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Tanecznie zakręcone
miasto
23 i 24 czerwca na placu
pod „Żyrafą” odbędą się Dni
Tyskie. W tym roku impreza
zorganizowana zostanie
w zupełnie nowej formule.
Wstępem do obchodów święta
miasta będzie wielka parada
taneczna, która ulicami
naszego miasta przejdzie
już w najbliższą sobotę, 16
czerwca.

Z

ależy nam, aby w tej wspólnej tanecznej paradzie wzięło udział jak najwięcej osób. Wiek nie
ma tu żadnego znaczenia. To impreza skierowana do wszystkich miłośników tańca. Co istotne, nie
trzeba mieć żadnego przygotowania. Nie trzeba znać
żadnych kroków tanecznych. Wystarczą chęci i dobry
humor. Serdecznie zapraszamy wszystkich tyszan.
Spodziewamy się kilkuset osób – mówi tancerz Rafał „Tito” Kryla, znany m.in. telewizyjnego programu
„You can dance”.

Parada taneczna
W sobotę, 16 czerwca, zapraszam miłośników tańca i dobrej zabawy na godz. 15 na Plac Baczyńskiego.
Tam odbędzie się fiesta, po której wyruszy wielka parada taneczna. Uczestnicy przejdą tanecznym krokiem
ulicami naszego miasta na plac pod Hotelem Tychy. –
Parada będzie bardzo widowiskowa. Instruktorzy tańca
będą się przemieszczać na specjalnej platformie, na której będą prowadzić przeróżne zabawy taneczne – wyjaśnia Tito.
Uczestnicy parady dostaną gadżety i akcesoria taneczne, które dodatkowo ubarwią paradę.

Meta pod hotelem
Przewiduje się, że ok. godz. 17 wielka parada taneczna zawita przed Hotel Tychy. – Tam wszyscy chętni będą mogli się zaprezentować szerszej publiczności.
Będą mogli zatańczyć solówkę lub pokazać jakiś układ
w większej formacji tanecznej – zapowiada Rafał Kryla.

uwaga
W związku z planowaną na 16 czerwca paradą taneczną, na trasie jej przejazdu w godz.
od 15 do 17 wystąpią tymczasowe utrudnienia drogowe. Parada przejdzie od placu Baczyńskiego przez ul. Budowlanych, Edukacji, Grota-Roweckiego do Hotelu Tychy.

Dzień Muzyczny
Tydzień po wielkiej paradzie tanecznej, czyli 23
i 24 czerwca (sobota, niedziela) w Parku Miejskim odbędą się doroczne obchody święta miasta.
– Tegoroczne Dni Tyskie przebiegną w nieco innej
formule. Bez zmian pozostaje drugi dzień – niedziela – który będzie stał pod znakiem muzyki. Wystąpią
zarówno debiutanci, myślę tu o tyszaninie Jakubie Sikorze; jak i weterani spod znaku Formacji Nieżywych
Schabuff. A poza nimi bluesowa Tortilla, tyska grupa
Cree, tuż po premierze nowej, znakomitej płyty oraz
jeden z najbardziej lubianych od kilku lat polskich zespołów – Strachy Na Lachy z Krzysztofem „Grabażem”
Grabowskim na czele – mówi Wojciech Wieczorek, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.
W niedzielę, 24 czerwca, koncerty w Parku
Miejskim (na placu pod „Żyrafą”) rozpoczną się
o godz. 15.

Dzień Taneczny
– Natomiast pierwszy dzień naszej imprezy upłynie pod hasłem „Tychy, tanecznie zakręcone miasto”.
Obserwując wzrastającą popularność tańca, do czego przyczyniły się niewątpliwie telewizyjne taneczne show, wspólnie z Rafałem „Tito” Krylą uznaliśmy,
że i tyszanom warto sam taniec i jego gwiazdy przybliżyć. Stąd pojawią się pod „Żyrafą” uczestnicy „You Can
Dance” i „Tańca z gwiazdami”, będą kubańskie tancerki
uczące samby i salsy, zorganizowane zostaną warsztaty
taneczne i pokazy mistrzów. A na koniec pierwszego
dnia zagra Afromental – zapowiada dyrektor.
Dzień taneczny odbędzie się w sobotę, 23 czerwca. Start w Parku Miejskim o godz. 12:30. Warto
wspomnieć, że pokazy taneczne i warsztaty poprowadzą m.in.: Kinga Mucha (hip – hop), Igor Leonik (jazz),
Artur Cieciórski (breakdance), Krzysztof Hulboj (latino). Gospodarzami wieczoru będą Weronika Marczuk
i Rafał „Tito” Kryla.
Na zakończenie, od godz. 20.30 do 22, na placu
pod „Żyrafą” odbędzie się dyskoteka plenerowa.

Przyjdź, bo warto!
Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich tyszan na tegoroczne Dni Tyskie. Zdajemy sobie sprawę z konkurencji, jaką są ćwierćfinałowe mecze Euro
2012 (choć na pewno w te dni nie będą grać Polacy),
ale przecież nie samą piłką żyją ludzie i także o nie-kibicach musimy myśleć. Mamy nadzieję, że w bogatym
programie Dni Tyskich każdy znajdzie coś dla siebie
i że – podobnie jak w latach poprzednich, gościć będziemy na placu pod „Żyrafą” tłumy tyszan – mówi
Wojciech Wieczorek.
Organizatorami Dni Tyskich są Urząd Miasta Tychy, Miejskie Centrum Kultury w Tychach i Szkoła
Tańca Tito.
Ewa Strzoda

UM Tychy zarejestrowany w serwisie carpooling.pl

Podróżowanie e-autostopem
Carpooling, zwany inaczej
e-autostopem, to przejazdy okazyjne, czyli oferowanie i korzystanie z wolnych miejsc w samochodach
za pośrednictwem internetu.

J

ak to działa? Kierowcy
i pasażerowie umawiający
się na carpooling dzielą się kosztami przejazdu, na które składają się przede wszystkim opłaty
za paliwo, ale także np. za parking, przejazd autostradą czy
wypożyczenie samochodu.

– Carpooling to na tyle ciekawa inicjatywa, że warto ją promować również w naszym mieście. Dlatego Urząd Miasta Tychy
jest od niedawna zarejestrowany
w serwisie Carpooling.pl. Informację o tzw. przejazdach okazyjnych umieściliśmy w bardzo
często odwiedzanym przez miesz-

kańców miejscu – na stronie
www.umtychy.pl w zakładce „Dla
mieszkańców/informator/komunikacja” – mówi Iwona Ciepał, naczelnik Wydziału Informacji Promocji i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miasta Tychy. – Tyszanie
coraz chętniej korzystają z witryny urzędu, liczba wejść stale rośnie

i na pewno tego typu oferta spotka
się z zainteresowaniem. Choćby
dlatego, że w mieście mieszka sporo młodych ludzi, którzy naszym
zdaniem chętnie będą korzystać
z ofert e-autostopu – dodaje.
Carpooling to także alternatywa dla komunikacji miejskiej
i kolejowej. Dzięki takiej formie

przemieszczania się, tyszanie będą
mogli zaoszczędzić na kosztach
podróży, szybko i wygodnie dojadą do miejsca, które ich interesuje. Już teraz ofert przejazdów
z Tychów do innych miast województwa śląskiego, a także innych
ościennych województw, jest sporo. Możliwe, że pojawią się także oferty do bardziej odległych
miejsc w Polsce i za granicą.
Za dodatkowe korzyści e-autostopu uznaje się również przyjazność środowisku: mniej samochodów na drogach, to mniej
hałasu i zanieczyszczeń, a także

kwestie społeczne: możliwość nawiązania nowych znajomości czy
spędzenia czasu w miłym towarzystwie podczas wielogodzinnej
podróży.
– Zachęcamy do odwiedzania naszej strony i do zapoznania
się z informacjami na temat carpooling – przekonuje Iwona Ciepał.
Trzeba zaznaczyć, że Urząd
Miasta Tychy nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone
w wyszukiwarce carpooling.pl informacje.
Ewa Strzoda

