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To będą cztery
dni, które można
spędzić z rodziną
i znajomymi
w bajkowej,
świątecznej
atmosferze.
W czwartek,
13 grudnia rozpocznie
się Jarmark
Bożonarodzeniowy
na placu
Baczyńskiego.
Atrakcji będzie
mnóstwo:
przedstawienia,
koncerty, konkursy,
tancerze ognia
i oczywiście
świątecznie
przystrojone domki,
a w nich do kupienia
smakołyki i upominki.

J

armark Bożonarodzeniowy odbędzie się w Tychach
już po raz czwarty. Od czwart-

Eliza Madej

Cztery dni jarmarku!
brze jest posłuchać muzyki, o godz.
18.30 na scenie pojawi się zespół
Śląskie Trio Piotra Szefera.
Sobota to kolejny dzień Jarmarku, który będzie obfitował
w atrakcje dla dzieci. Od godz. 15
na placu stanie wioska Eskimosów,
w której najmłodsi będą mogli bawić się pod okiem prowadzącego
Białego Kła. Będą też psie zaprzęgi
i eskimoskie rekwizyty.
Od 15.30 na scenie prezentować się będą zespoły z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, a następnie animatorzy zabaw przygotują
program dla najmłodszych. O godz.
18 rozpocznie się koncert kolęd
w wykonaniu zespołu Redlin.

Gospel na zakończenie

Jarmark potrwa od czwartku do niedzieli.

ku do niedzieli na placu Baczyńskiego będą otwarte stoiska
z rękodziełem, ozdobami świą-

tecznymi, upominkami i wypiekami. Będzie można uraczyć się
grzanym winem lub gorącą cze-

Konkurs Jarmarkowy
Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego będzie można wziąć udział w konkursie z nagrodami. Wystarczy odpowiedzieć na łatwe pytanie konkursowe i wrzucić kupon z odpowiedzią do urny, która stanie przy scenie na placu Baczyńskiego. Kupony znajdziecie
w Gazecie Grudniowej – informatorze wydanym przez Urząd Miasta Tychy. Można go
znaleźć w Biurze Obsługi Klienta UM Tychy, jest także dystrybuowany na ternie miasta
i podczas tyskich świątecznych imprez.
We wszystkie jarmarkowe dni, od czwartku 13 grudnia do niedzieli 16 grudnia, o godz.
17.15 na scenie odbędzie się losowanie 20 nagród. Uwaga! Nagrody otrzymają tylko osoby obecne podczas losowania.

koladą, posłuchać muzyki albo
wziąć udział w zabawach i konkursach, których w programie
nie zabraknie.
Uroczyste otwarcie Jarmarku nastąpi 13 grudnia o godz. 17.
Na początek przygotowano atrakcje dla najmłodszych. Będą animatorzy zabaw i bajka „Niech
żyją prezenty Świętego Mikołaja”.
O godz. 18 na placu pojawią się
znani z poprzednich lat tancerze
ognia, którzy zaproszą na pokaz
swoich umiejętności, ale także
na „gorące” warsztaty. Na koniec
dnia dla wszystkich wystąpi zespół
The Chance, finalista programu

X Factor, w składzie: Magda Adamiak, Agnieszka Latusek i Monika Marcol.

Wiosna Eskimosów
W piątek, 14 grudnia na Jarmarku zapanuje swojska, regionalna atmosfera. Remigiusz Rączka,
najpopularniejszy śląski kucharz,
znany z programu w TVP Katowice „Rączka gotuje”, zaprosi
do wspólnego przyrządzania potraw kuchni śląskiej. Podzieli się
z tyszanami swoimi przepisami,
a nawet poczęstuje przygotowanymi przez siebie daniami. A ponieważ po smacznym jedzeniu do-

Ostatniego dnia Jarmarku,
w niedzielę 16 grudnia, na placu
Baczyńskiego odbędzie się Zimowa
Olimpiada. W programie sportowe gry, zabawy i konkursy zarówno dla dzieci, jak i dla starszych.
Początek o godz. 15. Jednocześnie
na scenie rozpoczną się występy
młodych artystów z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2. O godz.
16. zaplanowano spektakl – bajkę dla dzieci „Królowa Śniegu”.
Na zakończenie dnia i całego Jarmarku z koncertem wystąpi chór
Soul Hunters Gospel Choir, dobrze
znany jarmarkowej publiczności
z występów w poprzednich latach.
Początek koncertu o 18.
Zapraszamy wszystkich
na Baczyńskiego w dniach 13–16
grudnia. Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy to jedyna w swoim
rodzaju okazja, by poczuć prawdziwie świąteczną atmosferę jeszcze przed świętami.

Sylwia Witman

Ak t ywni 60 plus

Czas na pierwsze podsumowania
Kończą się tegoroczne akcje
prowadzone na terenie naszego miasta w ramach kampanii
Aktywni 60 plus. Ale już teraz
planowane są kolejne.

istnieje ogromne zapotrzebowanie
na realizację tego typu przedsięwzięć – przyznaje Krystyna Rumieniuch.

T

Przypomnijmy, program został uchwalony 29 marca na posiedzeniu Rady Miasta Tychy.
Uroczysta inauguracja odbyła
się na Uniwersytecie Trzeciego
Wieku, który działa przy Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk
Społecznych im. ks. E. Szramka w Tychach. Twarzą kampanii została znana dziennikarka,
pisarka i podróżniczka Elżbieta
Dzikowska.

ychy stale inicjują oraz podtrzymują już rozpoczęte
działania na rzecz osób starszych
– mówi Krystyna Rumieniuch, naczelnik wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta
Tychy. – Naszym celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności
pozwalającej seniorom w pełni
uczestniczyć w życiu społecznym,
jak i w integracji swojego pokolenia. Realizowane zadania dają
również szansę na realizację zamierzeń, planów i marzeń – dodaje.
Bez wątpienia do najważniejszych tyskich przedsięwzięć adresowanych do seniorów w 2012 roku
trzeba zaliczyć program Aktywni
60 plus.
– Bardzo cieszy nas fakt,
że kampania spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. To pokazuje, że w naszym społeczeństwie

Trochę historii

Cele akcji
Zasadniczym celem programu Aktywni 60 plus jest podniesienie poziomu aktywności
i sprawności tyszan powyżej 60.
roku życia. Akcja zakłada zwiększenie dostępności tej grupy społecznej do dóbr kultury, zachęca
do uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych i sportowych, a także

kształtuje pozytywny wizerunek
tyskich seniorów.

W okresie od kwietnia
do końca listopada z oferty ulg
i promocji skorzystały 1.764 osoby. Niemal każdego dnia do Biura
Obsługi Klienta Urzędu Miasta
Tychy zgłaszają się kolejni chętni do wyrobienia specjalnej karty
uprawniającej do zniżek.

były m.in. otwarte zajęcia rekreacyjno-sportowe mające na celu
włączenie seniorów, zagrożonych
wykluczeniem, w życie tyskiej
społeczności, a ponadto dające
możliwość rozwijania talentów
i zainteresowań. Od maja do listopada odbywały się „Aktywne
Czwartki”. Miłośnicy aktywnego
relaksu w każdy czwartek na placu „pod Żyrafą” mogli się spotkać
i wspólnie poćwiczyć. W Parku
Miejskim zorganizowano m.in. zajęcia nordic-walking oraz szachy
plenerowe.
Poza tym w Miejskim Centrum Kultury odbyły się szkolenia
z zakresu gimnastyki mózgu metodą Dennisona. Seniorzy mogli
także uczestniczyć w spotkaniach
Klubu Miłośników Kina. Zainteresowaniem cieszyła się także nauka
tańca towarzyskiego i latynoamerykańskiego w Tito Dance Studio.

Proponowane zajęcia

Co dalej?

Bogaty program rabatów to
nie wszystko. W ramach kampanii Aktywni 60 plus prowadzone

Jak zapowiada naczelnik Krystyna Rumieniuch, w przyszłym
roku planuje się kontynuację zajęć

Atrakcyjne zniżki
Uczestnicy programu, między
innymi, mogą korzystać z pakietu atrakcyjnych zniżek, rabatów
i ulg oferowanych przez miejskie
instytucje kulturalno-sportowe,
a także przez firmy prywatne.
– Cieszy fakt, że grono przedsiębiorców prywatnych stale się
powiększa – podkreśla naczelnik
Rumieniuch.

Duża popularność

sportowo-rekreacyjnych dla osób
powyżej 60. roku życia. – Mamy
już stałą liczbę aktywnych uczestników proponowanych przez nas
zajęć. Ci ludzie zdążyli się już zaprzyjaźnić i przyzwyczaić do regularnych spotkań. Zrobimy wszyst-

ko, aby im to w dalszym ciągu
umożliwiać – mówi. – Już teraz zapraszamy do aktywnego włączenia
się do kampanii Aktywni 60 plus
tych wszystkich, którzy jeszcze nie
są razem z nami – zachęca.
Ewa Strzoda

W programie Aktywni 60 plus
uczestniczą:
Kryta Pływalnia MOSIR, Teatr Mały, Miejskie Centrum
Kultury, Muzeum Miejskie, Zakład Optyczny (ul. Armii
Krajowej 4), Pizza Klub, Firma Jubilerska Tadeusz Perka,
Somap (zabawki), Anet Artur Pudołek, Centrum Masażu Elmed, Dewocjonalia Paweł, Dziecięcy Świat Marzeń,
Studio Urody – Kosmetyka (ul. Bukowa 36), Aqua Team,
Revital Fitness, Piotr Lapmart – Tłumaczenie i Nauczanie
Języka Angielskiego, Euro-Med Sp. z.o.o., Arkamedic Sp.
z o.o., Matrioszka Tłumaczenia i nauka języka rosyjskiego dr Joanna Darda-Gramatyka, Damklim-Serwis, Biuro
Podróży Ostatnie Miejsca, Kawiarnia Verona, FHU Złota
Rączka, WGN Nieruchomości, PixelCaffe, Salon Fryzjerski Verona, Agencja Promocyjno- Reklamowa Nol-Tychy,
Pro S Active, Aska Aktywność Ruchowa, City Taxi Tychy,
Bilans. Szczegółowy wykaz oferowanych rabatów na stronie www.umtychy.pl

