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Tyszanie przed 
obiektywem

Dziś prezentujemy efekt sesji fotograficznej, w której uDział mogli wziąć wszyscy mieszkańcy naszego miasta.  
oD 16 maja Do 6 czerwca nasz fotoreporter czekał na was w tyskich Dzielnicach. zDjęcia znajDą się również 

w kalenDarzu na 2010 rok, który poD koniec roku bęDzie można kupić w miejskim centrum kultury.

17.05, godz. 10.00, park jaworek. w szeregu stanęli 
mieszkańcy osiedli k, l, ł, m oraz s.

17.05, godz. 11.00, suble. pogoda dopisała, więc i mieszkańcy 
osiedli r, h, subli i żwakowa przybyli licznie.

17.05, godz 12.00, park pod „żyrafą”. reprezentanci osiedli D, 
g, e, f. tu było nas najwięcej – około dwustu tyszan!

23.05, godz. 16.00, plac św. anny. w dniu zdjęć na plac 
przyszła spora grupa mieszkańców osiedla a oraz goście 
z sp nr 3 w tychach, która w tym dniu hucznie obchodziła 
jubileusz 55-lecia.

23.05, godz. 17.00, rynek. mieszkańcy osiedli b, c oraz 
starych tychów spisali się na medal! przy fontannie było 
mnóstwo dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków.

23.05, godz. 18.00, jaroszowice. na boisko przy szkole 
przyszli mieszkańcy dzielnic wygorzele, jaroszowice 
i urbanowice, wbiegła energicznie grupa młodych piłkarzy, 
wjechali dwaj skuterzyści, kilku rowerzystów.

24.05, godz 9.00, wilkowyje. mimo wczesnej pory i chmur 
na niebie w okolicach sp nr 9 zjawili się mieszkańcy 
dzielnicy.

24.05, godz 11.00, czułów. na plac przy przychodni przybyła 
spora grupa mieszkańców czułowa i mąkołowca. przyszedł 
nawet szarobury kot – atrakcja najmłodszych.

24.05, godz 12.00, plac przy sp nr 8. w samo południe przed 
obiektywem stanęła reprezentacyjna grupa mieszkańców 
zwierzyńca, wartogłowca oraz zawiści.

6.06, godz 16.00, plac przy hali sportowej. znowu chmury! 
powtarzana sesja z 16 maja stanęła pod znakiem zapytania, 
jednak tym razem się udało – nie padało. na zdjęciu – 
mieszkańcy osiedli o, p, t, u, n.

6.06, godz 17.00, paprocany. ukochane, czystsze 
od niedawna jezioro w tle, a na pierwszym planie 
mieszkańcy osiedli z i w. 

6.06, godz 18.00, plac przy sp nr 23. mieszkańcy cielmic – 
było ich niewielu, ale byli wielcy!


