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Podsumowanie roku 2015

25 marca w Urzędzie Miasta tyszanie powyżej 60. roku życia wybrali skład Tyskiej Rady
Seniorów. To organ doradczy Rady Miasta. Jego zadaniem jest m.in. konsultowanie, doradzanie
i inicjowanie nowych projektów, służących najdojrzalszym mieszkańcom Tychów.

arc/ewa strzoda

Najmłodsi studenci w naszym mieście rozpoczęli rok akademicki. 18 października odbyła
się uroczysta inauguracja zajęć na Tyskim Uniwersytecie Dziecięcym. Ok. 600 maluchów
wysłuchało pierwszego wykładu. Poznawali tajniki trudnej dziedziny, jaką jest biotechnologia.

listopad
arc/PKM Tychy

Czegoś takiego na tyskich ulicach jeszcze nie było – przez miasto przejechała kawalkada 36
autobusów, w tym sześć przegubowych, które zakupiło Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.
To nowoczesne pojazdy MAN Lion`s City CNG, zasilane sprężonym gazem ziemnym.

arc/UM Tychy

arc/michał janusiński

październik

We wrześniu prestiżowa nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich – w ogólnopolskim
konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną – przypadła Tychom. Miasto
otrzymało ją za zagospodarowanie wschodniego nabrzeża Paprocan.

czerwiec
arc/UM Tychy

Uroczystą sesją Rady Miasta zainaugurowano w Pasażu Kultury Andromeda obchody 25-lecia
samorządu w Tychach. Zorganizowano także debatę o samorządności. Uczestnicy mogli zobaczyć
również jubileuszową wystawę fotograficzną.

wrzesień
arc/łukasz sobala

Hokeiści GKS Tychy drugi raz w historii wywalczyli mistrzostwo Polski. Tyszanie w szóstym
meczu rywalizacji finałowej rozbili JKH GKS Jastrzębie 4:1 i rywalizację zakończyli wynikiem
4:2. GKS tym samym sięgnął po podwójną koronę – mistrzostwo i Puchar Polski.

maj

Nasze miasto znalazło się w gronie laureatów nagrody głównej VII edycji ogólnopolskiego
konkursu Samorząd Równych Szans. Nagrodzony projekt pt. „Pomysł na siebie – program
rehabilitacji społecznej dla młodzieży niepełnosprawnej”, był realizowany przez Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „W Stronę Słońca”.

grudzień
arc/UM Tychy

kwiecień
arc/UM Tychy

marzec

18 lipca otwarty został Stadion Miejski Tychy – jeden z najpiękniejszych obiektów sportowych
na Śląsku, który pomieści ponad 15 tys. kibiców. Na inaugurację, w obecności kompletu widzów,
rozegrany został mecz pomiędzy drużyną GKS Tychy, a zespołem niemieckiej Bundesligi – 1.FC
Köln. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 1:0.

arc/UM Tychy

W lutym ruszyło pierwsze w mieście głosowanie nad budżetem partycypacyjnym. Mieszkańcy
mieli „do wydania” 5 milionów złotych. Tyszanie wybierali spośród 121 projektów. Wśród
nich były m.in. chodniki, place zabaw, ścieżki rowerowe, siłownie na wolnym powietrzu czy
warsztaty gospel dla mieszkańców.

sierpień

arc/sylwia witman

W Tychach otwarto pierwszy na Śląsku parking „Park&Ride”. Ma cztery poziomy i pomieści
ponad 350 samochodów, a pasażerowie Szybkiej Kolei Regionalnej posiadający bilet
pomarańczowy, mogą zostawić na nim samochód całkowicie za darmo. Z podobnych parkingów
mogą korzystać m.in. mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Siedlec.

lipiec
arc/UM Tychy

luty
arc/sylwia witman

styczeń

Tunel, pochylnie, przeszkody i rozległy, ogrodzony wybieg – tak wygląda pierwszy w Tychach
„psi park”, który w listopadzie otwarty został na osiedlu B. Są też ławki oraz wiata – dla
wygody właścicieli czworonogów.

Miejskie Mikołajki w tym roku zorganizowano na Placu Baczyńskiego. Impreza był połączona
ze Starotyskimi Mikołajkami i rowerową paradą Mikołajów. Nie zabrakło oczywiście licznych
atrakcji dla dzieci oraz kiermaszu rękodzieła świątecznego.
Teksty: Ewa Strzoda

