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Nowości 3+

Firmy 3+
Karta „3+ liczna rodzina” 
dobra na każdą okazję, 
a na czas wakacji propo-
nujemy m.in.: stroje kąpie-
lowe, odzież dziecięcą i bie-
liznę, okulary słoneczne 
i korekcyjne, tańsze kur-
sy językowe – wszystko 
to w niższych cenach dla 
rodzin 3+.
Przedstawiamy kolejne fir-
my wspierające program 
„3+liczna rodzina” i udzie-
lające zniżek posiadaczom 
kart 3+. Więcej informacji 
na stronie www.licznaro-
dzina.pl lub w Urzędzie 
Miasta Tychy, al. Niepod-
ległości 49, Biuro Obsługi 
Klienta – stanowisko nr 3, 
tel. (32) 776 30 30.

S P E E D 
Szkoła Języ-

ka Angielskiego – oferuje 
20 proc. rabatu na wszyst-
kie kursy. Oferta ważna 
dla nowych klientów.
ul. Budowlanych 35, tel. 
(32) 327 77 66 lub (32) 780 
34 40
www.myspeed.pl e-mail: 
tychy@myspeed.pl

SKlEP ViKTOriA – oferu-
je 10 proc. rabatu na odzież 
dziecięcą oraz bieliznę.
ul. Dębowa Pawilony Han-
dlowe (Mały Targ obok 
AZET-u), pawilon 40-42.

ZAKłAD OPTycZNy Ga-
briela Kaźmierska – udzie-
la 20 proc. rabatu na usłu-
gi i asortyment optyczny 
(z wyjątkiem szkieł refun-
dowanych)
ul. Armii Krajowej 4, tel. 
(32) 328 61 24.

FH SUSA-
NA – udziela 
10 proc. raba-

tu na artykuły bieliźniar-
skie, pończosznicze i stroje 
kąpielowe
ul. Żwakowska 13d (Meri-
no), tel. (32) 218 14 36.

Tyskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego zaprasza 
na uroczyste otwarcie najno-
wocześniejszego w Tychach 
placu zabaw.

Prace na placu im. Grażyny Ba‑
cewicz na osiedlu Balbina do‑

biegają końca. Większość urządzeń 
do zabawy jest już zamontowana 
i niebawem będą mogły korzy‑
stać z nich dzieci. Ten wyjątkowy, 
„inteligentny” plac zabaw będzie 
z pewnością wart tego, by przyje‑
chać tu nawet z innej części miasta. 
Oficjalne otwarcie odbędzie się 
w niedzielę, 25 lipca. Na wszyst‑
kich, którzy wybiorą się tego dnia 
na plac Bacewicz, czekają niespo‑

dzianki, konkursy i moc zabawy. 
Początek o godz. 15.30. Dla dzieci 
przygotowano rozgrywki sporto‑
we i gry drużynowe. Będzie też coś 
dla starszych – bieg ulicami osiedla 
przeznaczony dla młodzieży i do‑
rosłych. Każdy z uczestników bę‑
dzie mógł wybrać dystans; sześć, 
trzy lub jeden kilometr. Najlepsi 
biegacze otrzymają dyplomy i me‑
dale. Start i zapisy na rogu ulic Ba‑
cha i Brzechwy. 

Oprócz ruchu i sportu, bę‑
dzie też coś dla duszy; dzieci z ty‑
skiej szkoły muzycznej Suzuki wy‑
konają na placu utwory Chopina 
(z okazji roku jubileuszowego) 
oraz Grażyny Bacewicz, kompozy‑
torki i skrzypaczki, żyjącej w latach 

1909‑1969. Aby przybliżyć sylwet‑
kę patronki placu, dla dzieci przy‑
gotowano też konkurs wiedzy 
o Grażynie Bacewicz. – Pytania 

nie będą trudne – zapewnia Łu‑
kasz Powierża z TTBS. – Wystar‑
czy zapoznać się z podstawowymi 
informacjami o kompozytorce.

Jednak oprócz konkursów, 
najważniejszą atrakcją, przynaj‑
mniej dla najmłodszych, będzie 
zabawa na nowych urządzeniach 
placu zabaw. A jest w czym wy‑
bierać. Plac będzie podzielony 
na dwie części – jedną przezna‑
czoną dla młodszych dzieci, z huś‑
tawkami, bujakami i piaskownicą 
oraz drugą, dla dzieci starszych, 
wyposażoną w urządzenia wyma‑
gające większej sprawności, nie 
tylko fizycznej. Założeniem placu 
zabaw jest bowiem, oprócz zabawy, 
nauka podstawowych praw fizyki, 
poprzez doświadczenie ich na wła‑
snej skórze. Dzieci będą mogły 
zmagać się z siłą grawitacji poprzez 
wspinanie się na bezpiecznym li‑

narium. Na kręcącym się podium 
doświadczą działania siły odśrod‑
kowej. Jednym z największych 
urządzeń na placu będzie zestaw 
wspinaczkowy przypominający 
wstęgę Möbiusa. Ta ciekawostka 
matematyczna to powierzchnia, 
powstała poprzez skręcenie wstę‑
gi o 180 stopni, a następnie skle‑
jenie jej końcami. W efekcie wstę‑
ga (chociaż na pierwszy rzut oka 
wydaje się, że jest inaczej) posiada 
tylko jedną stronę, co samodziel‑
nie dzieci będą mogły „przebadać” 
pokonując trasę wspinaczkową 
dookoła całego urządzenia. Inwe‑
stycję, która kosztowała 786 tys. zł, 
zrealizowano w ciągu trzech mie‑
sięcy ze środków TTBS.  SZ

W NIEDZIELĘ OTWARCIE PLACU ZABAW NA OSIEDLU „BALBINA”

Huśtawki, wspinaczka i... prawa fizyki

Takiego konkursu 
jeszcze nie było. 

Może wziąć 
w niM udział każdy 

Mieszkaniec Tychów 
i pokazać MiasTo 

„własnyMi oczaMi”, 
wykorzysTując 

jedną z wielu 
dziedzin szTuk 

wizualnych. 
auTorzy 

najlepszych 
oTrzyMają 
aTrakcyjne 

nagrody.

Konkurs „Tychy subiektyw‑
nie” zorganizowany jest w ra‑

mach obchodów 20‑lecia samo‑
rządu. Jego celem jest nie tylko 
wyłonienie najciekawszych prac, 
ale przede wszystkim pobudzenie 
twórczej aktywności mieszkańców 
i odkrycie miasta na nowo.

Odkryć zakątki...
Tym, co wyróżnia konkurs 

„Tychy subiektywnie” spośród 
wielu innych jest jego szeroka for‑
muła. Mogą do niego przystąpić 
zarówno profesjonalni twórcy, jak 
i amatorzy. Prace można zgłaszać 
w trzech kategoriach: fotografia 
(twórcza i reporterska), film (rów‑
nież filmy nakręcone aparatami 
cyfrowymi i telefonami komór‑
kowymi) oraz techniki plastyczne 
(malarstwo, rysunek, grafika). Te‑
mat konkursu również można po‑
traktować bardzo szeroko. Chodzi 
o to, by pokazać miasto, ale spo‑

sób jego pokazania nie jest już na‑
rzucony. Tutaj otwiera się pole dla 
twórczej fantazji i pomysłowości 
mieszkańców Tychów. Można za‑
stosować szeroką perspektywę lub 
skupić się na szczegółach. Wyko‑
nać realistyczny portret miasta lub 
posłużyć się symbolem i abstrak‑
cją. Miasto może być też ukaza‑
ne poprzez ludzi, sytuacje i życie, 
jakie się w nim toczy. Można też 
„odkryć” zakątki, o których istnie‑
niu nie każdy tyszanin wie.

– Tytuł konkursu jest jedno‑
cześnie wskazówką jak rozumieć 
temat – mówi Katarzyna Praż‑

m o w s k a 
z Wydziału 
Informacji, 
Promocji 
i Współ‑
p r a c y 
z Zagranicą Urzę‑
du Miasta w Tychach. – Nie chce‑
my niczego narzucać. Chcemy 
by uczestnicy kierowali się w dzia‑
łaniu wyłącznie indywidualnym 
spojrzeniem. By pokazali nam 
swoje miasto tak, jak je odbierają, 
w sposób emocjonalny i subiek‑
tywny. Poprzez nadesłane prace, 
chcemy poznać interesujące miej‑

sca, spotkać ciekawych ludzi, po‑
czuć tętniące życiem miasto.

Okiem artystów
Rangę konkursu z pewnością 

podnosi jury, któremu przewodził 
będzie Ryszard Czernow, operator 
filmowy i fotografik, autor teledy‑
sków, m.in. „Mamony” Republi‑
ki i „Słodyczy” Golec uOrkiestry, 
projektant okładek płyt zespo‑
łu Dżem i autor plakatu do filmu 
„Skazany na bluesa”.

W jury zasiądą także:
Beata Wąsowska – malarka 

i projektantka grafiki, ma na koncie 
ponad 40 wystaw indywidualnych 
i blisko 60 prezentacji w wystawach 
zbiorowych w kraju i zagranicą, 
zajmuje się też digrafią (dyscypli‑

na sztuki cyfrowej) 
i nowymi me‑
diami.

Ewa Sa‑
łużanka – wy‑

kładowca Wy‑
działu Radia 

i Telewizji Uni‑
wersytetu Śląskie‑

go w Katowicach, 
szefowa i reżyser 

Teatralnej Grupy 
Wielozadaniowej.

Organizatorzy 
zachęcają wszystkich 

do wzięcia udziału 
w konkursie. To do‑

skonała okazja by pu‑
ścić wodze fantazji, „wy‑

szaleć” się twórczo, pokazać swoje 
spojrzenie na miasto i przy okazji 
zdobyć atrakcyjne nagrody. A więc 
– chwytajmy za aparaty, kame‑
ry, pędzle, kredki, pastele, węgle, 
ołówki... i pokażmy Tychy subiek‑
tywnie.

SylWiA ZAWADZKA

Pokaż swoje miasto
Organizatorzy: Urząd Miasta Tychy i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Tychach. Partnerem konkursu jest Saturn 
w Tychach.
KATEGOriE:
• fotografia twórcza lub reporterska (cyfrowa, tradycyj-
na) max 3 prace, format: 21x30,
• techniki plastyczne – malarstwo, rysunek, grafika, di-
grafia (dyscyplina sztuki cyfrowej, zapisana na nośniku 
elektronicznym)
• film (przemyślana, skończona forma).
Termin składania prac: 20 października 2010 r.
Miejsce składania prac: czytelnia Główna Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Tychach, ul. kard. Wyszyńskiego 
27, tel. 32 227 56 02 wew. 29.
Nagrody:
æ kupony o wartości 750 zł, 600 zł, 500 zł na zakupy 
w sklepie Saturn w Tychach,
æ nagrody rzeczowe ufundowane przez Saturn 
Tychy.
Prace oceniane będą w dwóch grupach 
wiekowych:
æ dzieci i młodzież do 15. roku życia,
æ młodzież i dorośli powyżej 15 lat.
regulamin konkursu dostępny na stronach 
www.umtychy.pl w sekcji: 
„Na czasie/bieżące akcje” 
oraz www.mbp.tychy.pl

konkurs „Tychy subiektywnie”

TErESA 
SZOłTyS:
Zdecydowanie 
pokazałabym 
Jezioro Papro‑
cańskie wraz 
z zameczkiem 
w Promnicach. Dookoła jeziora 
są dobre trasy rowerowe, który‑
mi można dojechać do Promnic 
i zjeść dobry posiłek. Są to bar‑
dzo „pozytywne” miejsca łączące 
w sobie elegancję i historię, ale 
także dobre do aktywnego wy‑
poczynku.

iWONA 
K r Z y S Z TA -
łOWicZ:
Pokazałabym 
plac Baczyń‑
skiego i piękną 
fontannę. To miejsce, które wy‑
różnia się na tle Tychów. Można 
tam miło spędzić czas i „nabrać” 
pozytywnej energii.

WANDA 
MENDrA:
Bardzo przy‑
jemny jest 
tyski Park 
M i e j s k i 
pod „Żyrafą”. Można usiąść 
w cieniu, bezpiecznie wyjść 
z wnuczkiem, brakuje 
mi tam jedynie odpowied‑
niego placu zabaw dla dzieci.  
 not. SłaB

SONDA
Zapytaliśmy tyszan, jakie 
miejsca pokazaliby najchęt-
niej, gdyby wzięli udział 
w konkursie „Tychy subiek-
tywnie”.

większość urządzeń jest już zamontowana.
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