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W niedzielę zakończyły się 
obchody tegorocznego Ty-
skiego Tygodnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych. 
Atrakcji jak zwykle nie bra-
kowało.

W tym roku, podobnie jak 
w ubiegłym, zaprosiliśmy 

tyskie organizacje, stowarzyszenia 
i placówki pracujące na co dzień 
z osobami niepełnosprawnymi 
na ulubiony plac tyszan. Wielki 
wspólny finał to doskonała oka-
zja, by mieszkańcy mogli zapo-
znać się z działalnością tych in-
stytucji. Po raz kolejny zwracamy 
w ten sposób uwagę naszego spo-
łeczeństwa na potrzeby osób nie-
pełnosprawnych – mówi Krystyna 
Rumieniuch, naczelnik Wydzia-
łu Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Tychy.

Co się działo?
W niedzielę pogoda dopisa-

ła, więc uczestnicy mogli w pełni 
skorzystać z licznych atrakcji, jakie 
dla nich przygotowano. Na placu 
Baczyńskiego były m.in. występy 
artystyczne, wystawa fotograficz-
na, gry, zabawy i animacje dla naj-
młodszych, pokaz modeli latają-
cych, kiermasz prac plastycznych, 
degustacja łakoci, porady rehabi-
litacyjne i wiele innych.

– Dobrze, że w naszym mie-
ście są takie imprezy. Przyprowa-
dziłam tutaj dzisiaj dwójkę swoich 
dzieci. Myślę, że to dobry sposób 
na lekcję tolerancji i integrację 
ze środowiskiem osób niepełno-
sprawnych – powiedziała w roz-
mowie z nami tyszanka Paulina 
Nowak.

Na scenie
Na scenie można było obej-

rzeć występy zespołów: 9Floor-
Crew, Oligo Mix Band, a także 
pokaz tańca i inscenizację wokal-
no-taneczną Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 8 w Tychach, występ 

finalistów T jak Talent i Big-Bandu 
z Zespołu Szkół Muzycznych im. 
F. Rybickiego w Tychach.

Organizatorzy
Organizatorami wielkiego 

finału byli: Wydział Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia Urzędu Miasta 
Tychy, Miejskie Centrum Kultury 
w Tychach i Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Tychach. Współ-
organizatorzy to: Młodzieżowy 
Dom Kultury nr 2, Caritas Ośro-
dek św. Faustyna, Stowarzyszenie 
na Rzecz Pomocy i Rozwoju Inte-
gracyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 
„Piątka Dzieciom”, Zespół Szkół 
Specjalnych nr 8, Polski Związek 
Niewidomych, Społeczne Stowa-

rzyszenie Hospicjum im. św. Ka-
liksta I, Stowarzyszenie Od Nowa, 
Fundacja Wchodzę w To, Stowa-
rzyszenie Chcę Słyszeć, Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym, 
Stowarzyszenie Twórców Kultu-
ry, Spółdzielnia Ogrody Smaku, 
Auto-Hit, Centrum Rehabilitacyj-
ne Synergia, NOL Tychy.

Intensywny tydzień
W ciągu całego Tygodnia 

Godności Osób Niepełnospraw-
nych wiele się działo w naszym 
mieście.

W czwartek, 13 czerwca, Ca-
ritas Archidiecezji Katowickiej 
Ośrodek św. Faustyna zorganizo-
wał „XIII Festiwal Piosenki i Twór-
czości Osób Niepełnosprawnych” 
w Teatrze Małym, dwa dni wcze-
śniej w holu teatralnym odbyła się 
prezentacja dorobku plastycznego 
artystów niepełnosprawnych.

Również w czwartek Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Tychach przygotowa-
ło doroczny festyn integracyjny 
„Równolandia 2013”. We wto-
rek, 11 czerwca, Stowarzyszenie 
Na Rzecz Pomocy i Rozwoju In-
tegracyjnej Szkoły Podstawowej 
nr 5 „Piątka Dzieciom” zorga-
nizowało „Spartakiadę Integra-
cyjną”. Z kolei Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „W stronę słońca” na placu 
Baczyńskiego otworzyło dla zwie-
dzających wystawę fotograficzną 
„Zwyczajni – niezwyczajni – por-
tret rodziny”.

EWA STrzOdA

S p o t k a n i e

W sieci 
możliwości
W piątek w Urzędzie Mia-
sta Tychy odbyło się spotka-
nie promujące projekt „Tychy 
w sieci możliwości – budowa 
sieci bezprzewodowych punk-
tów dostępowych do Interne-
tu”, który współfinansowany 
jest przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego w ra-
mach działania 2.1 regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego 
na lata 2007 – 2013.

Uczestnicy spotkania mogli do-
wiedzieć się, ile środków mia-

sto pozyskało na realizację inwesty-
cji, jakie działania zostaną podjęte 
w celu uruchomienia dodatkowych 
punktów dostępu do internetu, 
gdzie na terenie Tychów powstaną 
nowe hotspoty, jak z nich korzystać 
i jak zarejestrować się w serwisie 
„naTYCHmiastowy sms”. Infor-
macje dotyczące realizacji projektu 
oraz zasad działania hotspotów do-
stępne są na stronie www.hotspot.
tychywsieci.umtychy.pl. W konfe-
rencji wzięli udział przedstawicie-
le jednostek miejskich, tyscy radni 
i mieszkańcy. OPrAC. ES

Wielki finał  
na Baczyńskiego

M a j k a 
j e ż o W S k a 

w PaProc anach

Tyski 
piknik 

rodzinny
W niedzielę (23 czerwca – 
dzień Ojca), na terenie OW 
Paprocany odbędzie się Ty-
ski Piknik rodzinny. Start 
o godz. 14. Wstęp wolny.

W programie atrakcje dla ma-
łych i dużych. Będzie m.in. 

ścianka wspinaczkowa, nauka nor-
dic-walking, rodzinny turniej spor-
towy, wycieczka dookoła jeziora, 
tor przeszkód, wycieczka rowerowa 
do Promnic, konkurs rzutu oponą, 
zabawy z chustą animacyjną, sy-
mulator do nauki jazdy, malowanie 
twarzy, kącik plastyczny, konkur-
sy rysunkowe, wystawa obrazów 
i alkogogle.

Na piknikowej scenie będzie 
mini disco, karaoke, pokazy szko-
ły tańca D Way Of Life, Dominiki 
Dony Cybulskiej, występy zespołów 
tanecznych z MDK 1 i 2 w Tychach. 
O godz. 18.30 zaśpiewa gwiazda 
wieczoru – Majka Jeżowska.  ES

Podczas kolejnej niedzieli na Baczyńskiego nie mogło zabraknąć atrakcji dla najmłodszych.

W czwartek Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tychach zaprosiło 
na festyn pt. „równolandia 2013”.
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Impreza jest doskonałą okazją do poznania instytucji 
współpracujących z osobami niepełnosprawnymi.

W Teatrze Małym odbył się XIII Festiwal Piosenki i Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych.
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