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Styczeń

Wielki finał WOŚP
Kwesty na ulicach, 
koncerty w pubach, 
mecz futbolu amery-
kańskiego i oczywi-
ście, zorganizowany 
już po raz dziesią-
ty, mecz „Hokeja 
z Gwiazdami” – tak 
upłynął tegoroczny 
finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w na-
szym mieście. 

Maj

Euro przed Euro
Od 15 do 18 maja odbywały się 

II Mistrzostwa Europy Burmi-
strzów, Prezydentów w Piłce 
Nożnej. Impreza poprzedza-

ła Euro 2012. Organizatorem 
sportowego przedsięwzięcia 
była gmina Tychy z ramienia 

Związku Miast Polskich. 

Wrzesień

100 komputerów dla rodzin
W ramach programu „Tychy w sieci możliwości” rozpoczęła 
się instalacja w domach stu tyskich rodzin nowoczesnego 
sprzętu komputerowego. Wystartowały także szkolenia 
z podstaw obsługi komputera i internetu. Na specjalnym 
spotkaniu z uczestnikami programu, zorganizowanym 
w Urzędzie Miasta Tychy, szczegóły przedstawił pomysło-
dawca akcji Michał Gramatyka, zastępca prezydenta ds. go-
spodarki przestrzennej. Dodatkowo 50 komputerów trafiło 
także do miejskich jednostek, m.in. do: Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej „Wrzos” i do Muzeum 
Miejskiego.

Luty

Nowa monografia miasta
Na rynku wy-
dawniczym po-
jawiła się nowa 
propozycja ty-
skiego magi-
stratu – „Tychy. 
M o n o g r a f i a 
Historyczna” 
pod redakcją 
prof. Ryszarda 
Kaczmarka. To pięknie wydana księga, 
która liczy ponad 700 stron. 

Czerwiec

Tanecznie zakręceni
16 czerwca odbyła się parada ta-
neczna. Uczestnicy na wielkiej 
platformie tanecznej przejechali 
ulicami miasta na parking przed 
Hotelem Tychy. Tam odbyły się 
solowe pokazy tańca. Był to przed-
smak tego, co czekało na mieszkańców w kolejny week-
end na Dniach Tyskich. W sobotę, 23 czerwca, w Parku 
Miejskim zatańczyli najlepsi polscy tancerze z progra-
mu „You Can Dance”. A w niedzielę, 24 
czerwca, zagrały gwiazdy muzyki, takie 
jak: Strachy na Lachy czy Formacja 
Nieżywych Schabuff.

Październik

Festiwal i otwarcie muzeum
Od 13 do 20 października trwał 14. Międzynarodowy 
Festiwal i Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jur-
kowskiego „Śląska Jesień Gitarowa”. Do Tychów przy-
jechały największe gwiazdy światowej muzyki, m.in.: 
Assad Family, Ana Vidovič (Chorwacja) i Jose Anto-
nio Rodriguez (Hiszpania). Również w październiku, 
do zmodernizowanego budynku przy Placu Wolności 
1 wprowadziło się Muzeum Miejskie. Remont, adapta-
cja i rozbudowa obiektu rozpoczęła się w lutym 2011 r. 
Wartość realizacji inwestycji to ponad 
4,2 mln złotych. Na parterze są sale: 
ekspozycyjna i odczytowa, na pię-
trze pracownie.

Marzec

Przebudowa DK1
12 marca ruszyła modernizacja DK1. W związku 
z realizacją inwestycji, wystąpiły także utrudnienia 
w ruchu, ograniczenie prędkości, objazdy, zmiany 
w kursowaniu autobusów itd. Remont i przebudowa 
całego 6,4-kilometrowego odcinka DK1 w Tychach 
ma kosztować prawie 190 mln zł (wartość projektu 
po zakontraktowaniu robót i usług). To największa 
tyska inwestycja drogowa ostatnich lat, która zwięk-
szy bezpieczeństwo kierowców i pieszych, a dzięki 
oddzieleniu ruchu lokalnego od tran-
zytowego, przyczyni się do wzrostu 
przepustowości trasy.

Lipiec

Mobilny przewodnik
Od lipca tyszanie, jak i goście odwiedzający miasto, mogą 
korzystać z aplikacji Treespot Tychy – darmowego prze-
wodnika, dostępnego w formie aplikacji na urządzenia 
mobilne. Treespot jest również dostępny jako strona in-
ternetowa. To nowoczesne urządzenie może zastąpić mapę 
i przewodnik miejski. Pozwala na łatwe i szybkie wyszuki-
wanie: urzędów, restauracji, bankomatów, stacji benzyno-
wych, hoteli i innych punktów na terenie miasta. Pomoże 
użytkownikowi znaleźć konkretną ulicę czy firmę, pokaże 
w jakiej odległości od nas szukany obiekt 
się znajduje i jak najszybciej do nie-
go dotrzeć. Aplikacja jest dostępna 
po polsku i po angielsku.

Kwiecień

Dla seniorów i przedszkolaków
Wystartowała kampania społeczna, która skierowana jest 
do 27 tysięcy mieszkańców miasta – Aktywni 60 plus. To bo-
gata oferta zniżek i imprez kulturalno-sportowych dla osób 
od 60. roku życia. Dla seniorów przygotowano m.in. lekcje 
tańca, spotkania filmowe, zajęcia ruchowe pod „Żyrafą” 
i wiele innych atrakcji. W kwietniu zainaugurowano rów-
nież akcję dla najmłodszych tyszan – Małe ogródki. W 12. 
przedszkolach dzieci hodowały warzywa i owoce, z których 
następnie przygotowały zdrowe posiłki. Wydano też specjal-
ną książeczkę kucharską. To pierwsza tego 
typu kampania w Polsce. Jej głównym 
celem jest kształtowanie prawidło-
wych nawyków żywieniowych.

Sierpień

Karolina na podium
Tyszanka Karolina Naja 
stanęła na olimpijskim 
podium w Londynie. 
Wraz z Beatą Miko-
łajczyk zdobyła brą-
zowy medal w kajako-
wej konkurencji K-2 
na 500 m. To jedyny 
medal, jaki podczas 
igrzysk zdobyła olimpijka ze Śląska 
i jedyny wywalczony przez polską 
osadę kajakową.

Grudzień

Świąteczne klimaty
Ostatni miesiąc roku 
upływa na dorocznych 
imprezach przedświą-
tecznych. Zaczęło się 
od Starotyskich Miko-
łajek na Rynku, kilka 
dni później, 9 grudnia, 
na placu Baczyńskiego 
zorganizowano Targi 
Twórczości Osób Niepełnospraw-
nych. Z kolei od czwartku do nie-
dzieli, 13–16 grudnia, trwał Tyski 
Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Listopad

Otwarto Ogrody Smaku
W mieście pojawiła się pierwsza spółdzielnia socjalna 
– jadłodajnia „Ogrody Smaku” (ul. Nałkowskiej 31). 
Osoby pracujące w lokalu są jednocześnie jej współ-
właścicielami – członkami spółdzielni, posiadającymi 
równe w niej udziały. Wśród założycieli są osoby nie-
pełnosprawne, które ukończyły szkołę gastronomicz-
ną. Są też kobiety, które po urlopach wychowawczych 
nie mogły znaleźć pracy. Na uruchomienie „Ogrodów 
Smaku” założycielom udało się pozyskać 120 tys. zło-
tych dotacji ze środków unijnych. Menu 
jadłodajni ma nawiązywać do trady-
cji barów mlecznych i serwować 
domowe potrawy.

Rok 2012 w Tychach
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