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tychy mają siłę (nabywczą)
Tychy znalazły się na 10. miejscu wśród 
polskich powiatów o najwyższej sile na-
bywczej, w najnowszym rankingu „Po-
wer Europe 2016”, przeprowadzonym 
przez GfK – jedną z największych firm 
badawczych na świecie.

w Polsce regionem o najwyższej sile na-
bywczej jest warszawa. mieszkańcy sto-
licy – z 11.651 euro (50.142 zł) do dyspo-
zycji mają średnio o 83 proc. wyższą siłę 
nabywczą niż średnia dla całej kraju. Tuż 
za warszawą, na drugim miejscu znalazł 
się powiat Piaseczno, a na trzecim powiat 
warszawski zachodni. Tychy zajęły dzie-
siąte miejsce, po takich dużych miastach 
jak Poznań, wrocław i Katowice.

mikołaj przybędzie już w niedzielę!

m
a

t.
 p

r
a

s
. U

m
 t

y
c

h
y

Czas ostrzyć łyżwy
Jak co roku Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji przygotowuje dla mieszkańców 
trzy plenerowe lodowiska, które już zbu-
dowano na placu „Pod żyrafą”, przy ul. 
Brzozowej oraz w OW Paprocany.

aktualnie trwają prace przy mrożeniu 
tafli i – jeśli pogoda nie będzie płatać fi-
gli – prawdopodobnie lodowiska zostaną 
udostępnione wszystkim chętnym od nie-
dzieli, 4 grudnia. W

Wybitni studenci 
ze stypendiami
Podczas czwartkowej (24.11) sesji Rady 
Miasta ósemce najlepszych studentów, 
mieszkańców Tychów, wręczono uroczy-
ście stypendium Samorządu Miasta Ty-
chy „Quod discis, tibi discis” (Czegokol-
wiek się uczysz, dla siebie się uczysz).

Kapituła przyznająca wyróżnienia oce-
niała nie tylko średnią ocen osiąganych 
przez kandydatów, ale także ich zaanga-
żowanie społeczne, inicjatywy i sukcesy 
pozanaukowe.
w roku 2016 stypendiami uhonorowani 
zostali: radosław Ejchorst, alicja Goń-
da, Katarzyna Hawryło, mateusz Kawa, 
Bartosz makowiec, Klaudia Pierzchała, 
monika Sojka i Julia Stencel.
wysokość stypendium wynosi 1.766,46 zł 
i jest określane na podstawie kwoty bazo-
wej, określonej w budżecie państwa. WW

Stypendyści z radnymi RM.

Choinki, girlandy i inne dekoracje 
świetlne już niebawem ozdobią tyskie 
ulice, place i ronda. Montaż świątecz-
nego oświetlenia ma się zakończyć 
do 2 grudnia.

Świetlne dekoracje ozdobią Plac Baczyń-
skiego, rynek, Plac św. anny, Teatr mały, 
Urząd miasta, plac przed dworcem PKP, 
Plac Korfantego i Plac Krystyny ryguły.
dekoracje, jakie pojawią się w mieście, 
tyszanie znają z poprzednich lat. Na Pla-
cu Baczyńskiego oświetlona zostanie fon-
tanna i latarnie, stanie też oświetlona 
choinka i anioły. Na rynku, oprócz choinki 
i anioła zamontowane będą kurtyny LEd 
na drzewach. Na Placu Św. anny także 
oświetlona będzie fontanna, a na latar-
niach pojawią się gwiazdy. Przy Teatrze 
małym stanie świetlne drzewo, budynek 
zostanie też ozdobiony łańcuchami LEd. 
Przy dworcu PKP oświetlone zostaną słu-
py trakcji trolejbusowej oraz drzewo przy 

rondzie ulic asnyka-andersa. Na Placu 
Korfantego stanie oświetlona choinka.
Powyższe dekoracje oraz ozdoby na uli-
cach: ojca Bocheńskiego, rynek, Kato-
wickiej, Niepodległości, Grota roweckie-
go, dmowskiego, Begonii i Budowlanych 
to zadanie realizowane przez wydział Ko-
munalny Urzędu miasta Tychy. Jego koszt 
to 399.980 zł.
oprócz tego miejski zarząd Ulic i mostów 
zadba o świąteczną aranżację 14 rond. 
w tym roku część z nich będzie wyglądać 
inaczej niż w latach ubiegłych. Nowością 
będą żywe choinki. Jedna z nich stanie 
u zbiegu ulic Harcerskiej i Żwakowskiej, 
czyli na rondzie Sublańskim, gdzie do-
tychczas ustawiana była czterometrowa 
świetlna choinka. Tym razem rozbłyśnie 
ona na rondzie św. Jadwigi. Tam dodat-
kowym akcentem mają być też dekora-
cyjne gwiazdki wbite w ziemię. Ponadto 
żywymi choinkami zostanie udekorowane 
nowo wybudowane rondo na Żwakowie 

(skrzyżowanie ulic Żorskiej, Legionów 
Polskich i myśliwskiej), a także rondo 
olimpijskie.
Podobnie jak w minionych sezonach, 
na większości rond przystrojone zosta-
ną rosnące tam krzewy i drzewa. Głównie 
zastosowane zostanie białe oświetlenie 
ledowe w tonacji ciepłej i zimnej, choć 
w niektórych punktach miasta można bę-
dzie podziwiać kolorowe lampki – w ten 
sposób ozdobiona zostanie duża choinka 
rosnąca u zbiegu ulic Cienistej, Begonii 
i Harcerskiej. Jednym z ciekawszych ak-
centów będą efektowne kule świetlne. 
zostaną one rozwieszone nad rondem 
Paprocańskim (20 sztuk) i dworcowym. 
z kolei na rondzie Harcerskim rozbłysną 
stelaże przypominające fontanny.
Na świetlne dekoracje skrzyżowań mzUim 
przeznaczył około 100 tys. zł.
Świąteczne oświetlenie zostanie zde-
montowane w ostatnim tygodniu stycz-
nia 2017 r.  SW

Świąteczne oświetlenie 

To bardzo dobra wiadomość dla naj-
młodszych tyszan: w tym roku ich ulu-
biony święty odwiedzi miasto... dwa dni 
przed terminem! Już bowiem w niedzie-
lę, 4 grudnia od godzin przedpołudnio-
wych Urząd Miasta i Teatr Mały przygo-
towali dla dzieci szereg atrakcji, wraz z 
tą najważniejszą – popołudniowym spo-
tkaniem ze św. Mikołajem!

większość mikołajkowych wydarzeń od-
bywać się będzie na Placu Baczyńskiego 
i w jego okolicach. Na przykład w Pasa-
żu Kultury andromeda, gdzie już o godz. 
10 wyświetlona będzie dla najmłodszych 
bajka „dinopociąg” , a dla nieco starszych 
zorganizowane zostaną warsztaty origa-
mi „Forma Gwiazdy Betlejemskiej”. Także 
w Pasażu o godz. 11.30 rozpocznie się 
wspólne rysowanie laurki dla św. miko-
łaja, która zostanie mu wręczona, gdy już 
przybędzie na Plac.
a przybędzie on do najmłodszych tyszan 
już o godz. 15 i w specjalnie zbudowanej 
zagrodzie będzie rozdawał prezenty i ba-
wił się z dziećmi aż do wieczora. warto 
tego popołudnia pojawić się na Placu Ba-
czyńskiego, choćby po to, by zrobić sobie 
wspólne zdjęcie w saniach, wraz z miko-
łajem, elfami i reniferami.
ale także i po to, by wziąć udział w warsz-
tatach w domku św. mikołaja. Przygotowa-

no ich na tę okazję kilka: będzie możliwość 
własnoręcznego ozdobienia świątecz-
nej figurki, stworzenia oryginalnej kartki 
świątecznej i choinkowego stroika, a na-
wet udekorowania bożonarodzeniowych 
pierników lukrem i przeróżnymi posypka-
mi. warsztaty plastyczno-kulinarne będą 
trwały od godz. 15 do 19.
z pewnością nie zabraknie chętnych 
do obejrzenia zabawnego i wzruszają-

cego zarazem spektaklu pt. „Historia 
wesołego Bałwanka”, opowiadającego 
historię śnieżnego ludzika, który na-
gle... ożył i został najlepszym przyja-
cielem pewnego rodzeństwa. Począ-
tek przedstawienia zaplanowano na 
godz. 17.
z innych atrakcji, przygotowanych na tę 
specjalną niedzielę, wymienić można 
przejażdżkę świąteczną kolejką (w godz. 
15-19), Fotobudkę (w godz. 11-13 w Pasa-
żu Kultury andromeda) czy kiermasz wy-
robów świątecznych, wykonanych przez 
niepełnosprawnych podopiecznych ty-
skich placówek i organizacji społecznych 
(w godz. 15-19).
z kolei na scenie Teatru małego o godz. 
16 rozpocznie się bajka „o małej Sy-
rence w niejednej piosence”, połączo-
na ze spotkaniem z mikołajem i wrę-
czaniem paczek przygotowanych przez 
rodziców.

Mikołaje na rowerach
Każdy, kto poczuje świąteczny nastrój, może wziąć udział w Paradzie rowerowych 
mikołajów, organizowanej przez stowarzyszenie NoL. wystarczy przygotować wła-
sny rower, przystroić go i sprawić sobie mikołajowe wdzianko (przynajmniej cza-
peczkę), po czym pojawić się w niedzielę, 4 grudnia o godz. 14 na ryneczku osiedla 
„K”, przy fontannie Karolinki.
Start parady rowerowych mikołajów zaplanowano na godz. 14.30, około godz. 
15.15 pojawi się ona na Placu Baczyńskiego, skąd ruszy na rynek, gdzie nastąpi 
zakończenie.

m
ic

h
a

ł
 j

a
n

U
s

iń
s

k
i/

U
m

 t
y

c
h

y

7www.tychy.pl twoje tychy |  29 listopada 2016


