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Tyskie Wianki – impreza plenerowa na-
wiązująca do tradycji i wierzeń związa-
nych z najkrótszą nocą w roku – odbę-
dzie się już po raz czwarty. Podobnie 
jak w poprzednich latach, uczestnicy 
mogą liczyć na wieczór w ludowej i ba-
śniowej atmosferze, ale i na wiele in-
nych wrażeń.

Noc Świętojańska, Noc Kupały, Sobótka – 
czyli najkrótsza noc w roku, podczas prze-
silenia letniego. Kiedyś obchodzona była 
jako święto ognia, wody, słońca i księży-
ca, urodzaju, płodności, radości i miło-
ści. w tradycji ludowej z Nocą Świętojań-
ską związanych jest wiele legend i podań, 
a także rytuałów – w tym ten najbardziej 
znany, czyli puszczanie przez dziewczęta 
wianków na wodę.
od kilku lat na terenie ośrodka wypoczyn-
kowego w Paprocanach organizowane są 
Tyskie wianki – impreza plenerowa na-
wiązująca do tradycji Nocy Świętojańskiej. 
Puszczanie na wodę wianków to tylko jed-
na z jej atrakcji.
w tym roku Tyskie wianki odbędą się 17 

czerwca. w programie są m.in. warsztaty 
plastyczne, plecenie wianków, spektakl 
plenerowy, parada świętojańska, pokazy 
świetlne i ognisko. Imprezie, jak co roku, 
będzie towarzyszyć też kino plenerowe. 
w tym roku pokazane będą dwa filmy, 
które w internetowej sondzie na portalu 

facebook zdobyły najwięcej głosów: „Pulp 
Fiction” – słynne dzieło Quentina Taranti-
no z 1994 r. oraz „Kupiliśmy zoo” – kome-
diodramat z 2011 r. z mattem damonem 
i Scarlett Johansson w rolach głównych.
organizatorem imprezy jest Urząd miasta 
Tychy. wstęp wolny.  SW

W kolejnej odsłonie badania #sieży-
je dotyczącej zadowolenia mieszkań-
ców z pracy służb komunalnych (od-
powiedzialnych m.in. za gospodarkę 
odpadami, bezpieczeństwo i wygląd 
miasta) Tychy zajęły 3. miejsce wśród 
miast o liczbie mieszkańców od 50 
do 300 tys. W czołówce znalazły się 
też inne miasta i wsie województwa 
śląskiego: Katowice, Żory, Imielin, 
Pawłowice i Bojszowy.

w badaniu swoją opinię wyraziło ponad 
140 tys. ankietowanych z całej Polski. 
respondenci mieli ocenić, w skali od 1 
do 7, słuszność stwierdzenia: „moja oko-
lica jest zadbana, jestem zadowolony 
z pracy służb komunalnych”. w kate-
gorii dużych miast Tychy zajęły razem 
z Żorami ex aequo 3. miejsce z wyni-
kiem 5,38 pkt.

wyniki badania podzielono na cztery ka-
tegorie, a za kryterium przyjęto wiel-
kość miasta:
–  metropolie (powyżej 300 tysięcy), 

wśród których ranking wygrywa war-
szawa ze średnią 5,11 pkt. (Katowice 
zajęły w tej kategorii 4. miejsce z wy-
nikiem 5,06 pkt.)

–  duże (od 50 do 300 tysięcy), gdzie zwy-
cięzcą okazał się rzeszów z wynikiem 
5,78 pkt. (Tychy na 3. miejscu ex aequo 
z Żorami – 5,38 pkt.)

–  małe (poniżej 50 tysięcy) z Imielinem 
na czele (6,20 pkt.)

–  wsie, wśród których najwyższa loka-
ta przypadła Pawłowicom – 5,78 pkt. 
Tuż za nimi ulokowały się ex aequo 
Bojszowy i Łubiany (woj. opolskie) – 
5,77 pkt.

– Gospodarka komunalna to bardzo 
złożony i trudny temat – mówi andrzej 
dziuba, prezydent Tychów. – zakres 
czynności, którymi służby się zajmują, 
jest bardzo szeroki – od wywozu śmie-
ci, poprzez dbałość o bezpieczeństwo 
mieszkańców, po troskę o wygląd mia-
sta. Często nie zdajemy sobie sprawy 
albo nie zauważamy tej pracy, a przecież 
wywiera ona istotny wpływ na komfort 
naszego życia. Cieszę się, że ankietowa-
ni uczestniczący w badaniu dostrzegli 
ten wysiłek, choć nie ukrywam, że w tym 
zakresie sporo jest jeszcze do zrobienia. 
Traktuję to wysokie 3. miejsce jako do-
datkową motywację do dalszej pracy.
Służby komunalne pracują przez cały 
rok. od połowy kwietnia w Tychach 
trwa sadzenie kwiatów, bylin i krzewów 
– m.in. w okolicach ronda Sublańskie-
go, skrzyżowań Bielska-Budowlanych, 
Bielska–Edukacji, Niepodległości–Biel-
ska–Cienista, Grota-roweckiego–Nie-
podległości–Edukacji. w minionym ty-
godniu nowe rośliny pojawiły się też 
na rynku.
w najbliższym czasie zostaną zagospo-
darowane pasy przy zatoczkach posto-
jowych przy ul. dmowskiego i środkowy 
pas zieleni od ronda Cassino do ronda 
Polonia przy ul. Jana Pawła II, gdzie 
pojawi się lawenda wąskolistna. zazie-
leni się także teren przy ul. dębowej, 
ul. Legionów (do ul. Żorskiej), ul Fi-
laretów, a w sierpniu także Park Pół-
nocny. w sumie miejski zarząd Ulic 
i mostów i Tyski zakład Usług Ko-
munalnych na same tylko nasadze-
nia przeznaczył w tym roku blisko 2,5 
miliona złotych.
 SW

noc baśni, ognia i wróżb

tychy wśród najbardziej zadbanych miast

tyskie Wianki
OW Paprocany 17 czerwca, godz. 19:00 - 0:00
19.00 - warsztaty plastyczne, tradycyjne plecenie wianków oraz konkurs na najpięk-
niejszy wianek, ognisko na plaży
20.30 - spektakl plenerowy „o dziewczynce, co kwiatu paproci w Paprocanach szu-
kała” – w formie baśni, opowiadań o wierzeniach i zabiegach związanych z obcho-
dami nocy świętojańskiej 
21.30 - parada świętojańska z pochodniami prowadzona przez chłopców i dziew-
częta w ludowych strojach
22.00 - Letnie Kino Plenerowe, pokazy filmów „Kupiliśmy zoo” i „Pulp Fiction”
Ponadto:

wielkie ognisko dla mieszkańców z pieczeniem kiełbasek, przy ognisku wróżenie •	
z kwiatów i wianków
świetlne przestrzenne instalacje: „płonące drzewa”, pięciometrowe świetlne kule. •	

Nasadzanie roślin ozdobnych na Rynku miało 
miejsce w ubiegłym tygodniu.
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Bezpłatne linie do Paprocan
10 czerwca MZK Tychy uruchomił pięć 
dodatkowych linii autobusowych, któ-
rymi w weekendy będzie można bez-
płatnie dojechać do Ośrodka Wypoczyn-
kowego w Paprocanach. Kursują one 
w soboty i niedziele aż do ostatniego 
weekendu sierpnia oraz w święto – 
15 sierpnia. Rozkłady jazdy są dostępne 
na stronie internetowej www.mzk.pl.

Trasy bezpłatnych linii autobusowych:
LINIA PAPROCANY 1: TYCHY dŁUGa – Goź-
dzików – wygorzele Klub – wygorzele Jana 
– wygorzele Tartak – wygorzele wiadukt 
– wygorzele Jaroszowicka – wygorzele 
rymarska – wygorzele rymarska I – wy-
gorzele Ułańska – wygorzele Ligonia – wy-
gorzele Sportowa – Jaroszowice Krzywa – 
Jaroszowice Skrzyżowanie – Jaroszowice 
Sklep – Jaroszowice miodowa – Jaroszowice 
Samochodowa I – Jaroszowice Samochodo-
wa II – Jaroszowice dworska – Jaroszowice 
Łączna – mysłowicka – Urbanowice Sklep 
– Urbanowice Główna – Urbanowice Prze-
jazd – Strefowa Skrzyżowanie – Cielmicka 
– Cielmice Nowe Łąki – Cielmice Kościół 
– Cielmice Cmentarz – Cielmice ks. Szoj-
dy – Sikorskiego wiadukt – osiedle „z1” – 
osiedle „z” – Jezioro Paprocańskie – TYCHY 
PaProCaNY PĘTLa
LINIA PAPROCANY 2: TYCHY wILKowYJE 
oBYwaTELSKa – wilkowyje działki – wil-
kowyje wąska – Chłodnicza – radziejówka 
– Gen. andersa – dworzec PKP – Budow-
lanych – Carboautomatyka – E. LECLErC 
– Begonii – Harcerska – Hetmańska – Suble 
Chałupnicza – Suble działki – Żwaków Boro-
wa II – Żwaków myśliwska – Żwaków Nowa 
– Żwaków Św. Elżbiety – Żwaków Cmen-
tarz – Żwaków rondo – Żwaków Legionów – 
osiedle „L” – Cztery Pory roku – Sikorskiego 
Kościół – osiedle „w” – Paprocany dymarek 
– TYCHY PaProCaNY PĘTLa
LINIA PAPROCANY 3: TYCHY mąKoŁowIEC 
PĘTLa – mąkołowiec Jastrzębia – mąko-
łowiec objazdowa – mąkołowiec Sikorek 
– mąkołowiec Bociania – mąkołowiec Koli-
brów – mąkołowiec Gilów – Tulipanów Łącz-
nik – Słowicza – Sokola – Powstańców – 
Browar – Targowisko – Stadion – Pływalnia 
– Edukacji – Filaretów – Szpital wojewódzki 
– wyszyńskiego – Lodowisko – osiedle „o” – 
osiedle „T” – Paprocany dymarek – TYCHY 
PaProCaNY PĘTLa
LINIA PAPROCANY 4: TYCHY warTo-
GŁowIEC PĘTLa – wartogłowiec Szkoła 
– wartogłowiec Kościół – wartogłowiec 
zwierzyniecka – zwierzyniec wiosenna 
– zwierzyniec działki – Czułów Katowic-
ka – Czułów astrów – Browar – Targowi-
sko – Park Niedźwiadków – Niepodległo-
ści – Urząd miasta – Tęcza – wyszyńskiego 
– Lodowisko – osiedle „o” – osiedle „T” – 
Paprocany dymarek – TYCHY PaProCaNY 
PĘTLa
LINIA PAPROCANY 5: TYCHY CzUŁÓw Fa-
BrYKa – Czułów osiedle – Czułów Szkoła 
– Czułów Katowicka – Czułów astrów – Bro-
war – Kościuszki – rynek – Begonii – Har-
cerska – Hetmańska – Stoczniowców 70 – 
osiedle „r” – osiedle „K” – Skałka – Hale 
Targowe – Hala Sportowa – Piłsudskiego – 
osiedle „T” – Paprocany dymarek – TYCHY 
PaProCaNY PĘTLa SW
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