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Tyszanie przed
obiektywem
zdjęcia: radosław kaźmierczak

Dziś prezentujemy efekt sesji fotograficznej, w której udział mogli wziąć wszyscy mieszkańcy naszego miasta.
Od 16 maja do 6 czerwca nasz fotoreporter czekał na Was w tyskich dzielnicach. Zdjęcia znajdą się również
w kalendarzu na 2010 rok, który pod koniec roku będzie można kupić w Miejskim Centrum Kultury.

17.05, godz. 10.00, Park Jaworek. W szeregu stanęli
mieszkańcy osiedli K, L, Ł, M oraz S.

17.05, godz. 11.00, Suble. Pogoda dopisała, więc i mieszkańcy
osiedli R, H, Subli i Żwakowa przybyli licznie.

17.05, godz 12.00, park pod „Żyrafą”. Reprezentanci osiedli D,
G, E, F. Tu było nas najwięcej – około dwustu tyszan!

23.05, godz. 16.00, plac św. Anny. W dniu zdjęć na plac
przyszła spora grupa mieszkańców osiedla A oraz goście
z SP nr 3 w Tychach, która w tym dniu hucznie obchodziła
jubileusz 55-lecia.

23.05, godz. 17.00, Rynek. Mieszkańcy osiedli B, C oraz
Starych Tychów spisali się na medal! Przy fontannie było
mnóstwo dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków.

23.05, godz. 18.00, Jaroszowice. Na boisko przy szkole
przyszli mieszkańcy dzielnic Wygorzele, Jaroszowice
i Urbanowice, wbiegła energicznie grupa młodych piłkarzy,
wjechali dwaj skuterzyści, kilku rowerzystów.

24.05, godz 9.00, Wilkowyje. Mimo wczesnej pory i chmur
na niebie w okolicach SP nr 9 zjawili się mieszkańcy
dzielnicy.

24.05, godz 11.00, Czułów. Na plac przy przychodni przybyła
spora grupa mieszkańców Czułowa i Mąkołowca. Przyszedł
nawet szarobury kot – atrakcja najmłodszych.

24.05, godz 12.00, plac przy SP nr 8. W samo południe przed
obiektywem stanęła reprezentacyjna grupa mieszkańców
Zwierzyńca, Wartogłowca oraz Zawiści.

6.06, godz 16.00, plac przy Hali Sportowej. Znowu chmury!
Powtarzana sesja z 16 maja stanęła pod znakiem zapytania,
jednak tym razem się udało – nie padało. Na zdjęciu –
mieszkańcy osiedli O, P, T, U, N.

6.06, godz 17.00, Paprocany. Ukochane, czystsze
od niedawna jezioro w tle, a na pierwszym planie
mieszkańcy osiedli Z i W.

6.06, godz 18.00, plac przy SP nr 23. Mieszkańcy Cielmic –
było ich niewielu, ale byli wielcy!

