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Minął rok

Październik Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach
zaprosiła na „IX Tyskie Dni Literatury”. Tyszanie mogli spotkać
się m.in. z Małgorzatą Kalicińską (na zdjęciu), Agnieszką
Fitkau-Perepeczko, Markiem Krajewskim i Ewą Chotomską.

ms/arc
silesia events
em/arc
radosław kaźmierczak

Wrzesień Odbył się XIV Międzynarodowy Tyski Bieg
Uliczny. Na starcie imprezy stanęło 250 zawodniczek
i zawodników.
joanna kucz-Pieczka

Sierpień Po wielomiesięcznej modernizacji nowe oblicze
zyskał plac Baczyńskiego. Plac zdobi fontanna, ławeczki,
platany. Od połowy sierpnia tyszanie tłumnie uczestniczyli
w organizowanych tu co niedzielę koncertach plenerowych.
em/arc

Lipiec Miejskie Centrum Kultury zorganizowało 19 lipca
pod Żyrafą doroczne Święto Czekolady. Tyszanie zjedli
60 tysięcy kostek czekolady (to ok. 5,5 miliona kalorii!).

Czerwiec Odbyły się Dni Tyskie, w czasie których
organizatorzy zaprosili tyszan m.in. do udziału w Grze
Miejskiej „75 zagadek detektywa Tyskiego”.

em/arc

Maj Prezydent, jego zastępcy, prezesi gminnych spółek,
urzędnicy i biznesmeni zdjęli garnitury i na jeden wieczór
przywdziali bajkowe stroje. W wypełnionym do ostatniego
miejsca Teatrze Małym, 20 maja zagrali spektakl charytatywny
„Kopciuszek i krasnoludki”. Zebrano 39 tys. zł, pieniądze zasiliły
konto budowy domu hospicyjnego w Tychach.
em/arc

Kwiecień Antoni Czarnecki, tyski biznesmen, wylicytował
fotel prezydenta Tychów i na jeden dzień,
1 kwietnia, sprawował tę funkcję. W ramach prezydenckich
obowiązków odsłonił m.in. odnowione rzeźby misiów
na Skwerze Niedźwiadków. Dochód z licytacji przekazano
na rzecz budowy Hospicjum im. Kaliksta I.

Marzec Amatorski Teatr Ruchu i Pantomimy MIGRESKA,
z okazji 75-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej,
przygotował spektakl pt. „Niepohamowane drżenie miłości”.
em/arc

Luty Odbył się IX Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży
Europy „Śląsk – Beskidy 2009”. W dniu rozpoczęcia Festiwalu,
tyskimi ulicami przebiegła sztafeta. Na zdjęciu – z olimpijskim
zniczem biegnie Lucyna Langer-Kałek.
anna łuniewska

Styczeń Na tyskim lodowisku odbył się pożegnalny mecz
hokejowy Mariusza Czerkawskiego.

em/arc

em/arc

Koniec roku to czas podsumowań. Dziś przedstawiamy najciekawsze, najważniejsze dla miasta, wydarzenia roku 2009.

Listopad Po raz trzeci w Muzeum Miejskim odbyło się
Tyskie Sympozjum Historyczne. W tym roku była to okazja,
by poznać życie codzienne mieszkańców w przededniu
nadania Tychom praw gminy miejskiej.

Grudzień Na placu Baczyńskiego odbył się Jarmark
Bożonarodzeniowy. Tyszanie przez trzy dni odwiedzali
świąteczne kramiki z ozdobami, rozgrzewali się przy
termicznych latarniach, grzańcu i wspólnej zabawie.

