o au-
stralijskich zwierzętach.
30.01, godz. 11: Wyprawa do Azji – w trakcie spotkania uczestnicy 
„odwiedzą” kilka azjatyckich krajów, m.in. spróbują zatańczyć tak 
jak bohaterowie indyjskich filmów oraz poznać tajniki origami, czyli 
sztuki układania papieru.
Cymbergaj, hacele, kapsle…
24.01, godz. 11. Na zajęciach dzieci będą miały okazję dowiedzieć 
się, jak na przestrzeni lat zmieniało się tyskie podwórko oraz zabawy. 
Poznają gry, do których elementy mogą samodzielnie wykonać.
Pogawędki o sztuce
31.01, godz. 11. Spotkanie mające charakter swobodnej rozmowy, 
w otoczeniu oryginalnych dzieł sztuki. Dzieci poznają ogólne i pod-
stawowe zagadnienia dotyczące malarstwa, grafiki i rzeźby. Zajęcia 
zakończą się wykonywaniem rysunków inspirowanych obrazami 
znajdującymi się w zbiorach Muzeum Miejskiego w Tychach.
Ważne: wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie muzeum przy pl. 
Wolności 1, przeznaczone są dla dzieci od 6 do 12 lat, liczba uczest-
ników ograniczona do 30 osób. Wstęp jest wolny, obowiązuje rezer-
wacja telefoniczna lub e-mailowa, kontakt: Dział Upowszechniania 
i Promocji, tel. 32 327 18 20–21, wew. 27, e-mail: j.kucz@muzeum.
tychy.pl.
Wystawy
W siedzibie głównej muzeum przy placu Wolności 1 można oglądać 
wystawę „O Łucyjach, betlejkach i Herodach. Obrzędy i zwyczaje 
okresu zimowego w Tychach i okolicy”, w sali ekspozycyjnej przy 
ul. Katowickiej 9: „Z zakamarków szuflad, z zakamarków pamię-
ci”, „Krzyżowscy z Tychów. Portret niezwykłej rodziny”. Wystawy 
można zwiedzać indywidualnie lub w towarzystwie przewodnika 
(tu konieczna jest wcześniejsza rezerwacja, kontakt: Dział Upo-
wszechniania i Promocji, tel. 32 327 18 20–21, wew. 27, e-mail: j.kucz@
muzeum.tychy.pl, koszt zwiedzania wystaw z przewodnikiem wynosi 
2 zł od osoby).

KLUB WILKOWYJE MCK

www.kultura.tychy.pl
Zimowa Akademia Sztuk Plastycznych, projekcje filmów, warsz-
taty teatralne dla dzieci i młodzieży, warsztaty taneczne dla 
przedszkolaków, bal karnawałowy dla przedszkolaków, wypiek 
ciasteczek karnawałowych, warsztaty rękodzieła artystycznego 
dla dzieci, spektakl dla dzieci, kulig, quizy i konkursy z na-
grodami. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy: klub.mck@
interia.pl, tel. 32 227 26 22. Więcej szczegółów na www.kultura.
tychy.pl oraz FB „Klub Wilkowyje MCK”. Klub mieści się przy 
ul. Szkolnej 94.

MDK NR 1 I MDK NR 2

www.mdk1tychy.edupage.pl
Od pon. do pt. w godz. od 9 do 15 MDK nr 1 zaprasza na zajęcia 
z zakresu tańca towarzyskiego, regionalnego, nowoczesnego, teatru 
dramatycznego, lalkowego, teatru ruchu i pantomimy, teatru lalek, 
kabaretu, z różnych dziedzin plastyki i rękodzieła artystycznego, 
a także na warsztaty wokalne.

www.mdk2tychy.pl
Od 20 do 31 stycznia w godz. 9–15 półkolonie, w ramach któ-
rych odbywać się będą zajęcia: plastyczne (rysunek, malarstwo, 
ceramika, rękodzieło artystyczne), taneczne (nauka tańca towa-
rzyskiego, nowoczesnego), sportowe (szermierka, japońskie sztuki 
walki, joga, pilates, tai chi), muzyczno-ruchowe, teatralne (warsztaty 
animacji rekwizytem teatralnym, interpretacja prostych utworów 
rymowanych).
Szczegóły w internecie: www.mdk2tychy.pl oraz na fb: www.
facebook.com/mdk2tychy.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

www.mosir.tychy.pl
19.01 IV Bieg im. Pawła Lorensa (polana w lesie przy al. Bielskiej), 
start o godz. 10.15. 21.01 Turniej Piłki Nożnej Halowej dla Chłop-
ców – kat. szkoła podstawowa (Hala Sportowa przy al. Piłsudskiego). 
23.01 Turniej Piłki Nożnej Halowej dla Chłopców – kat. gimnazjum 
(Hala Sportowa przy al. Piłsudskiego). 24.01 Turniej Unihokeja – kat. 
szkoła podstawowa (hala Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego). 
26.01 IV bieg VII Grand Prix Tychów w Biegach Długodystanso-
wych (KS Paprocany), start o godz. 10.15. 28.01 Turniej Koszykówki 
dla Chłopców (Hala Sportowa przy al. Piłsudskiego). 30.01 Turniej 
Koszykówki dla Dziewcząt (Hala Sportowa przy al. Piłsudskiego). 
31.01 Turniej Unihokeja – kat. gimnazjum (hala Zespołu Szkół nr 
6 przy al. Piłsudskiego). Wszystkie turnieje będą się rozpoczynały 
o godz. 9.
UWAGA! Wymagane wcześniejsze zgłoszenia pod nume-
rem tel. 32 661 16 89.

OSIEDLOWE CENTRA SPORTOWE

OCS-1: 20–24.01 w godz. 8–10 zajęcia sportowo-rekreacyjne w Gim-
nazjum nr 3, a od 11 do 13 zajęcia na basenie w Zespole Szkół Spor-
towych.
OCS-2: basen w Zespole Szkół Sportowych: pon.-pt. w godz. 11–13, 
siłownia w Hali Sportowej: pon., śr., pt. w godz. 8.30–10, gry i zabawy 
w Gimnazjum nr 5: wt., czw. w godz. 8.30–10.
OCS-3: basen w Zespole Szkół Sportowych: pon.-pt. w godz. 11–13, 
siłownia w Hali Sportowej: pon., śr., pt. w godz. 8.30–10, zajęcia w SP 
nr 4 lub SP nr 2: wt. i czw. w godz. 8.30–10, zajęcia w przedszkolu 
w Urbanowicach: śr. w godz. 14–15, zajęcia w przedszkolu w Jaro-
szowicach w godz. 14–15.
OCS-4: 23.01 tenis stołowy w Klubie Wilkowyje (w godz. 15–18) 
oraz siatkówka w Zespole Szkół nr 7 (w godz. 19.30–21), 24.01 piłka 
nożna halowa w SP nr 9 (w godz. 15–18), 27.01 piłka nożna halowa 
w SP nr 9 (w godz. 15–17.30), siatkówka w SP nr 9 (w godz. 17.30–19) 
i dart w Klubie Wilkowyje (w godz. 19.30–21), 28.01 tenis stołowy 
w Klubie Wilkowyje (w godz. 15–18), 29.01 piłka nożna halowa w SP 
nr 9 (w godz. 15–19) i aerobik dla kobiet w Klubie Wilkowyje (w godz. 
19.30–21), 31.01 Turniej Unihokeja w SP nr 9 (w godz. 15–18).
OCS-6: pon., śr. i czw.: zajęcia w SP nr 6 (w godz. 8–10) oraz zaję-
cia na basenie w Zespole Szkół Sportowych (w godz. 11–13); wt. i pt.: 
zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (w godz. 8–10) oraz 
na basenie w Zespole Szkół Sportowych (w godz. 11–13).
OCS-8: zajęcia na obiekcie przy ul. Brzozowej: pon., czw. w godz. 
12–18, wt., pt. w godz. 12–16, śr. w godz. 9–15. Dodatkowo turnieje: 
piłki nożnej (18.01 w SP nr 1 od godz. 10), unihokeja (21.01 w Gim-
nazjum nr 1 od godz. 17), piłkarzyków (22.01 na obiekcie od godz. 
10), siatkonogi (24.01 w Gimnazjum nr 1 od godz. 17), tenisa stoło-
wego (29.01 na obiekcie od godz. 10) oraz ringo (31.01 w Gimnazjum 
nr 1 od godz. 17).
OCS-9: zajęcia w SDK Tęcza oraz w Zespole Szkół Sportowych. 
Szczegóły: 32 227 58 12.
Lodowiska sezonowe: w czasie ferii zapraszamy na lodowiska se-
zonowe przy ul. Brzozowej, na terenie OW Paprocany i pod „Żyrafą”. 
Aktualny harmonogram: www.mosir.tychy.pl Korzystanie z lodowisk 
sezonowych jest bezpłatne.
Ślizgawki na stadionie zimowym: dokładna rozpiska na stro-
nie www.tyski-sport.pl

TSM OSKARD

www.oskard.tychy.pl
Zapisy na zajęcia trwają od 7 stycznia, we wszystkich placówkach. 
Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia skierowane są dla dzieci i mło-
dzieży w wieku od 8 do 14 lat. Zapisy osobiście lub telefonicznie 
w poszczególnych placówkach. Odpłatność dla dzieci członków spół-
dzielni 43,05 zł, dla osób spoza spółdzielni – 196,57 zł. W pierwszej 
kolejności przyjmowane są dzieci członków spółdzielni.

NOL-TYCHY

www.noltychy.pl
18.01 Zdobywamy Tyską Odznakę Krajoznawczą – zwiedzanie 
i poznawanie Tychów na rowerze z przewodnikiem w celu zdoby-
cia Tyskiej Odznaki Krajoznawczej, ok. 25 km. Zbiórka: 9:00 – Mc 
Donald’s Tychy, al. Bielska 100.
25.01 Zimowy Nocny Rajd Rowerowy – trasa: przejazd lasami 
z ogniskiem na półmetku, ok. 15 km. Zbiórka: 22:30 – Mc Donald’s 
Tychy, al. Bielska 100.

Ferie za pasem, więc dziś zachęcamy 
do zapoznania się z propozycjami dla 

dzieci i młodzieży. i przypominamy – 
Ferie w mieście nie muszą być nudne!
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