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Koncerty i zabawa w plenerze

Przypominamy, że do 21 maja trwają 
konsultacje społeczne. Tyszanie mogą 
wyrazić w nich swoją opinię na temat 
zmiany granic pomiędzy naszym mia-
stem a gminą Kobiór.

W konsultacjach mogą wziąć udział 
osoby stale lub czasowo zamieszku-

jące w Tychach, które w dniu wypełnienia 
ankiety są pełnoletnie. Nad przebiegiem ca-
łości czuwa zespół ds. konsultacji, którego 
pracami kieruje Michał Gramatyka, zastęp-
ca Prezydenta Miasta Tychy.

Zespół przygotował ankiety w formie 
tradycyjnej (wydruku) oraz w wersji elek-

tronicznej. Ankiety w formie wydruku są 
udostępnione w godzinach pracy w siedzi-
bie Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodle-
głości oraz w siedzibach jednostek organiza-
cyjnych miasta. Tam też można wypełniony 
formularz wrzucić do urny. Ponadto w kon-
sultacje zaangażowały się władze jednostek 
pomocniczych miasta. Wydrukowane an-
kiety wraz z urnami będą także wystawione 
w siedzibach Rad Osiedli w trakcie dyżurów 
(szczegóły www.umtychy.pl zakładka „Bie-
żące akcje”).

Ankieta w formie elektronicznej będzie 
zamieszczona przez cały czas trwania kon-
sultacji na stronach Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Tychy (http://bip.
umtychy.pl/), serwisu informacyjnego UM 
Tychy (http://www.umtychy.pl) oraz Pra-
cowni (http://www.pracownia-planowania.
tychy.pl).

Wypełnione ankiety można przesyłać 
także pocztą na adresy: Urząd Miasta Ty-
chy, 43–100 Tychy, al. Niepodległości 49 lub 
Pracownia Planowania Przestrzennego i Ar-
chitektury w Tychach, 43–100 Tychy, al. Pił-
sudskiego 12.

O wynikach konsultacji Prezydent Mia-
sta będzie informował mieszkańców w pra-
sie lokalnej oraz na ww. stronach interneto-
wych.

Weź udział w konsultacjach

Konsultacje są prowadzone w formie ankiety, która zawie-
ra jedno pytanie: „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic ad-
ministracyjnych pomiędzy gminą Kobiór a miastem Tychy 
polegającej na wymianie gruntów położonych: 1) pomiędzy 
linią kolejową relacji Katowice – Bielsko-Biała oraz zachod-
nim brzegiem Jeziora Paprocańskiego, 2) w rejonie połu-
dniowo-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego, przy 
Zameczku Myśliwskim w Promnicach (gmina Kobiór),  
3) między wschodnim brzegiem Jeziora Paprocańskiego 
oraz ul. Beskidzką, w rejonie Ośrodka Wypoczynkowego 
MOSiR Paprocany i osiedla Z1, 4) w rejonie ulic: Jankowic-
kiej i Jedności? ”.
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Niemal co tydzień od 27 maja 
(z wyjątkiem tych weeken-

dów, podczas których odbywać się 
będą duże imprezy miejskie pod 
„Żyrafą” i w Paprocanach) na Pla-
cu Baczyńskiego możemy liczyć 
na wiele atrakcji.

Do uczestnictwa w pierw-
szym tegorocznym niedzielnym 
popołudniu na Baczyńskiego 
zapraszają Teatr Mały, Miejska 
Biblioteka Publiczna i Muzeum 
Miejskie w Tychach. Organizato-
rzy – wzorem roku poprzednie-
go – przygotowali m.in kierma-
sze książek. Jak informuje Dorota 
Łukasiewicz – Zagała, szefowa 
tyskiej MBP, biblioteka na swo-
ich stoiskach wystawi książki dla 
dzieci i dorosłych, zbiory używa-
ne. Będą również dary od czytel-
ników i z likwidowanych księ-
gozbiorów. Mieszkaniec będzie 
mógł wybrane przez siebie książ-
ki zabrać do domu za darmo lub 
przynieść właśnie „niepotrzebne” 

książki i podarować komuś inne-
mu.

Na stoisku, które przygo-
tuje Muzeum Miejskie będzie 
można nabyć muzealne wydaw-
nictwa dokumentujące historię 
Tychów, m.in. Marii Lipok-Bier-
wiaczonek „A jak Anna. Wczoraj 
i dziś pierwszego osiedla „Nowych 
Tychów”, Bogdana Prejsa „Tysza-
nie nie z tej ziemi”, czy najnowszy – 
ósmy już – Tyski Zeszyt Historycz-
ny „Jak budowano Nowe Tychy”, 
w którym zgromadzono materia-
ły z IV Tyskiego Sympozjum Hi-
storycznego. Będą też pocztówki, 
katalogi wystaw prezentowanych 
w Muzeum Miejskim, a wśród 
nich katalog „Powstaje miasto. Ty-
chy w fotografii Andrzeja Czyżew-
skiego”,  którego pozostało już tyl-
ko kilka egzemplarzy.

3 czerwca Miejskie Centrum 
Kultury zaprasza najmłodszych 
mieszkańców na Dzień Dziecka 
do Krainy Wymyślanek. 10 i 17 
czerwca Niedziele na Baczyńskie-
go zorganizuje Wydział Spraw 

Społecznych i Zdrowia UM Ty-
chy. Pierwsza upłynie pod zna-
kiem zdrowia. Druga to Finał Ty-
skiego Tygodnia Godności Osób 
Niepełnosprawnych. W progra-
mie m.in.: warsztaty plastyczne, 
występy artystyczne, kiermasz 
prac artystycznych, gry i zabawy, 
zabawy z chustą, bezpłatna ścian-
ka wspinaczkowa Stowarzyszenia 
Absurdalnego Kabaretu „Drzewo 
a Gada”.

Gry i zabawy
1 lipca, w dniu finału Euro 

2012, Miejskie Centrum Kultury 
przygotuje niespodziankę dla mi-
łośników piłki nożnej. A tydzień 
później plac zamieni się w... wiel-
ką szachownicę. Z kolei 15 lipca, 
po raz pierwszy MCK zaprosi fa-
nów zdalnie sterowanych modeli 
samochodowych do wspólnych 
wyścigów. Najlepsi otrzymają li-
cencje. – Zbudujemy specjalny 
tor, gdzie wszyscy chętni będą 
mogli się nauczyć sterować mo-
delami. Planujemy jeszcze jed-
ną, wodną atrakcję – zapowiada 
Wojciech Wieczorek, dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury 
w Tychach.

Biesiadnie, 
i teatralnie

Niedziela 29 lipca upłynie 
pod znakiem biesiady śląskiej. 
MCK zaprosiło na występy zna-

nych śląskich artystów. Będą 
także degustacje dla łasuchów. 5 
sierpnia placem zawładną cyr-
kowcy. Dwie ostatnie tegoroczne 
Niedziele na Baczyńskiego przy-
gotuje Teatr Mały. Będzie teatral-
nie (12 sierpnia) i muzycznie 19 
(sierpnia).

Dni Tyskie
Jak zwykle w czerwcu, bawić 

się będziemy na Dniach Tyskich. 
W czasie tegorocznego święta 
miasta po raz pierwszy odbędą 
się warsztaty taneczne (23 czerw-
ca). – Na placu pod „Żyrafą” po-
jawią się znani uczestnicy progra-
mów takich, jak „You can dance” 
czy „Taniec z gwiazdami”. Lek-
cję tańca poprowadzi Rafał Ma-
serak. Gospodarzami spotkania 
będą Rafał Tito Kryla i Weronika 
Marczuk. A całość zakończy wy-
stęp zespołu Afromental – mówi 
Wojciech Wieczorek.

W drugim dniu, 24 czerw-
ca, dla tyszan zagrają m.in.: 
Cree, Tortilla, Formacja Nieży-
wych Schabuff i Strachy Na La-
chy.

Czekolada i szanty
22 czerwca, w czasie Święta 

Czekolady, obok „Żyrafy” na pla-
cu stanie fioletowa krowa. Tysza-
nie będą mogli zjeść tony czeko-
ladowych tabliczek i posłuchać 
dobrej muzyki. Na scenie wystą-
pią m.in.: Ścigani, Sami i zwy-

cięzca 1. edycji programu „Must 
be the music” zespół „Enej”.

Tradycyjnie w ostatni week-
end sierpnia Tychy staną się 
miastem portowym. Wszystko 
za sprawą kolejnej edycji festi-
walu szantowego „Port Pieśni 
Pracy”.

Poza tym, dwie duże impre-
zy plenerowe odbędą się na te-
renie Browaru Obywatelskiego: 
22 i 23 czerwca – festiwal muzy-
ki elektronicznej „Próba Dźwię-
ku”. 8 września zorganizowany 
zostanie wielki pokaz mappin-
gu.

Szczegółowe kalendarium 
imprez dostępne jest na www.
kultura.tychy.pl Zapraszamy!

EWa STRZODa

DaRia SZCZEPańSKa, 
zastępca prezydenta ds. 
społecznych: 

Jak co roku o tej porze, ser-
decznie zapraszam Państwa 
do uczestnictwa w plenero-
wych imprezach kulturalnych, 
które organizowane będą na te-
renie naszego miasta. Już od 27 
maja ruszają kolejne „Niedziele 
na Baczyńskiego”.

Mieszkańcy w poprzed-
nich latach pokazali, że lubią 
spędzać niedzielne popołudnia 
na placu, na którym odbywają 
się pokazy, wystawy, jarmarki 
oraz koncerty muzyczne. Po-
dobnie będzie w tym sezonie. 
Zaplanowaliśmy atrakcje dla 
wszystkich. Z pewnością nikt 
nie będzie się nudził.

Zachęcam również 
do udziału w koncertach orga-
nizowanych na placu pod „Ży-
rafą”. W czerwcu zapraszamy 
na Dni Tyskie, w lipcu na Świę-
to Czekolady. A w sierpniu 
na Festiwal Szantowy Port Pie-
śni Pracy na Paprocany. War-
to także przejrzeć kalenda-
rium wydarzeń kulturalnych, 
jakie odbędą się pod dachem 
w miejskich placówkach.

27 maja – Niedziela plastyczna i książkowa
3 czerwca – Niedziela dziecięca (dzień Dziecka)
10 czerwca – Niedziela ze zdrowiem
17 czerwca – Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
23-34 czerwca – Dni Tyskie (plac pod „Żyrafą”)
1 lipca – Niedziela piłkarska (Finał Euro 2012)
8 lipca - Niedziela szachowa
15 lipca – Niedziela z modelami (wyścigi modeli aut zdal-
nie sterowanych)
22 lipca – Święto Czekolady (plac pod „Żyrafą”)
29 lipca – Niedziela biesiadna
5 sierpnia – Niedziela cyrkowa
12 sierpnia - Niedziela teatralna
19 sierpnia – Niedziela muzyczna
26 sierpnia - Port Pieśni Pracy (teren OW Paprocany)

Najbliższe koncerty
3 maja na placu Baczyńskiego odbędzie się koncert kwin-
tetu akordeonowego i orkiestry dętej. Start ok. godz. 16.
6 maja Miejskie Centrum Kultury zaprasza na wielkie 
wydarzenie muzyczne! Do Tychów przyjedzie Leon Hen-
drix – młodszy brat legendy światowej muzyki, Jimiego 
Hendrixa! Leon Hendrix wystąpi w naszym kraju po raz 
pierwszy. Jest gitarzystą, wokalistą i kompozytorem. 
Podczas koncertów wykonuje zarówno swoje utwory, 
jak i najbardziej znane przeboje Jimiego Hendrixa. To-
warzyszyć mu będzie The Leon Hendrix Band w skła-
dzie: Chaz DePaolo (USa) – gitara, vocal, Łukasz Gorczy-
ca – gitara basowa i Tomasz Dominik – perkusja. Jak 
się dowiedzieliśmy, artyści szykują także niespodzian-
kę dla widzów – kilka utworów legendarnego Jimiego, 
wraz z jego bratem zagra Sebastian Riedel – tyszanin, 
lider zespołu Cree. Tyski koncert amerykańskiej gwiaz-
dy odbędzie się w Teatrze Małym w niedzielę, 6 maja 
o godz. 17. Bilety kosztują 25 zł. Przed koncertem prezy-
dent Tychów andrzej Dziuba wręczy doroczne nagrody 
w dziedzinie kultury i sportu.

niedziele na placu Baczyńskiego zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie.

13 maja w niedzielę Urząd 
Miasta zaprasza na Pik-
nik Rodzinny. impreza 
odbędzie się na terenie 
OW Paprocany. Więcej in-
formacji w kolejnych nu-
merach Twojego Miasta.

zabawa pod chmurką

Piknik Rodzinny
w Paprocanach
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