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Przełom czerwca i lipca to już od wielu 
lat tradycyjny termin Święta Miasta or-
ganizowanego przez Miejskie Centrum 
Kultury, dawniej pod nazwą Dni Tyskie. 
Tegoroczne spotkanie spragnionych za-
bawy tyszan na placu „pod Żyrafą” już 
w najbliższy weekend.

Jak zapewniają organizatorzy, także 
i w tym roku nie zabraknie atrakcji. 
Będą one miały przede wszystkim 
charakter muzyczny, ale nie tylko.

Muzyczne hity
wielka zabawa rozpocznie się w so-
botę o godz. 15.30. Na dobry począ-
tek zagra grupa zbigniew Foryś Band, 
założona i prowadzona od kilkunastu 
lat przez byłego muzyka zespołu Lom-
bard. Grupa powinna spodobać się 
głównie starszemu pokoleniu fanów, 
gdyż w swoim repertuarze – oprócz 
utworów własnych – ma światowe hity 
rockowych legend z lat 60., jak choćby 
Creedence Clearwater revival czy The 
rolling Stones.
Po grupie zbigniewa Forysia zmieni 
nam się muzyczny klimat, bowiem 
w programie Święta miasta zaplano-
wany jest koncert lokalnej kapeli zero 
Stopni. rock alternatywny, elektroni-
ka, post-rock, rap, elementy metalu – 
to wszystko miesza się w repertuarze 
grupy, która swoją obecność na scenie 
„pod Żyrafą” zawdzięcza zwycięstwu 
w konkursie „dla Tych zagrają – nowa 
fala tyskich brzmień”, w którym na-
grodą jest właśnie występ na Święcie 
miasta.
a potem gwiazdy wieczoru, który-
mi w sobotę będą wielkie osobowo-
ści polskiej sceny ostatnich lat – Da-
ria Zawiałow i Krzysztof Zalewski. 
o obojgu ostatnio głośno za sprawą 
nowych interpretacji przebojów mi-
strzów sprzed lat. daria zawiałow 
wspięła się bowiem na szczyt listy 
przebojów radiowej „Trójki” coverem 
„Jeszcze w zielone gramy” wojciecha 
młynarskiego, zaś Krzysztof zalew-
ski – zwycięzca drugiej edycji „Ido-

la” – przypomniał się płytą „zalewski 
śpiewa Niemena”, która zdobyła serca 
krytyków i słuchaczy.

Wielkie przeboje pod Żyrafą
w niedzielę mCK zaprasza do par-
ku przy Urzędzie miasta już od godz. 
15, kiedy to na estradzie rozgości się 
Sznapsmaszyna, czyli lokalna grupa 
wykonująca znane śląskie piosenki 
w nowoczesnych aranżacjach. Po niej 
przyjdzie czas na drugiego laureata 
konkursu „dla Tych zagrają – nowa 
fala tyskich brzmień” – duetu Kasia 
Skiba i Ja, w którym tyskiej wokalist-
ce towarzyszy wojciech Boogie Ba-
jer. Nowoczesne elektroniczne dźwięki 
wojtka tworzą wraz z nieco oriental-
nym wokalem Kasi niezwykle ciekawe 
połączenie, które zyskało uznanie jury 
i publiczności organizowanego przez 
mCK przeglądu miejscowych kapel.
Późne popołudnie zarezerwować so-
bie powinni wielbiciele muzyki inspi-
rowanej folklorem Łemków, bowiem 
przedostatnim artystą tegorocznego 
Święta miasta będzie zespół LemON 
z charyzmatycznym Igorem Herbutem. 
zwycięzcy trzeciej edycji show Polsatu 
„must Be The music” przebojem we-
szli na muzyczny rynek i już zdążyli 
wydać cztery doskonale sprzedające 

się płyty. Koncerty zespołu każdorazo-
wo przyciągają rzesze widzów, z pew-
nością podobnie będzie w Tychach.
Swoje coraz liczniejsze grono fa-
nów ma też ostatnia z tegorocznych 
gwiazd – Sylwia Grzeszczak. autor-
ka płyt, które zyskały miano platy-
nowych i szeregu przebojów, z któ-
rych większość okupuje czołówki list 
utworów najczęściej prezentowanych 
w polskich rozgłośniach radiowych, 
często zapraszana jest na festiwale, 
gdzie jest entuzjastycznie przyjmowa-
na przez publiczność.

Nie tylko na scenie
Święto miasta to atrakcje nie tylko 
muzyczne. Będzie tradycyjne wesołe 
miasteczko, najmłodszymi tyszana-
mi zajmą się też lokalne organizacje 
pozarządowe. oprócz animacji, gier 
i konkursów, będzie można potreno-
wać na mobilnym boisku akademii 
Piłki Nożnej GKS Tychy, spotkać się 
z tyskimi Falconsami czy obejrzeć 
pokaz judo zawodników KS Gwardia. 
z kolei o żołądki uczestników Święta 
zadba SK-Food Truck, który ustawi 
swoje wozy w parku.
Patronat honorowy nad tegorocznym 
Świętem miasta objął prezydent Ty-
chów, andrzej dziuba. WW

Kąpielisko otwarte
W minioną sobotę, 23 kwietnia rozpo-
częło swoją działalność w nowym se-
zonie kąpielisko oraz wodny plac zabaw 
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
w Paprocanach.

Kąpielisko czynne będzie codziennie 
w godz. 10–18, a wodny plac zabaw 
od godz. 10 do 19. Korzystanie z obu 
atrakcji jest oczywiście bezpłatne. 
Pewne koszty trzeba będzie natomiast 
ponieść z tytułu wypożyczenia roweru 
wodnego (4 osoby – 15 zł/h, 3 osoby – 
10 zł/h) lub kajaka (10 zł/h).
Pierwszy dzień funkcjonowania papro-
cańskiego kąpieliska zbiegł się aku-
rat z załamaniem pogody, stąd część 
tyszan skorzystała z krytej pływalni 
przy ul. Edukacji. w wakacje obiekt 
ten proponuje w godz. 8–17 zniżki dla 
dzieci i studentów. za godzinę korzy-
stania z basenów zapłacą oni tylko 
3 zł, a za dwie godziny – 5 zł. WW

tyszanie świętują „pod Żyrafą”

W sobotę i niedzielę plac pod Żyrafą zamieni się w miejsce niczym nieskrępowanej zabawy.

Wnioski o świadczenia
Zbliża się termin przyjmowania wnio-
sków z programu „Rodzina 500+” 
na nowy okres świadczeniowy, a tak-
że wniosków z programu „Dobry start” 
(300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka 
uczącego się).

wnioski o te świadczenia można skła-
dać za pomocą m.in. bankowości elek-
tronicznej oraz poprzez ministerialny 
portal emp@tia (www.empatia.mpips.
gov.pl) już od 1 lipca. wnioski w for-
mie papierowej w Tychach przyjmo-
wał będzie od 1 sierpnia dział Świad-
czeń rodzinnych miejskiego ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tychach przy 
ul. Barona 30.
Ponadto w Śląskim Urzędzie woje-
wódzkim w Katowicach uruchomio-
no infolinię pod numerem telefonu 
32/6063003 dla osób zainteresowa-
nych złożeniem wniosku o świadcze-
nie w ramach programu „dobry start”. 
Infolinia będzie działała do 31 sierp-
nia 2018 r. od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9 do 14.
Szczegółowe informacje na temat pro-
gramów „rodzina 500+” oraz „dobry 
Start” znajdują się na stronie mini-
sterstwa rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej. RN
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