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Tyskim szlakiem

Uwaga zabawa

Za co kocham Tychy?
Przypominamy o zabawie prowadzonej na profilu Miasta Tychy 

w portalu społecznościowym facebook. Opowiedz nam lub pokaż, 
za co kochasz Tychy? Forma argumentacji – dowolna (słowo pisane, 
zdjęcie, rysunek, filmik, głos...).  Najlepsze pomysły zostaną nagrodzo‑
ne. A co jest nagrodą? Możliwość opublikowania życzeń walentyn‑
kowych w tygodniku Twoje Tychy, który specjalnie dla zakochanych 
przygotował stronę z walentynkową szatą graficzną. Życzenia od zwy‑
cięzców, na nasz koszt, zostaną opublikowane 15 lutego w tym wyjąt‑
kowym dziale ogłoszeń drobnych, jednak o wielkiej treści. 

Szczegóły zabawy „Za co kocham Tychy” na stronie www.umty‑
chy.pl w zakładce „bieżące akcje”.

Do 31 marca

Inicjatywy lokalne

będzie to ciekawostka 
z pewnością nie tylko dla 

odwiedzających nasze mia‑
sto, ale przede wszystkim dla 
jego mieszkańców. Bo czy 
na co dzień zastanawiamy się, 
jaką wartość architektonicz‑
ną i kulturową posiadają mi‑
jane przez nas budynki? Są na‑
szą codziennością, zbyt dobrze 
znaną by budzić zainteresowa‑
nie. Ale czy na pewno?

Pomysł szlaku kulturowe‑
go pojawił się już przy tworze‑
niu strategii rozwoju kultury 
w Tychach na lata 2009‑2014, 
a bardziej konkretnego kształ‑
tu nabrał latem ubiegłego 
roku. – Wycieczka po Tychach 
to okazja do opowiedzenia hi‑
storii architektury i urbanisty‑
ki od roku 1950 do dziś – mówi 
dr Maria Lipok‑Bierwiaczonek, 
dyrektor Muzeum Miejskie‑
go w Tychach. – Można tu jak 
w pigułce zobaczyć zmieniają‑
ce się trendy i wybitne dzieła 
architektury tego szczególnego 
okresu.

Znak 
rozpoznawczy

Te atuty już od dawna 
przyciągają do Tychów urbani‑

stów i architektów. Aby ułatwić 
zwiedzanie miasta i odnajdy‑
wanie jego „perełek”, został 
zaprojektowany szlak tury‑
styczno‑kulturowy „Od socre‑
alizmu do postmodernizmu”. 
Jak wskazuje nazwa, trasę wy‑
znaczą zmieniające się style ar‑
chitektoniczne.

Szlak połączy 23 punkty 
na terenie miasta. W każdym 
z nich stanie tablica z infor‑
macją o danym obiekcie, bę‑
dzie też miejsce na chwilę 
odpoczynku (spacer całą tra‑
są zajmie ok. trzech godzin). 
Specjalnie na potrzeby trasy 
została zaprojektowana ory‑
ginalna linia mebli miejskich, 
które będą stanowić znak roz‑
poznawczy szlaku.

Zaprojektowano je w ten 
sposób, aby połączyły w sobie 
funkcję tablicy informacyjnej, 
ławki i stojaka na rowery. Każ‑
dy z nich będzie miał ozdob‑
ny element z oznakowaniem 
szlaku. Przy meblach powsta‑
ną niewielkie placyki, których 
nawierzchnia będzie wyłożona 
kostką brukową.

– Jest już gotowa doku‑
mentacja projektowa, został 
rozstrzygnięty przetarg i mamy 
wykonawcę. – mówi Jan Woch 

z Wydziału Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji Urzędu 
Miasta w Tychach. – Aktualnie 
czekamy na podpisanie umowy. 
W pierwszej kolejności zosta‑
nie zlecone wykonanie mebli, 
następnie, w ciągu kilku tygo‑
dni, rozpocznie się ich montaż. 
Zgodnie z umową, wykonawca 
będzie miał czas na ukończenie 
prac do końca sierpnia.

Od A do Rynku
Ponieważ „Od socrealizmu 

do postmodernizmu” ma być 
szlakiem pieszo‑rowerowym, 

przy projektowaniu lokaliza‑
cji poszczególnych punktów 
uwzględniono sieć ścieżek ro‑
werowych. Ma to zachęcić ty‑
szan do zwiedzenia całego 
szlaku lub tylko jego odcin‑
ków. A co ciekawego zobaczy‑
my po drodze?

Trasa rozpoczyna się oczy‑
wiście na najstarszym osiedlu 
tzw. Nowych Tychów. Osiedle 
A to prawdziwa perła archi‑
tektury socrealistycznej, po‑
równywana często do starsze‑
go o 50 lat Nikiszowca. Oba 
osiedla zostały zaprojektowa‑

ne jako całość, z ulicami, bu‑
dynkami mieszkalnymi, infra‑
strukturą i centralnym placem. 
I oba zachowały się w niemal 
niezmienionym kształcie, bez 
żadnych późniejszych wtrętów 
architektonicznych. W obrę‑
bie osiedla A zatrzymamy się 
aż trzy razy; przy posągu mu‑
rarki, na placu św. Anny i przy 
lampie górniczej.

Kolejnym punktem wy‑
cieczki będzie budynek ZE‑
G‑u z piękną mozaiką, wy‑
obrażającą płytkę z układem 
scalonym. Następnie pierwsze 
osiedle zaprojektowane przez 
Annę i Kazimierza Wejcher‑
tów – osiedle B. Tu zatrzy‑
mamy się przy „Chłopcach 
z gęsią” – rzeźbie Augustyna 
Dyrdy. Następnie udamy się 
w kierunku Teatru Małego, 
odwiedzając po drodze rów‑
nież Rynek.

Świeżym okiem
Z Rynku, trasa zaprowadzi 

nas na plac Baczyńskiego. Na‑
stępnie, zmierzając w kierun‑
ku Skweru Niedźwiadków, za‑
trzymamy się na chwilę przy 
krzyżu przy ul. Bibliotecznej. 
„Świeżym okiem” spojrzymy 
na budynki szkół: Technikum 
Budowlanego (warto zwró‑
cić uwagę na typ konstrukcji 
budynku oraz „łupinę” nad 
wejściem) i Gimnazjum nr 12 
przy ul. Elfów (była to pierw‑
sza w Tychach szkoła tzw. pa‑
wilonowa). Śledząc historię 
budowy miasta nie sposób 
nie zatrzymać się na chwilę 
przy budynku, w którym nie‑

gdyś mieścił się Miastopro‑
jekt (dziś Urząd Skarbowy). 
Przejdziemy się dawną aleją, 
biegnącą wzdłuż drogi do Pa‑
procan (dziś ul. Dębowa), od‑
wiedzimy ryneczek na osie‑
dlu K, następnie zwrócimy 
się w kierunku nowoczesnej 
architektury (budynek PKO 
przy ul. Dmowskiego, ho‑
tel Piramida). Na szlaku nie 
zabraknie oczywiście archi‑
tektury sakralnej. Odwiedzi‑
my kościoły: św. Ducha, św. 
Jana Chrzciciela, bł. Karoliny,  
św. Maksymiliana Kolbego 
i będący jeszcze w budowie 
kościół św. Franciszka i św. 
Klary (zaprojektowany przez 
znakomitego architekta Sta‑
nisława Niemczyka, zwanego 
czasem „polskim Gaudim”).

Wycieczka zakończy 
się w Parku Miejskim, przy 
Urzędzie Miasta. Na każdym 
z „przystanków” czekać bę‑
dzie na nas porcja wiedzy, 
która być może pozwoli nie‑
co inaczej spojrzeć na dobrze 
znane nam obiekty.

Szlak ma promować mia‑
sto i jego atuty. O tym, czy 
spodoba się tyszanom, prze‑
konamy się już w drugiej po‑
łowie tego roku. W ramach 
projektu powstanie też strona 
internetowa oraz przewodnik 
po szlaku. Całkowity koszt in‑
westycji to 869.418 zł, z czego 
739.005,30 zł pozyskano z Unii 
Europejskiej w ramach Regio‑
nalnego Programu Operacyj‑
nego Województwa Śląskiego 
na lata 2007‑2013.

SylwIA ZAwAdZkA

wydział Rozwoju Miasta i Fundu-
szy Europejskich informuje, że do 
31 marca przyjmuje wnioski o reali-
zację zadań publicznych w ramach 
inicjatyw lokalnych do realizacji 
w drugim półroczu 2011 roku.

zasady realizacji zadań w ramach ini‑
cjatyw lokalnych określaja znowe‑

lizowana ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz nastę‑
pujące akty prawa miejscowego:

– uchwała Rady Miasta Tychy  
z 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia 
trybu i szczegółowych kryteriów wnio‑
sków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej,

– zarządzenie Prezydenta Miasta Ty‑
chy z 6 sierpnia 2010 r. w sprawie przy‑
jęcia procedury prowadzenia spraw w ra‑

mach inicjatyw lokalnych, wzoru wniosku 
oraz karty oceny wniosku o realizację za‑
dania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej.

Szczegółowe informacje moż‑
na uzyskać w pokoju 907 (IX piętro) 
w godzinach urzędowania Urzędu Mia‑
sta oraz pod numerem telefonu (32) 
776‑39‑07.

Przy najciekawszych obiektach 
architektonicznych na terenie miasta 

Pojawią się niebawem całkiem nowe 
meble miejskie – „Przystanki” na szlaku 
kulturowym o nazwie „od socrealizmu 

do Postmodernizmu czyli unikatowe 
nowe tychy”.

tak będą wyglądać tablice informacyjne rozmieszczone  
na szlaku.

dawny budynek miastoprojektu – dziś mieści się tu urząd skarbowy. kościół pw. ducha Świętego z polichromiami autorstwa jerzego nowosielskiego. Płaskorzeźba na os. a.
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