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Dzieci spęDzające 
wakacje w Tychach 

nie bęDą się nuDzić, 
jeśli skorzysTają 

z propozycji 
w ramach 

Tegorocznej akcji 
„laTo w mieście“.

Miejska Biblioteka 
Publiczna

ul. Wyszyńskiego 27, tel. 32 227 
56 02
Poszczególne filie zapraszają dzieci 
na zajęcia kulturalne. Szczegóły: 
www.mbp.tychy.pl

Pasaż Kultury 
Andromeda
pl. Baczyńskiego 2
ZAjęciA KreAtywne. W lip-
cowe i sierpniowe soboty An-
dromeda zaprasza dzieci na zajęcia 
kreatywne. Godz. 10–11.20 – dzieci 
w wieku 6–9 lat, godz. 11.35–12.35 – 
dzieci w wieku 4–6 lat, godz. 12.45–
13.30 – dzieci w wieku 3–4 lat. Suge-
rowana jest wcześniejsza rezerwacja 
miejsc u prowadzących (tel. 508 840 
227, 513 873 500). Zakup biletu w ce-
nie 25 zł przed zajęciami.
weeKendy Z LABorAto-
riuM SZtuKi: 2, 8, 9, 10, 17, 
22, 23, 29, 30 sierpnia.
wArSZtAty teAtrALne dLA 
MłodZieży prowadzone przez 
Jadwigę Andrzejewską. Zapisy 
w biurze organizacji widowni Te-
atru Małego: tel. 32 780 32 03.
16.08, o godz. 19 w Laboratorium 
Sztuki – Koncert urjAne 
KenżiKAjewej „Między Kry-
mem a Paryżem”. Recital wybitnej, 
zasłużonej artystki Autonomicznej 
Republiki Krymu i Ukrainy, nazy-
wanej głosem duszy krymsko-ta-
tarskiego narodu i tatarską Edith 
Piaf.
wArSZtAty grAficZne 
w Miejskiej Galerii Sztuki „Obok”: 9, 
21, 23 sierpnia, w godz. w godz. 11–13. 
Bezpłatne zajęcia (warunek: udział 
w trzech spotkaniach), przeznaczo-
ne dla dzieci i młodzieży (od lat 12). 
Tematyka: druk wypukły – linoryt. 
Grupa do 20 osób. Zapisy w MGSz 
„Obok”, tel. 32 780 32 02.

Szczegóły dotyczące zajęć 
i spektakli w Pasażu Kultury An-
dromeda na stronie Teatru Małe-
go, głównego organizatora: www.
teatrmaly.tychy.pl

MdK nr 1
im. Artystów Rodu Kossaków
ul. Hlonda 1, tel. 32 227 30 59
W lipcu i sierpniu MDK nr 1 
zaprasza dzieci i młodzież od pon. 
do pt. w godz. od 9–14 na zajęcia 

z zakresu recytacji, teatru, śpiewu, 
plastyki, rękodzieła artystycznego, 
tańca oraz rekreacji. W programie 
wycieczki, plenery i inne niespo-
dzianki. Szczegółowy harmono-
gram zajęć dostępny w holu MDK 
nr 1 oraz na stronie internetowej 
www.mdk1tychy.edupage.org

MdK nr 2
ul. Elfów 56, tel. 32 227 31 10
W lipcu MDK nr 2 zaprasza 
od pon. do pt. w godz. 9–12 na za-
jęcia taneczne, muzyczno-rytmicz-
ne i plastyczne.
Dodatkowo w SP nr 2 w Jaro-
szowicach od 30 czerwca do 11 
lipca w godz. od 9 do 13 zaplano-
wano ZAjęciA reKreAcyjne. 
W programie: aikido, szermierka, 
zajęcia plastyczno-techniczne, ta-
neczne, gry i zabawy, wycieczka 
rowerowa.
Od 30 czerwca do 18 lipca MDK 
nr 2 organizuje Letnie PółKoLo-
nie. Liczba uczestników: 45 os./tur-
nus. i turnuS: od 30.06.2014 r. 
do 4.07.2014 r.; ii turnuS: 
od 7.07.2014 r. do 11.07.2014 r.; 
iii turnuS: od 14.07.2014 r. 
do 18.07.2014 r.
Zajęcia w godz. 9–16. Cena jedne-
go tygodnia: 200 zł (w cenie: wy-
żywienie: śniadanie, obiad, pod-
wieczorek; 2 wycieczki, wyjście 
na basen, warsztaty ceramiczne). 
Zapisy od 22 maja do wyczerpa-
nia miejsc!

imprezy sportowe
28.06 – feStyn „witAjcie 
wAKAcje” (Ośrodek Wypoczyn-
kowy Paprocany);
29.06 – XVi rodZinny rAjd 
rowerowy (trasa w lesie, start: 
OW Paprocany);
5.07 – turniej AMAtorów 

w SiAtKówce PLAżowej 
„4 X 4” (Kompleks Sportowy Pa-
procany);
6.07 – Xii tySKi triAthLon 
i Vii Bieg Pod górKę na 110 m 
z przeszkodami dla dzieci (Ośrodek 
Wypoczynkowy Paprocany);
19–20.07 – 3X3 grAnd PriX 
PoLSKi 2014 w KoSZyKówce 
(plac Baczyńskiego);
23.08 – wAKAcyjny turniej 
PiłKi nożnej dLA chłoP-
ców (boisko przy ul. Edukacji);
24.08 – wAKAcyjny feStyn 
SPortowo-reKreAcyjny 
dLA dZieci (Ośrodek Wypoczyn-
kowy Paprocany);
31.08 – wAKAcyjny turniej 
AMAtorów w KoSZyKówce 
(OW Paprocany).
wAKAcyjnA LigA KoSZy-
KówKi uLicZnej (parking przy 
Hali Sportowej, al. Piłsudskiego).
uwAgA! Organizator – MOSiR 
Tychy – może odwołać daną impre-
zę w przypadku deszczu lub małej 
liczby zgłoszeń drużyn do rozgry-
wek. Szczegóły: tel. 32 661 16 89, 
www.mosir.tychy.pl

Muzeum Miejskie
plac Wolności 1
Dział Upowszechniania i Promocji, 
tel. 32 327 18 20–21, wew. 27, e-mail: 
j.kucz@muzeum.tychy.pl

ZAjęciA dLA dZieci

KLuB PołudniK nA wAKA-
cjAch. Bezpłatne zajęcia prowa-
dzi Agata Dawidko. Liczba miejsc 
ograniczona do 30 osób. Obowią-
zuje rezerwacja telefoniczna lub 
e-mailowa.
4.07, godz. 12 – Australijska przy-
goda; 11.07, godz. 12 – Tajemnice 
wulkanów; 27.08, godz. 12.00 – 
Pocztówki z wakacji;

wArSZtAty wyKonAniA 
KwiAtów Z BiBuły dLA 
dZieci (od 6 lat) i młodzieży. 
18.07 i 22.08 godz. 12. Bezpłatne 
zajęcia prowadzi Alicja Śliwińska. 
Liczba miejsc ograniczona do 20 
osób. Obowiązuje rezerwacja te-
lefoniczna lub e-mailowa.

dLA MłodZieży 
i doroSłych

wArSZtAty wyKonAniA Bi-
żuterii Z fiLcu. 12.07 i 9.08 
godz. 12. Zajęcia prwadzi Marta No-
wakowicz-Jankowiak. Liczba miejsc 
ograniczona do 20 osób. Koszt: 20 
zł od osoby.
SPAcery Z MuZeuM Miej-
SKiM – bezpłatne, nie ma ko-
nieczności rezerwacji:
SZtuKA w PrZeStrZeni 
MiAStA. Osiedla A i B. 5.07 
godz. 11. Zbiórka: pod rzeźbą Mu-
rarki, osiedle A.
SPAcer Po oSiedLu A. 9.07 
oraz 20.08 godz. 11. Odkrywanie 
tajemnic pierwszego osiedla „No-
wych Tychów”. Dla grup zorgani-
zowanych oraz dla uczestników 
indywidualnych. Zbiórka: plac 
św. Anny.
PAProcAny wcZorAj 
i dZiś. 26.07 godz. 11. Zbiórka: 
przy kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Tychach-
Paprocanach (ul. Paprocańska 
160).
od PArKu niedźwiAdKów 
do urZędu MiAStA. 23.08 
godz. 11. Zbiórka: rzeźba niedź-
wiadków w Parku Niedźwiadków 
przy alei Niepodległości.
wyciecZKA „rowereM 
Po PuSZcZy PSZcZyńSKiej”. 
9.08 – propozycja dla osób doro-
słych. Więcej informacji od lipca 
2014 na www.muzeum.tychy.pl

noL-tychy
2.07 – tySKA MASA KrytycZ-
nA; 25.07 – rAjd rowero-
wy śLAdAMi ryśKA riedLA; 
30.07 – tySKi nocny rAjd 
rowerowy – start 22.30 Tychy, 
al. Bielska 100 (Mc Donald’s); 6.08 
– tySKA MASA KrytycZnA; 
21.08 – tySKi nocny rAjd 
rowerowy. Start 22.30 Tychy, 
al. Bielska 100 (Mc Donald’s).

tito dance Studio
plac św. Anny 4, tel. 790 603 222, 
32 227 97 76
turnuSy: 14–18.07; 21–25.07; 
11–15.08; 18–22.08; 25–29.08. 
Organizatorzy zapewniają m.in.: 
opiekę animatorek i instruktorów, 
zajęcia dla dzieci w różnym wie-
ku, gry i zabawy, zajęcia taneczne, 
obiady oraz słodkości. Cena: 20 zł 
bez obiadu, 25 zł z obiadem. Liczba 
miejsc ograniczona. Zapisy w TITO 
DANCE STUDIO.

Klub McK wilkowyje
ul. Szkolna 94, tel. 32 227 26 22
Klub zaprasza dzieci, młodzież i do-
rosłych na: zajęcia plastyczne (zapla-
nowano warsztaty graficzne – lino-
ryt), spotkania Klubu Rękodzieła 
Artystycznego „Kanwa”, warsztaty 
tańca klasycznego i rytmiki (dzieci 
w wieku 4 – 7 lat), zajęcia teatralne 
dla wszystkich – zakończone reje-
stracją, montażem i pokazem fil-
mowym, – warsztaty etnograficz-
ne, podróżnicze i inne. Szczegółowy 
harmonogram w Klubie Wilkowyje 
(mail: klub.mck@interia.pl).

tSM oSKArd
ul. Dąbrowskiego 39, tel. 32 32 
32 114
W lipcu zaprasza na Wakacyjny 
Turniej Piłki Nożnej w kat. open 
i międzyklubową spartakiadę, 

w sierpniu: Międzyosiedlową Piłkę 
Nożną, Międzyosiedlowy Turniej 
Unihokeja, Turniej Badmintona, 
Jesienną Ligę Outdorowej Koszy-
kówki, siatkówkę i wycieczkę ro-
werową – dodatkowe informacje 
w SDK Tęcza (tel. 32 227 58 12).
Zaplanowano także wycieczki pie-
sze i autokarową do Raciborza – 
szczegóły w klubie Orion (tel. 32 217 
02 32). Zajęcia sportowe będą się 
odbywać na boisku wielofunkcyj-
nym na os. M – informacji udzie-
la Klub „Magdalena” (tel. 32 217 
76 43).
PółKoLonie. Turnusy od 30 
czerwca do 25 lipca. W progra-
mie m.in.: wyjścia do kina i na basen, 
zajęcia na kręgielni, zajęcia sporto-
we, zajęcia muzyczne i plastyczne, 
wycieczki autokarowe na terenie 
województwa śląskiego. Szczegóło-
we informacje i zapisy w poszcze-
gólnych placówkach.

Lato w Tychach
imprezy 
w plenerze
święto MiAStA. 28 czerw-
ca o 15 taneczna parada przej-
dzie spod Hotelu Tychy na plac 
Baczyńskiego. 29 czerwca o 
19 na placu pod Żyrafą Zako-
power zagra symfonicznie z 
Orkiestrą AUKSO!
święto wojSKA PoLSKie-
go. 6 sierpnia w Parku Miej-
skim (plac pod „Żyrafą”).
feStiwAL SZAntowy 
Port Pieśni PrAcy. 23 
sierpnia na Dzikiej Plaży 
(Ośrodek Wypoczynkowy Pa-
procany).
feStiwAL MAPPingu 3d. 
30 sierpnia na terenie Browaru 
Obywatelskiego.

niedziele na Baczyńskiego
6 lipca – Niedziela sportowa; 13 lipca – Niedziela szachowa; 27 lipca 
– Niedziela folkowa; 3 sierpnia – Niedziela z Baczyńskim (70. rocz-
nica śmierci); 10 sierpnia – Niedziela dla najmłodszych; 17 sierpnia 
– Niedziela taneczna; 24 sierpnia – Niedziela z książką i Niedziela 
muzyczno – teatralna; 31 sierpnia – Niedziela teatralna.

Miejskie domy Kultury nr 1 i 2 jak co roku przygotowały bogatą ofertę zajęć dla dzieci.
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