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W planach MOSiR-u jest m.in. II Bieg „pod Żyrafą”.

Już początek maja 
w Tychach będzie 

obfitował w ciekawe wydarze-
nia. W dzień Święta Konsty-
tucji, na placu Baczyńskiego 
odbędzie się nabożeństwo po-
lowe. Następnie chór Presto 
Cantabile zaprosi do wspólne-
go śpiewania pieśni patriotycz-
nych i powstańczych. Wszyscy 
chętni otrzymają śpiewniki.  
2 i 3 maja w Czułowie odbę-
dą się uroczystości związane 
z odsłonięciem Pomnika Po-
wstańców Śląskich, połączone 
z festynem i imprezami plene-
rowymi pod hasłem „Święto 
Czułowa”.

Na Baczyńskiego, 
pod Żyrafą

Natomiast 23 maja na pla-
cu Baczyńskiego ruszy cykl 
imprez pod wspólnym ha-
słem „Niedziele na Baczyń-
skiego”. Będą koncerty, m.in. 
Anna Faber z zespołem – 
harfa elektryczna (23 maja), 
koncert „Chopin przyjechał”  
(13 czerwca) „Jazz na placu” 
(12 września) czy koncert or-
kiestry dętej (19 września).

– Będą też niedziele  
teatralne i literackie, przygoto-
wane przez Teatr Mały – mówi 
Wojciech Wieczorek, dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kul-
tury w Tychach. – 8 sierpnia 
planujemy zorganizować sy-
multaniczny pojedynek ama-
torów ze znanym szachistą.  
1 sierpnia, czyli kilka dni przed 
startem z Tychów IV etapu 
Tour de Pologne, na Baczyń-
skiego odbędzie się „Show-
bike” z pokazami trialu, czy-
li rowerowych akrobacji. 
W planach jest także fe-
styn z okazji Dnia Dziecka  
(30 maja), plener malarski  
(4 lipca), „Wioska indiańska” 
(11 lipca) oraz Dożynki Miej-
skie (5 września).

W czasie, gdy w mieście 
będą odbywać się inne duże 
imprezy (Dni Tyskie lub Świę-

to Czekolady) – na Baczyń-
skiego będą organizowane 
imprezy targowe, m.in. targ 
staroci, jarmark dziecięcy. – 
Chcemy, by dzieci miały okazję 
za symboliczną cenę odsprze-
dać swoje zabawki, z których 
już wyrosły – mówi Wojciech 
Wieczorek.

A co ciekawego czeka nas 
w tym roku pod „Żyrafą”? Już 
29 maja – trzecia edycja Regio-
nalnego Festiwalu Ekologicz-
nego „EKO-MASTER”. Wystą-
pią m.in. kabaret „ŁOWCY.B” 
i zespół IRA. Z kolei Dni Ty-
skie upłyną w tanecznym ryt-
mie. – W planach jest kil-
kugodzinny blok z muzyką 
i tańcami latynoskimi – mówi 
Wojciech Wieczorek. – Dzień 
zakończy się koncertem 
gwiazdy. Na tyskiej scenie wy-
stąpi Ray Wilson, były wokali-
sta legendarnej grupy Genesis.  
W koncercie  „Genesis Klas-
sik" towarzyszą mu m.in. mu-
zycy zespołu Stiltskin i Berlin 
Symphony Ensemble.

Natomiast Święto Cze-
kolady (25 lipca) zostanie 
w tym roku zorganizowane 
od hasłem „Czekoladowy Pik-
nik Bluesowy”. – Dobieramy 
wykonawców w taki sposób, 
aby chociaż po części zre-
kompensować tyszanom brak 
festiwalu im. Ryśka Riedla – 
mówi Wieczorek.

Na sportowo
Nie zabraknie też okazji 

do aktywnego spędzania czasu 
na świeżym powietrzu. Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji przygotował, jak co roku, 
turnieje, biegi i rajdy dla star-
szych i młodszych. Na tere-
nie OW Paprocany odbędzie 
się Dzień Dziecka na Spor-
towo (30 maja). Będzie też  
II Bieg pod Żyrafą (19 czerw-
ca), XII Rodzinny Rajd Rowe-
rowy (27 czerwca), VIII Tyski 
Triathlon (4 lipca), turnieje 
amatorów m.in. w siatkówce 
plażowej, koszykówce, piłce 

halowej, biegi przełajowe, re-
gaty kajakowe dla dzieci. Przez 
całe lato będą trwać rozgrywki 
Młodzieżowej Ligi Piłki Noż-
nej Orlik.

Będzie też okazja, by tysza-
nie jako widzowie mogli uczest-
niczyć w ciekawych wydarze-
niach sportowych. 22 maja 
czeka nas mecz bokserski 
w Hali Sportowej przy al. Pił-
sudskiego Walczyć będą repre-
zentacje Śląska i Ukrainy. Tychy 
reprezentować będą zawod-
nicy: Katarzyna Krukowska – 
aktualna mistrzyni Europy ju-
niorów, Mariusz Kaczmarczyk 
– aktualny reprezentant Polski, 
oraz bracia Szymon i Dawid 
Białasowie. Również w maju, 
na jeziorze Paprocańskim zo-
staną rozegrane Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski w Kajakar-
stwie Klasycznym.

Niewątpliwie najwięk-
szą sportową atrakcją tego 
lata będzie start IV etapu 
Tour de Pologne Tychy – 
Cieszyn. 4 sierpnia o godz. 
13.00 kolarze zgromadzą 
się na parkingu przed Urzę-
dem Miasta w Tychach. Pre-
zentacja drużyn – o godz. 
13.15. Następnie – start ho-
norowy. Zawodnicy przejadą  
al. Niepodległości (w stronę 
Azet-u), ul. Grota Roweckie-
go, Dmowskiego, al. Piłsud-
skiego, wjadą w ul. Beskidzką 

æ 2-3 maja: Odsłonięcie pomnika Po-
wstańców Śląskich i festyn z okazji 
Święta Czułowa,
æ 3 maja: Msza polowa i festyn z okazji 
Święta Konstytucji – plac Baczyńskie-
go,
æ 22 maja: Gala boksu – hala sportowa 
przy al. Piłsudskiego,
æ 29 maja: III Regionalny Festiwal Eko-
logiczny „EKO-MASTER” – plac pod 
„Żyrafą”,
æ 30 maja: Festyn z okazji Dnia Dziecka 
– plac Baczyńskiego,
æ Dzień Dziecka na Sportowo – OW Pa-
procany,
æ 19 czerwca: II Bieg „Pod Żyrafą” – 
Park Miejski,

æ 26 – 27 czerwca: Dni Tyskie – plac 
pod „Żyrafą”,
æ 27 czerwca: XII Rodzinny Rajd Rowe-
rowy – OW Paprocany,
æ 4 lipca: VIII Tyski Triathlon,
æ 25 lipca: Czekoladowy Piknik Blueso-
wy (Święto Czekolady) – plac pod „Ży-
rafą”,
æ 4 sierpnia: Start IV etapu Tour de Po-
logne – parking przed Urzędem Miasta,
æ 15 sierpnia: Wakacyjny Festyn Spor-
towy dla Dzieci – OW Paprocany,
æ 28 – 29 sierpnia: Port Pieśni Pracy – 
miejsce podamy wkrótce
æ 5 września: Dożynki Miejskie – plac 
Baczyńskiego,
æ 12 września: „Jazz na placu”.

nie przegap

Sezon na... wydarzenia

i skręcą w ul. Oświęcimską, 
w kierunku Bierunia. Start 
ostry wyścigu – sprzed bramy 
fabryki Fiat Auto Poland.

Nie tylko 
w plenerze

Cykl ciekawych spotkań, 
konkursów i zabaw przygoto-
wała także Miejska Biblioteka 
Publiczna w Tychach. – Rola 
biblioteki jako wyłącznie „po-
dawacza” książek nie jest już 
najpopularniejsza – mówi Elż-
bieta Pytel, specjalista ds. pro-
mocji i reklamy MBP Tychy. 
– Chcemy, by w naszych pla-
cówkach każdy, od malucha 
do seniora, znalazł coś cieka-
wego dla siebie.

Tak więc w centrali MBP 
przy ul. Wyszyńskiego raz 
na kwartał odbywają się spo-
tkania z cyklu „Do biblioteki 
po zdrowie”, w filii nr 13 przy 
ul. Dmowskiego (w Bramie 
Słońca) – spotkania podróż-
nicze „Świat na wyciągnię-
cie ręki”. Miejska Biblioteka 
Publiczna prowadzi też Klub 
Młodej Mamy w filii nr 2, 
Dyskusyjne Kluby Czytelni-
cze, Klub Seniora, Klub Ro-
bótek Ręcznych, Klub Motyli 
Książkowych dla dzieci (pod-
czas spotkań pracownicy bi-
blioteki i zaproszeni goście 
czytają dzieciom) oraz cy-

StaRt jednegO z etapóW tOuR 
de pOlOgne, nOWa OdSłOna 

„nIedzIel na BaczyńSkIegO”, ŚWIętO 
czekOlady W RytMIe BlueSa I WIele 

Innych WydaRzeń – SpORtOWych, 
kultuRalnych I pIknIkóW czeka 

naS W SezOnIe WIOSna – jeSIeń 2010. 
nadchOdzI czaS IMpRez pleneROWych.

Od 23 maja do 19 września w każdą niedzielę na Baczyńskiego będą odbywać się imprezy.

DARIA  
SzCzEPAńSKA,  
zastępca prezydenta 
ds. społecznych:
Baczyński, i nie tylko, 
znów w tym roku zatęt-
ni życiem. Serdecznie 
zapraszam wszystkich 
tyszan na planowane w mieście 
imprezy kulturalne i sportowe, 
zarówno te plenerowe jak i orga-
nizowane przez miejskie placów-
ki pod dachem.
Na placu gwarno zrobi się już 
w maju, kiedy ruszą pierwsze 
niedzielne imprezy. Będą festy-
ny, zabawy, jarmarki, pokazy 
oraz koncerty muzyki poważnej 
i rozrywkowej. Dobrą zabawę 
może popsuć nam jedynie po-
goda. Chociaż… Tyszanie wie-
lokrotnie udowodnili, że nawet 
w czasie deszczu atmosfera może 
być gorąca, a wyjątkowe miej-

sce jakim jest plac Ba-
czyńskiego gwarantuje, 
że miło spędzimy czas 
w gronie rodziny, przy-
jaciół i znajomych.
Nie lada gratka czeka 
też miłośników kolar-
stwa. Do naszego mia-

sta po wielu latach wraca Tour 
de Pologne. Takiego wydarzenia 
nie można przeoczyć. Najlep-
szych kolarzy zobaczymy na ty-
skich ulicach 4 sierpnia. Tyszan 
zainteresowanych m.in. infor-
macjami o wydarzeniach kultu-
ralnych i sportowych zachęcam 
do skorzystania z „naTYCHmia-
stowego sms-a”. Po zarejestrowa-
niu się na www.sms.umtychy.pl 
otrzymacie Państwo najśwież-
sze wiadomości. Warto wiedzieć 
wcześniej, warto skorzystać…
Już teraz zapraszam na wszystkie 
imprezy.

kliczne imprezy dla najmłod-
szych jak np. Noc z Anderse-
nem.

W tym roku filia nr 11 
przygotowuje ciekawą zabawę 
pod hasłem „List w butelce”. 
Zaczęło się od akcji „Czarno 
na Szarym”, która polegała 
na wystawianiu w oknie bi-
blioteki ciekawych tekstów 
– mówi Elżbieta Pytel. – Po-
tem narodził się pomysł zor-
ganizowania zabawy. Każdy 

może napisać tekst na kartce 
(własnego autorstwa lub tekst 
utworu bliskiego sercu) i zo-
stawić go w butelce na para-
pecie filii nr 11 przy ul. Ko-
pernika. – Pod koniec lata 
chcemy zorganizować podsu-
mowanie tej akcji wraz z wy-
borem najciekawszego „listu 
w butelce”, przy czym będzie 
się też liczyła oryginalność 
butelki.

SylWIA zAWADzKA
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