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W poniedziałek (4 listopada) 
rozpoczęto montaż pierwsze-
go z trzech lodowisk sezono-
wych – przy ul. Edukacji (Park 
Miejski, pod „Żyrafą”). Podob-
nie jak poprzedniej zimy, lodo-
wiska czynne będą także przy 
ul. Brozowej i w Ośrodku Wy-
poczynkowym Paprocany.

Najpierw zaczynamy montaż 
lodowiska pod „Żyrafą”, po-

tem kolejnych, co potrwa do 25 li-
stopada – powiedział Henryk Kar-
hut z Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. – Planujemy rozpo-
cząć mrożenie tafli, przy założe-

niu, że temperatura wynosić bę-
dzie co najwyżej plus 5 st. C. Przy 
wyższych temperaturach powietrza 
mrożenie tafli mija się z celem. Jeśli 
aura będzie dopisywała, lodowiska 
powinny być czynne 4 grudnia.

Wszystkie lodowiska mają ta-
kie samy wymiary – 20 x 40 m. 
Najstarszy jest obiekt w Parku 
Miejskim, gdzie działa już od sied-
miu lat. Czynne są tutaj nie tyl-
ko ślizgawki. MOSiR organizuje 
różne imprezy i zabawy na lodzie, 
zwłaszcza podczas zimowych fe-
rii. Koszt utrzymania lodowisk 
to rocznie ok. 600 tys. zł, z czego 
najdroższa jest energia. LS

Park Południowy położony 
jest między ulicami Sikor-
skiego, Tischnera, Uczniow-
ską i halą sportową MOSiR. 
Ma niespełna 10 hektarów 
i na razie parku nie przypo-
mina. Właśnie w jego zago-
spodarowaniu decydujący 
głos będą mieli mieszkańcy.

Jest to obszar zielony na tyle 
duży, położony między osie-

dlami, że trzeba i warto zapytać 
mieszkańców, jak widzą zago-
spodarowanie tego terenu, ja-
kie ma spełniać funkcje, jakie 

mają być tutaj aktywności, ja-
kie rozwiązania – powiedziała 
Agnieszka Czachowska z MS 
Design Pracownia Projektowa, 
która wraz z Marią Skotnicką 
otrzymała nagrodę w tegorocz-
nym konkursie „Śląska Rzecz” 
za projekt modernizacji Parku 
Matejki w Jaworznie. – Dlatego 
wspólnie z władzami miasta za-
praszamy mieszkańców do kon-
sultacji. Przyznam, że to rzadka 
praktyka, bowiem zazwyczaj mia-
sta z architektami sami przygoto-
wują podobne projekty. My jed-
nak na temat wizji parku, tego, 

co ma się w nim znaleźć, chcemy 
porozmawiać z tymi, którzy będą 
z niego najczęściej korzystać.

Pierwsze konsultacje pod na-
zwą „Twój pomysł na park” za-
planowano 17 listopada (w godz. 
11–15). Punkt czynny będzie nie-
daleko kościoła bł. Karoliny, 
w okolicach Pomnika Katyńskie-
go. Zostały przygotowane ankie-
ty, będzie można zapoznać się 
z terenem, pospacerować z Marią 
Lipok-Bierwiaczonek, dyrektor 
Muzeum Miejskiego, która opo-
wie m.in. o koncepcji „zielonej 
osi”. W razie niepogody organiza-

torzy zapraszają do punktu kon-
sultacyjnego w Hali Sportowej.

Z kolei 24 listopada o godz. 17 
planowane jest spotkanie w hali 
MOSiR i wstępne podsumowanie 
ankiet. Odbędą się także warsz-
taty architektoniczne, prezenta-
cje dobrze zagospodarowanych 
parków i debata z mieszkańca-
mi na temat pomysłów. Przyjadą 
również przedstawiciele Ogrodu 
Botanicznego w Mikołowie, gdyż 
pomysłodawcy zagospodarowa-
nia parku chcą, by teren ten zy-
skał przyrodniczo.
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Rusza montaż lodowisk
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Twój pomysł na park

za niespełna tydzień obcho-
dzimy Święto Niepodległo-
ści 11 Listopada. jak uczcimy 
ten dzień w Tychach? Oprócz 
tradycyjnych uroczystości – 
mszy świętej i składania 
kwiatów pod pomnikiem Po-
wstańców Śląskich – można 
tego dnia wziąć udział w spa-
cerze z Muzeum Miejskim 
lub wysłuchać „Mszy koro-
nacyjnej” Wolfganga amade-
usza Mozarta.

M iejskie Obchody Święta 
Niepodległości rozpoczną 

się o godz. 9. rano, mszą święta 
w intencji Ojczyzny w kościele 
pw. św. Marii Magdaleny. Po mszy, 
o godz. 10.15 pod pomnikiem Po-
wstańców Śląskich na Placu Wol-
ności nastąpi uroczyste złożenie 
kwiatów.

Po raz kolejny do obchodów 
Święta Niepodległości włącza się 
Muzeum Miejskie w Tychach. 
Główna siedziba muzeum przy 
placu Wolności 1 – tuż obok po-
mnika Powstańców Śląskich – bę-
dzie otwarta dla zwiedzających 
od godz. 10. W muzeum moż-
na aktualnie zwiedzać wystawę 
„Krzyżowscy z Tychów. Portret 
niezwykłej rodziny”. 11 listopada 
to znakomita okazja, by zapo-
znać się z dziejami rodziny, której 
członkowie przez wiele lat anga-
żowali się w walkę o niepodległą 
Polskę i polski Śląsk. Wystawę bę-
dzie można zwiedzać indywidual-
nie lub z przewodnikiem – o godz. 
10.15 autorka scenariusza wystawy, 
Agnieszka Ociepa z Działu Histo-
rii Miasta, oprowadzi zwiedzają-
cych i przybliży im dzieje rodu 
Krzyżowskich.

Spacer z muzeum
Już po raz drugi w dniu Święta 

Niepodległości muzeum zaprasza 
mieszkańców na wspólny spacer 
ulicami miasta. Tym razem dyrek-
tor muzeum, Maria Lipok-Bier-

wiaczonek poprowadzi wszystkich 
chętnych trasą od placu Wolności 
do alei Niepodległości.

– Ten spacer zawiera w sobie 
kilka symboli – mówi dr Maria Li-
pok-Bierwiaczonek. – Po pierw-
sze przejdziemy w ten sposób 
od pierwszej siedziby władz 
miasta, czyli budynku, w któ-
rym mieści się teraz muzeum, 
do obecnego ratusza. Po dru-
gie, przechodząc tą trasą można 
opowiedzieć o tym, jak z małej, 
11-tysięcznej miejscowości Ty-
chy rozwinęły się w duże mia-
sto. I po trzecie, ta trasa pozwa-
la wskazać na pewne elementy 
koncepcji projektantów miasta, 
Kazimierza Wejcherta i Han-
ny Adamczewskiej-Wejchert. 
Chcę przypomnieć mieszkań-
com na przykład to, że obecny 
Rynek na Starych Tychach to ry-
nek utworzony według koncepcji 
Wejcherta. Przejdziemy osiedlem 
B, łączącym stare miasto z ob-
szarem śródmiejskim Nowych 
Tychów i zawierającym elemen-
ty zabudowy małomiasteczko-
wej – wysokie dachy, podcienia, 
itd. Potem wejdziemy w rejon 
osiedli E i D, czyli już moder-
nistyczną cześć miasta. Podczas 
spaceru tą trasą można pokazać, 
jak zmieniało się projektowanie 
przestrzeni i koncepcja urbani-
styczna.

Odsłonięcie rzeźby
Zwieńczeniem spaceru uli-

cami miasta będzie uroczyste od-
słonięcie rzeźby upamiętniającej 
Hannę Adamczewską-Wejchert 
i Kazimierza Wejcherta, na skwe-
rze przy ul. Darwina.

– Kazimierz Wejchert, archi-
tekt, urbanista i twórca Tychów, 
w 2012 roku skończyłby 100 lat 
– mówi Daria Szczepańska, za-
stępca prezydenta miasta ds. spo-
łecznych. – Z tej okazji postano-
wiliśmy stworzyć rzeźbę miejską, 
upamiętniającą parę urbanistów, 

którzy przesądzili o kształcie mia-
sta i mieli ogromny wpływ na to, 
w jakim miejscu teraz żyjemy. 
Stworzyli to miasto i byli z nim 
bardzo związani. Już od kilku lat 
wzbogacamy przestrzeń miejską 
w podobne rzeźby, które są swo-
istym śladem, że ten konkretny 
człowiek żył w danym miejscu. 
11 listopada o godz. 13 zapraszam 
wszystkich mieszkańców na uro-
czyste odsłonięcie rzeźby, która 
została wkomponowana w „zie-
loną oś”, przy alei spacerowej 
wzdłuż ul. Darwina.

– Będzie to okazja, by przy-
pomnieć, czym w koncepcji mia-
sta Wejchertów była zielona oś 
– dodaje Maria Lipok-Bierwia-
czonek.

Na zakończenie miejskich 
obchodów Święta Niepodległo-
ści w kościele św. Marii Magdale-
ny odbędzie się uroczysty koncert 
z cyklu „Wielka klasyka w tyskich 
kościołach”. Tym razem usłyszymy 
Mszę C-dur Koronacyjną W.A. 
Mozarta, w wykonaniu chórów 
Presto Cantabile i Ex Animo oraz 
solistów i muzyków Akademii 
Muzycznej w Katowicach.

SyLWia WiTMaN

jak uczcimy  
11 listopada?

Składanie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich na placu Wolności zaplanowano 
na godz. 10.15.

11 listopada o godz. 13 odbędzie się uroczyste odsłonięcie 
rzeźby projektantów miasta – Hanny i kazimierza Wejchertów. 
Rzeźba stoi na „zielonej osi”, przy ul. Darwina.

W zeszłym roku dr Maria Lipok-Bierwiaczonek zaprosiła 
tyszan na spacer wzdłuż al. Niepodległości.
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