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Lato w mieście

Pamiętajmy, że pół-
kolonie dla dzieci or-
ganizują także szkoły 
oraz kluby osiedlowe. 
Można sprawdzić, czy 
w pobliżu domu rów-
nież nie czekają jakieś 
atrakcje.

warto
sprawdzić:

Dzieci spędzające wakacje w mieście nie muszą się nudzić.

Filie MBP proponują jak co roku 
wiele atrakcji.

ChCesz znaleźć zajęCie 
DzieCku w Czasie 

wakaCji? nie wiesz, 
Co zroBić, By nie 

sieDziało saMo w DoMu, 
PoDCzas gDy ty jesteś 

w PraCy? instytuCje 
Miejskie Przygotowały 

wiele atrakCji Dla 
najMłoDszyCh tyszan. 

w PoDjęCiu DeCyzji 
PoMoże nasz wakaCyjny 

PrzewoDnik.

Marietta Stefaniak
m.stefaniak@twojetychy.pl

Miejski 
Ośrodek 
Sportu 
i Rekreacji:
æ 4 lipca – Turniej Piłki 
Nożnej Plażowej dla Dzieci, 
KS Paprocany, od godz. 10
æ 6 lipca – Wakacyjny Tur-
niej Amatorów w Koszy-
kówce, OW Paprocany, 
od godz. 9.30
æ 12 lipca – pierwszy turniej 
IV Letniego GP w Siatków-
ce Plażowej, boiska przy Sta-
dionie Miejskim, od godz. 9
æ 13 lipca – VI Tyski Tria-
thlon, OW Paprocany, start 
godz. 12
æ 19 lipca – II Turniej Ama-
torów w Siatkówce Plażowej 
„4 x 4”, boiska przy Stadio-
nie Miejskim, od godz. 9
æ 26 lipca – drugi turniej IV 
Letniego GP w Siatkówce 
Plażowej, boiska przy Sta-
dionie Miejskim, od godz. 9
æ 9 sierpnia – trzeci turniej 
IV Letniego GP w Siatków-
ce Plażowej, boiska przy Sta-
dionie Miejskim, od godz. 9
æ 10 sierpnia – II Tur-
niej Miksta Amatorów 
w Siatkówce Plażowej, bo-
iska przy Stadionie Miej-
skim, od godz. 9
æ 16 sierpnia – czwar-
ty turniej IV Letniego GP 
w Siatkówce Plażowej, bo-
iska przy Stadionie Miej-
skim, od godz. 9
æ 17 sierpnia – Wakacyj-
ny Festyn Sportowo-Re-
kreacyjny, OW Paprocany, 
od godz. 10

Szczegóły na temat im-
prez dostępne na stronie 
www.mosir.tychy.pl

W bibliotece:

F ilie Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej zapraszają w lipcu i sierpniu od 

poniedziałku do piątku w godz. 11-15, 
za wyjątkiem filii nr 6 i 15, które będą 
nieczynne w czasie wakacji oraz filii nr 
7, która będzie zamknięta w sierpniu. 
Wstęp na zajęcia jest bezpłatny.

MBP szczególnie poleca:
æ Filia nR 2, pl. św. Anny 1, tel. (032) 
227 28 33
8 lipca – mini zawody sportowe, 18 lip-
ca – konkurs savoir-vivre, 8 sierpnia – 
karaoke.

æ Filia nR 7, al. Niepodległości 110, 
tel. (032) 227 83 11
1 lipca – warsztaty origami, 8 lipca – tur-
niej Eurobiznesu, 15 lipca – malowanie 
na asfalcie, 22 lipca – konkurs „1 z 10”, 
29 lipca – poszukiwanie skarbów.

æ Filia nR 11, ul. Kopernika 3, tel. 
(032) 218 14 53
2 lipca – zajęcia plastyczne, 9 lipca – 
głośne czytanie, 16 lipca – malowanie 
kredą na asfalcie, 23 lipca – zabawy i 
gry planszowe, 6 sierpnia – głośne czy-
tanie, 13 sierpnia – wyświetlanie filmów 
dla dzieci, 20 sierpnia – malowanie kre-
dą na asfalcie, 27 sierpnia – zajęcia pla-
styczne.

æ Filia nR 12, ul. Zaręby 12, tel. (032) 
219 73 75
Zabawy pod hasłem „Planeta Ziemia 
najpiękniejszym miejscem na wakacje”. 
W każdy czwartek o godz. 17 będą się 
też odbywały spotkania Klubu Motyli 
Książkowych.

æ Filia nR 13, ul. Dmowskiego 33, tel. 
(032) 217 31 52
Na dzieci czekają zabawy pod hasłem 
„W krainie zamków i duchów”, w każ-
dym tygodniu sierpnia na inny temat.

æ „SeRce z czekOlady” – bajka 
muzyczna Teatru Wit Wit z Gliwic,  
1 sierpnia, godz. 17, bilety: 8 zł dzie-
ci, 10 zł dorośli, 7 zł zbiorowe dla 
grup od 10 osób.

æ WaRSztaty ceRaMiczne dla 
dzieci i młodzieży, 5, 12, 19 i 22 sierp-
nia, zajęcia bezpłatne dla dzieci i mło-
dzieży (wiek bez ograniczeń), w godz. 
10-13 w grupie 20-osobowej (waru-
nek: udział w pełnym cyklu zajęć). 
Zapisy w Galerii „Obok” od 17 do 27 
czerwca i 4 sierpnia w godz. 9-14, tel. 
(032) 227 36 18, (032) 227 20 67 wew. 
30. Decyduje kolejność zgłoszeń.

æ WaRSztaty tańca WSPół-
czeSnegO dla młodzieży, 18, 19, 
20, 21 i 23 sierpnia, zajęcia bezpłat-
ne dla młodzieży w wieku 13-18 lat, 
w godz. 10-14, w grupie 20-osobo-
wej; warunek: udział w pełnym cy-
klu zajęć.

æ „teatR SłOWa” – warsztaty 
dla młodzieży gimnazjalnej, lice-
alistów i studentów. Zajęcia bez-
płatne, 18, 19, 20, 21 i 23 sierpnia, 
w godz. 14.30-18, w grupie 20-oso-
bowej; warunek: udział w pełnym 
cyklu zajęć.

æ WaRSztaty teatRu PRzed-
MiOtu, poprowadzi Adam Walny, 
22 sierpnia godz. 19.15. Zajęcia bez-
płatne dla instruktorów teatralnych 
i członków młodzieżowych grup te-
atralnych. 
Zapisy w organizacji widowni od  
1 sierpnia w godz. 9-14, tel. (032) 227 

36 11, (032) 227 20 67 wew. 35. De-
cyduje kolejność zgłoszeń.

æ „MiSteRiuM naROdzenia” 
– spektakl autorski Adama Walne-
go, 22 sierpnia godz. 18, bilety: 10 zł, 
a dla młodzieży na podstawie legity-
macji szkolnej lub studenckiej 5 zł.

W teatrze Małym i galerii „Obok”:

W Muzeum Miejskim:
æ kOnkuRS PlaStyczny 
„Mieszkańcy Tychów i okolic. Ich ży-
cie i praca na przestrzeni wieków” dla 
uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, szcze-

góły na stronie internetowej placówki: 
www.muzeummiejskie.tychy.pl

æ Wycieczki edukacyjne (30 
zł za grupę do 25 osób): „Wokół sta-

rego rynku” – trasa od kapliczki Jana 
Nepomucena (ul. Starokościelna) 
do pomnika Powstańców Śląskich 
przy placu Wolności; „Paprocańskim 
traktem” – trasa od kościoła pw. św. 
Franciszka i św. Klary do Huty Pa-
prockiej; „Tajemnice osiedla A. Spa-
cer po najstarszym osiedlu Nowych 
Tychów”.

æ lekcje Muzealne dla róż-
nych grup wiekowych, płatne 30 zł 
dla grupy do 25 osób.

æ zajęcia PlaStyczne (dzieci 
przynoszą własne materiały, wystar-
czy zarezerwować salę).

æ WyStaWa „Osiem wieków hi-
storii Tychów i dzielnic podmiej-
skich” – wstęp bezpłatny, grupy zor-
ganizowane do 25 osób zwiedzanie 
z przewodnikiem (1 zł od osoby).

Aby skorzystać z oferty mu-
zeum, trzeba wcześniej dokonać re-
zerwacji, nr tel. (032) 327 18 23.

teatr Mały przygotował m.in. warsztaty taneczne.

Muzeum Miejskie zaprasza m.in. na zwiedzanie wystaw  
z przewodnikiem.


