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2010
w mijającym roku w Tychach 
wydarzyło się także:

æ wyremontowano tyski 
Pałac Ślubów. od stycznia 
2010, nowożeńcy wstepują 
na nową drogę życia w no-
wej, „kryształowej” scenerii.

æ Bieruń, po raz trzeci podjął 
walkę o zmianę granicy z Ty-
chami „przeniesienie” fabry-
ki Fiata do Tychów. Po raz 
kolejny – bezskutecznie.

æ Z okazji 20-lecia samorzą-
du, w mieście przeprowadzo-
no kampanię Tychy 2 Dychy, 
w którą zaangażowali się ty-
scy 20-latkowie.

æ w czerwcu, zakończył się 
proces przekształcenia Szpi-
tala Miejskiego w Tychach, 
w prywatną placówkę. 
w kwietniu, w szpitalu roz-
poczęła działalność fundacja 
„cicha nadzieja”.

æ Kilkudziesięciu tyszan, 
wzięło udział w konkur-
sie „Tychy subiektywnie” 
na fotografię, film lub pracę 
plastyczną przedstawiającą 
własne spojrzenie na mia-
sto.

æ 1 września, na tyskim lodo-
wisku, odbył się towarzyski 
międzynarodowy mecz hoke-
jowy Polska – Francja.

æ 18 września, odbył się 
w Tychach XV Międzynaro-
dowy Bieg Uliczny. wzięła 
w nim udział rekordowa licz-
ba 375 uczestników.

æ w Tychach, gościła repre-
zentacja włoch na europej-
skie Letnie Igrzyska olimpiad 
Specjalnych. 40-osobowa 
grupa – zawodnicy, opieku-
nowie i trenerzy – spędziła 
w Tychach 3 dni.

æ w Teatrze Małym, wystar-
tował „Teatr Konesera”, cykl 
mistrzowskich spektakli dla 
wymagającego widza, wielo-
krotnie docenianych i nagra-
dzanych.

æ Na placu Baczyńskiego, od-
były się dożynki miejskie, 
po raz pierwszy zorganizo-
wane w centrum miasta.

æ 70. urodziny, obchodził 
Stanisław Mazuś. Z okazji 
jubileuszu Muzeum Miejskie 
w Tychach, wydało album 
poświęcony artyście, i przy-
gotowało wystawę jego ob-
razów.

æ Tychy, zostały uhono-
rowane tytułem „Najlep-
sza inwestycja w człowie-
ka”, za kampanię „Z nich 
jesteśmy dumni”, promu-
jącą aktywność zawodową 
i społeczną osób niepełno-
sprawnych.

æ Ruszyła druga edycja pro-
jektu Akcja Sztuki, zatytuło-
wana „Nowe”. Przez 2 mie-
siące w teatrze, muzeum, 
McK, bibliotekach i klubach, 
prezentowane są przykłady 
współczesnej sztuki wizual-
nej.

Zdarzyło się w Tychach
W roku 2010 W Tychach, Wiele się działo. Tychy sTały się 

miasTem olimpijskim, „Żyrafa” zamieniła się W giTarę, przez 
miasTo przejechał Tour de pologne, dWorzec pkp doczekał 

się remonTu, na placu Baczyńskiego pojaWiły się kosTki 
poezji... dziś przedsTaWiamy kalejdoskop najWaŻniejszych 

Wydarzeń mijającego roku.

prezydent andrzej dziuba, podpisał umowę o dofinansowanie ze środków funduszu spójności 
przebudowy tyskiego odcinka drogi krajowej nr 1. dofinansowanie, wyniesie aż 85 proc. wartości 
inwestycji, czyli 253 mln zł. prace rozpoczną się w połowie przyszłego roku, zakończenie 
planowane jest na rok 2013.

Tyski dworzec pkp, został  wyremontowany. po kilku latach negocjacji władz miasta z pkp, 
udało się osiągnąć porozumienie i wydzierżawić dworzec od kolei na 29 lat. dzięki temu, 
zdewastowanym budynkiem mogło wreszcie zająć się miasto. generalny remont kosztował 
prawie 2 mln zł.

jedną z największych planowanych inwestycji w mieście, jest budowa nowego stadionu 
piłkarskiego przy ul. edukacji. W kwietniu podpisano umowę na wykonanie projektu z 
firmą perbo-projekt z krakowa. stadion ma pomieścić 18,5 tys. widzów. jego budowa będzie 
kosztowała ok. 100 mln złotych.

Tyska „Żyrafa”, przeszła tej jesieni niecodzienną metamorfozę – na kilka tygodni zamieniła się 
w gigantyczną gitarę. 2 października, zebrało się przy niej około stu tyszan, z własnymi gitarami, 
by wspólnie zagrać „dom wschodzącego słońca”, zespołu The animals (na zdjęciu). event, był 
zapowiedzią Xiii międzynarodowego festiwalu „śląska jesień gitarowa”. gwiazdą tegorocznego 
festiwalu był al di meola.

4 sierpnia, z parkingu 
przed urzędem 
miasta w Tychach, 
wystartował iV etap 
67. wyścigu Tour de 
pologne. Tyszanie, 
licznie zgromadzili 
się w miejscu startu 
i na trasie przejazdu 
wyścigu. kolarze, 
przejechali ulicami 
niepodległości, 
grota-roweckiego, 
dmowskiego, 
piłsudskiego, 
Beskidzką 
i oświęcimską, 
by wyruszyć dalej, 
do cieszyna.

Tychy, trafiły do katalogu miast kandydatów, na centrum 
pobytowe euro 2012. reprezentacja, która wybierze 
Tychy, zamieszka w hotelu piramida, i będzie trenować, 
na terenie kompleksu sportowego paprocany.

miejskie obchody święta konstytucji 3 maja, odbyły się 
w tym roku w czułowie, i były połączone z uroczystością 
odsłonięcia pomnika powstańców śląskich. W listopadzie, 
o nowy element architektury wzbogacił się też plac 
Baczyńskiego w zachodniej części zamontowano 
trzy pierwsze kostki poezji, z modułami świetlnymi, 
w których wygrawerowane są utwory krzysztofa kamila 
Baczyńskiego.

od lipca, najmłodsi tyszanie, 
mają do swojej dyspozycji 
nowoczesny i bezpieczny plac 
zabaw na osiedlu Balbina. 
plac został wybudowany, 
ze środków Tyskiego 
Towarzystwa Budownictwa 
społecznego. inwestycja 
kosztowała 786 tys zł. 
Wielkie otwarcie placu zabaw 
odbyło się 25 lipca.

na terenie miasta, zostały uruchomione miejsca, 
z dostępem do bezprzewodowego internetu. 
na placu Baczyńskiego, pod „Żyfarą”, w urzędzie 
miasta i na skwerze niedźwiadków, dworcu pkp można 
nieodpłatnie łączyć się z siecią, z własnego laptopa. usługa 
dostępna jest dla abonentów „naTychmiastowego sms-a”.

W lutym, nasze miasto 
symbolicznie połączyło się 
z Vancouver, gospodarzem 
XXi zimowych igrzysk 
olimpijskich. Wszystko, 
za sprawą równoleżnika 
50°08’n, na którym leżą 
obydwa miasta. Tę zbieżność 
wykorzystały Browary Tyskie, 
inicjując cały cykl imprez. 
na zakończenie igrzysk, 
mieszkańcy miasta zebrali 
się pod „Żyrafą”, by wspólnie 
ułożyć napis „Tyszanie 
dziękują olimpijczykom”.

pod koniec września, plac zabaw na osiedlu Balbina, zyskał poważną konkurencję – na terenie 
oW paprocany, powstała santa maria – statek o długości 20 i szerokości 13 metrów, który 
pomieści jednocześnie nawet setkę dzieci. jego budowa kosztowała 600 tys. zł.
na początku listopada, na jeziorze paprocańskim, pojawił się też pomost spacerowy o długości 
230 metrów.

zakończyła się trwająca pięć lat realizacja projektu, „gospodarka ściekowa w Tychach”, 
największej inwestycji w historii miasta, współfinansowanej z funduszu spójności 
(dofinansowanie wynosiło 349,4 mln zł.). dzięki realizacji tej inwestycji, powstało ok. 157,5 km 
kanalizacji sanitarnej, i ok. 133,8 km kanalizacji deszczowej, w dzielnicach obrzeżnych miasta.


