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Chcesz wziąć udział w V Jarmarku Bożonarodzeniowym?  
Wystarczy wypełnić Kartę Zgłoszenia i przesłać wypełnioną na adres: 

jarmark.tychy@gmail.com. Karty do pobrania na stronie  
www.umtychy.pl i www.bip.kultura.tychy.pl.

W tym roku Jarmark rozpocznie się 5 grudnia i potrwa do 8 grudnia. Jak 
co roku plac Baczyńskiego ozdobi bajkowa sceneria, barwne świąteczne 
stragany, zaplanowano bogaty program artystyczny. W tych dniach plac 

będzie Magicznym Miejscem dla wszystkich tyszan. Zgłoszenia można 
przysyłać do 15 listopada. Koszt wynajęcia domku na czas trwania  

Jarmarku wynosi 600 zł. 
Informacje pod telefonem: 32/327 02 91 w. 28 (Daria Dzięgielewska)

Branże handlowe: 
Artykuły przemysłowe:  
ceramika artystyczna, zabawki i artykuły  
świąteczne, pamiątki, ozdoby choinkowe  
rękodzieło, galanteria skórzana, biżuteria,  
Artykuły spożywcze: 
Gastronomia m.in. z grilla, naleśniki, pierogi, 
lizaki, słodkie serca, owoce w czekoladzie,

Zapraszamy handlowców, którzy chcą wziąć udział w Jarmarku!

Tyskie ZabyTki

P r z y p o m i n a m y , 
że w Tychach powstała 
Gminna Ewidencja Zabyt-
ków, w której ujęto około 
300 budowli o wyjątko-
wych walorach historycz-
nych i architektonicznych. 
Dziś przedstawiamy dwa 
spośród nich, skupione 
w rejonie Starych Tychów. 
Kolejne – za tydzień.

1 Budynek mieszkalno-
usługowy przy ul. Ko-

ściuszki 48 (1880 r.)

2 Budynek mieszkalno-
usługowy przy ul. 

Damrota 49 (przełom XIX 
i XX w.).

Wszystkie obiekty uję-
te w GEZ są zaznaczone 
na internetowym planie 
miasta Tychy (www.umty-
chy.pl/sit).
W menu po prawej stro-
nie należy wybrać profil 
„Kultura”, a na liście po-
niżej zaznaczyć pozycję 
„Gminna Ewidencja Za-
bytków”.
Na mapie zobaczymy 
zaznaczone lokalizacje 
wszystkich zabytków, 
a po kliknięciu w wybra-
ny, możemy zobaczyć jego 
zdjęcie i opis.
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6. Formy ochrony 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
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P
rzypomnijmy, iż Park 
Południowy to niezago-
spodarowany obecnie 
teren (ok. 10 hektarów), 

położony między ulicami Sikor-
skiego, ks. Tischnera, Piłsudskiego 
i Uczniowską.

– Zazwyczaj architekci sami, 
we współpracy z urzędnikami, przy-
gotowują takie projekty, tym razem 
chcemy zaprosić do dyskusji na te-
mat przyszłości Parku Południowe-
go tych, którzy będą z niego najczę-
ściej korzystać, czyli mieszkańców 
naszego miasta. To właśnie oni będą 
mieli decydujący wpływ na zago-
spodarowanie tego terenu, dlatego 
zachęcam wszystkich do wzięcia 
udziału w konsultacjach – powie-
dział prezydent Andrzej Dziuba.

PARKuj z nami
– To w przestrzeni miasta bar-

dzo ważny teren zielony i należy za-
projektować go z uwzględnieniem 
rzeczywistych potrzeb mieszkań-
ców – powiedziała Agnieszka Cza-
chowska z Pracowni Projektowej 
MS DESIGN. – Chcemy dotrzeć 
do jak największej liczby tyszan, 
by dać wszystkim możliwość wy-
powiedzenia się. Przygotowaliśmy 
ankietę, o której informacja będzie 
dostępna na stronie internetowej 
www.facebook.com/pages/PARKu-
j-z-nami, zorganizujemy spotkania, 
debaty oraz warsztaty dla mieszkań-
ców, w czasie których wypracowa-
ne zostaną wytyczne do projektu 
architektoniczno – budowlanego. 
Pierwszym spotkaniem otwierają-

cym publiczne konsultacje jest Pik-
nik Partycypacyjny, na który wszyst-
kich serdecznie zapraszamy.

Zaczynamy od pikniku
Podczas pikniku zbierane będą 

opinie tyszan na temat zagospoda-
rowania Parku Południowego, aby 
– jak piszą organizatorzy – „Park 
mógł służyć jak najlepiej miesz-
kańcom i jednocześnie wzbogacił 
przestrzeń naszego miasta o efek-
towny i oryginalny teren do wy-
poczynku i kontaktu z naturą (...). 
Zaplanowaliśmy atrakcje zarówno 
dla małych jak i dużych. Zabierzcie 
ze sobą rodziny, sąsiadów, dzieci, 
kolegów, koleżanki i spotkajcie się 
z nami 17.11.2013 r. w Parku Połu-
dniowym, Waszym parku” (obok 
prezentujemy szczegółowy program 
Pikniku).

Spotkania, debaty...
Na tym jednak nie koniec kon-

sultacji, bowiem 24 listopada odbę-
dzie się Debata Publiczna, w czasie 
której zostaną zaprezentowane do-
bre przykłady zagospodarowywania 
parków oraz nastąpi wstępne podsu-
mowanie wyników ankiet i dyskusja. 
– Wśród osób, które wypełnią an-
kiety i zgłoszą się do nas, wybierze-
my reprezentatywną grupę mieszań-
ców i zaprosimy ich do współpracy 
w trakcie warsztatów architektonicz-
nych, organizowanych 4–5 stycznia 
2014 r. Potem wypracowane kon-
cepcje zaprezentujemy wszystkim 
na kolejnej debacie, która odbędzie 
się 11 stycznia przyszłego roku.

Niedziela w parku
A zatem serdecznie zapraszamy 

na Piknik Partycypacyjny:
æ Organizator: UM Tychy i Pracow-
nia Projektowa MS Design
æ Współpraca: Restauracja „U Prze-
woźnika”, Stowarzyszenie Promo-
cji Kobiet Aktywnych „SPINKA”, 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów 
i Animatorów „KLANZA”, Parafia 
rzymskokatolicka bł. Karoliny
æ Kiedy: 17.11.2013 (niedziela)
æ Gdzie: Park Południowy w Ty-
chach (teren pomiędzy ulicami Si-
korskiego, ks. Tischnera, Piłsudskie-
go i Uczniowską)
æ O której: w godz. 11–15.

Więcej informacji udzielają: 
Agnieszka Czachowska, tel. 691 
750 691, Maria Skotnicka, tel. 608 
347 372. LeSZeK SobieRAj

Park 
pomysłów

SPośróD KIlKu mIEjSKIch ParKóW 
W Tychach ParK PołuDNIoWy ma SZaNSę 

STać SIę WyjąTKoWym, Bo... SamI Go SoBIE 
WymyślImy. W NIEDZIElę, 17 lISToPaDa 

(W GoDZ. 11–15) oDBęDą SIę PIErWSZE 
PuBlIcZNE KoNSulTacjE W SPraWIE 
ZaGoSPoDaroWaNIa ParKu. BęDZIE 

To PIKNIK ParTycyPacyjNy orGaNIZoWaNy 
PrZEZ PracoWNIę ProjEKToWą mS DESIGN 

WE WSPółPracy Z urZęDEm mIaSTa  
PoD haSłEm „TWój PomySł Na ParK”.

Program Pikniku:

ankiety:
W godZ. 11–15 dostępne będą: na terenie w okolicach 
pomnika, przy wejściu głównym do hali moSir, w re-
stauracji „u Przewoźnika”.

atrakcje dla dzieci:
ZAbAWy Z chuStą KLANZy – w godz. 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30 – na terenie w okolicach pomnika
„gALeRiA PomySłóW” – zajęcia plastyczne – „Twój po-
mysł na park” – w godz. 11–15 – przy wejściu głównym 
do hali moSir
„ARtyStycZNA mAKuLAtuRA” – warsztaty papieru czer-
panego – w godz. 11–14 – restauracja „u Przewoźnika”

atrakcje dla młodzieży i dorosłych:
gRA miejSKA – godz. 12 – zbiórka przed restauracją 
„u Przewoźnika”
SPAceR Z ARchiteKtem Po teReNie PARKu – godz. 11.15 
i 13 – zbiórka przed restauracją „u Przewoźnika”
mAPy meNtALNe – narysuj z pamięci teren Parku – 
w godz. 11–15 – wejście główne do hali moSir
WARSZtAty NoRdic WALKiNg dLA StARSZych i młod-
SZych – 11.30 – zbiórka przed wejściem głównym do hali 
moSir
AKtyWNy SPAceR W teReNie dLA 55+ poprowadzony 
przez andragoga – 13.15 – zbiórka przed wejściem głów-
nym do hali moSir
SPAceR Pod PARASoLem „PARK PołudNioWy A oś 
ZieLoNA” z marią Bierwiaczonek – godz. 14.15 – zbiórka 
przed restauracją „u Przewoźnika”
PoKAZ RoWeRoWy – godz. 14.30 – na terenie parku, 
obok pomnika
DoDaTKoWo: w restauracji „u Przewoźnika” będzie 
można odpłatnie posilić się specjalnie na tą okazję przy-
gotowanym ciepłym posiłkiem oraz zakupić wyroby rę-
kodzielnicze.

wyPełnij 
ankieTę

Zachęcamy mieszkań-
ców do wzięcia udziału 
w konsultacjach i wypeł-
nienie ankiety, która do-
stępna jest także na stro-
nie www.umtychy.pl
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