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uwaga konkurs!

Daria SzczepańSka, 
zaStępca prezyDen-
ta Do Spraw Spo-
łecznych: W tym roku 
– roku olimpiad specjalnych 
– Tychy znalazły się w gronie 
miast goszczących uczestni-
ków Europejskich Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjal-
nych. Już za kilka dni, będziemy go-
ścić 40-osobową reprezentację Włoch, 
która przyjedzie do naszego miasta, 
aby trenować i zbierać siły przed Igrzy-
skami. Wizyta ma też na celu aklima-
tyzację sportowców w Polsce, pozna-
nie naszego kraju, ale także integrację 
lokalnej społeczności wokół idei olim-
pijskiej. Europejskie Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych to bardzo waż-
na impreza, a fakt, że odbywa się po raz 
pierwszy w Polsce, świadczy o tym, 
jakim zaufaniem obdarzyli nasz kraj  
organizatorzy i fundatorzy światowego 

ruchu Special Olimpic. Pod-
czas trwania Igrzysk Olim-
piad Specjalnych, oczy ca-
łej Europy będą skierowane 
również na Tychy.
Chciałabym podkreślić, 
że tyski samorząd zawsze 
z wielką uwagą przygląda się 
i reaguje na potrzeby osób 

niepełnosprawnych. Jesteśmy organi-
zatorami pikników integracyjnych, im-
prez rodzinnych, a także jednej z naj-
większych imprez miejskich Targów 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
„W Dobrym TTON-ie Być Aniołem”. 
Poprzez takie i inne działania miasto 
stara się realizować politykę włączania 
osób niepełnosprawnych w życie spo-
łeczne i kulturalne. Osobiście bardzo 
zależy mi na tym, aby kolejna impreza, 
tym razem z udziałem niepełnospraw-
nych sportowców z Włoch, wypadła 
jak najlepiej. Sportowcy Olimpiad Specjalnych w akcji na Europejskich Igrzyskach Młodzieży 

Olimpiad Specjalnych, Rzym 2006.

tychy 
subiektywnie

prace do konkursu „tychy su-
biektywnie” można zgłaszać 
jeszcze do 20 października. 
w konkursie organizowanym 
przez Urząd Miasta tychy 
i Miejską Bibliotekę publiczną 
można wygrać bardzo atrak-
cyjne nagrody – karty poda-
runkowe na zakupy w Saturn 
tychy.
Do zwycięzców trafią karty 
o nominałach 750, 600 i 500 
złotych. Dodatkowo, Saturn 
tychy – partner konkursu 
ufundował atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe. Jest o co wal-
czyć! co trzeba zrobić, żeby 
wziąć udział w konkursie? 
wystarczy być tyszaninem  
i mieć pomysł na pracę o ty-
chach.
Do konkursu dopuszcza się 
prace w kategoriach:
æ fotografia twórcza 
lUB reporterSka (cyfro-
wa, tradycyjna) maksymalnie 
3 prace, (jeśli jest to cykl – do-
puszcza się więcej) minimal-
ny format zdjęć: 21x30,
æ techniki plaStyczne – 
malarstwo, rysunek, grafika, 
digrafia (dyscyplina sztuki 
cyfrowej i grafiki artystycz-
nej; utwór powstaje za pomo-
cą programu komputerowego 
na dysku komputera – mak-
symalnie 3 wydruki oraz cD, 
format dowolny),
æ filM (przemyślana, skoń-
czona forma).
prace BęDą oceniane 
w Dwóch grUpach wie-
kowych:
æ dzieci i młodzież do 15. roku 
życia
æ młodzież i dorośli powyżej 
15 lat.
w konkursie mogą wziąć 
udział zarówno profesjonali-
ści, jak i amatorzy. Jury pod 
kierownictwem ryszarda 
czernowa, operatora filmo-
wego i artysty fotografika, 
wnikliwie oceni wszystkie 
konkursowe dzieła.
prace należy składać w czy-
telni głównej Miejskiej Bi-
blioteki publicznej w ty-
chach, ul. wyszyńskiego 27, 
tel. 32 227 56 02 wew. 29. 
czekamy, czasu coraz mniej.

„NIczEgO MI NIE bRakujE. 
OpRócz cIEbIE” – 

bIllbOaRdy z tyM haSłEM 
Są Od pEwNEgO czaSu 

wIdOczNE w MIEścIE. 
tO akcja pROMująca 

lEtNIE IgRzySka OlIMpIad 
SpEcjalNych ElIOS, 

któRych tEgOROczNyM 
gOSpOdaRzEM jESt 
pOlSka. ROzgRywkI 
będą SIę Odbywać 

w waRSzawIE. w tychach 
będzIE Okazja pOzNać 
SpORtOwców z włOch 

I pOczuć pRzEdSMak 
OlIMpIjSkIch EMOcjI.

Ruch Olimpiad Specjalnych (Special 
Olimpics) działa od 40 lat. W 180 kra-

jach świata działacze i wolontariusze orga-
nizują całoroczne treningi i zawody spor-
towe w różnych dyscyplinach dla dzieci 
i dorosłych z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Organizacja tegorocznych Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych przypadła Polsce, 
a honorowy patronat nad imprezą objęli 
prezydent RP Bronisław Komorowski, pre-
mier Donald Tusk, przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego Jerzy Buzek i wiele 
innych znakomitych osobistości.

Od 18 do 23 września w Warszawie 
około 1.500 niepełnosprawnych sportow-
ców z różnych krajów świata weźmie udział 
w sportowych zmaganiach w dziewięciu 
dyscyplinach. Jednak zanim igrzyska się 
rozpoczną, będzie trochę czasu na zwie-
dzanie i nawiązanie nowych znajomości.

Bieg z ogniem
Tychy są jednym z 56 polskich 

miast, które będą gościć olimpijczy-
ków. Zawita do nas reprezentacja 
Włoch. Grupa ponad 20 zawodni-
ków wraz z opiekunami i trenerami 

przyjedzie do naszego miasta już ju-
tro wieczorem (15.09). Zanim wyjadą 
na igrzyska do Warszawy, spędzą tutaj 
dwa dni.

Na gości czeka w Tychach wie-
le atrakcji. W czwartek, po treningu 
w Hali Sportowej przy al. Piłsudskie-
go, grupa olimpijczyków zwiedzi fabry-

kę Fiata. W piątek wszyscy mieszkańcy 
miasta będą mieli okazję wraz z nimi 
poczuć prawdziwą olimpijską atmosfe-
rę. O godzinie 12 spod urzędu miasta 
wyruszy sztafeta z ogniem olimpijskim. 
Trasa biegu będzie prowadzić aleją Nie-
podległości, następnie ulicami Grota 
Roweckiego i Dąbrowskiego, aż do lo-
dowiska. Przed tyskim Stadionem Zi-
mowym zapalony zostanie znicz olim-
pijski i odbędzie się krótka „ceremonia 
otwarcia”. Na trasie sztafety, na czas bie-
gu, zostanie wstrzymany ruch. W szta-
fecie, oprócz delegacji Ruchu Olimpiad 
Specjalnych, pobiegną także podopiecz-
ni sekcji Olimpiad Specjalnych „Motyl” 
przy SOSW w Tychach. Na poszczegól-
nych etapach biegu towarzyszyć im będą 
zastępca prezydenta miasta ds. społecz-
nych Daria Szczepańska i komendant 
miejski policji w Tychach insp. mgr Ja-
nusz Sojka.

kibicujemy
Na zakończenie pobytu w Tychach, 

naszych gości czeka piknik integracyj-
ny, w którym wezmą też udział pod-
opieczni tyskich ośrodków: Caritas św. 
Faustyna oraz sekcja Motyl. Przy mu-
zyce i grillu będzie czas na to by się 
poznać, wspólnie pobawić, może na-
wet zaprzyjaźnić. Piknik odbędzie się 
w Paprocanach.

W sobotę rano reprezenta-
cja Włoch odjedzie do Warszawy, 
by współzawodniczyć z młodzie-
żą z innych krajów świata. Kibicujcie 
im – tutaj w Tychach, a jeśli możecie, 
to i podczas olimpiady w Warszawie.

Od 40 lat ideą Special Olympics 
jest stwarzanie osobom z niepełno-
sprawnością intelektualną odpowied-
nich warunków, by mogły trenować, 
prezentować swoje umiejętności i cie-
szyć się z sukcesów. By było to moż-
liwe, potrzebna im zachęta. A nie 
ma lepszej zachęty niż nasze brawa. 
Zapamiętajmy hasło: „Niczego mi nie 
brakuje. Oprócz Ciebie”.

Sylwia zawaDzka

Olimpijczycy  
w Tychach
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działania promocyjne ElIOS 2010 aktywnie wspierają też honorowi 
ambasadorzy igrzysk: aktorzy joanna brodzik, piotr adamczyk, bogusław 
linda, cezary pazura (na zdjęciu), paweł wilczak, dziennikarze anna popek, 
Michał Olszański i sportowcy Maja włoszczowska, kinga baranowska, jerzy 
Makula, Mariusz Fyrstenberg, Marcin Matkowski oraz leszek blanik.
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