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Jeszcze tylko kilka dni i w powietrze pofruną korki od szampanów oraz fajerwerki. 
Będziemy padać sobie w objęcia i życzyć wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. 
Będziemy też podsumowywać ten rok mijający – jaki był, czy więcej odnotowaliśmy 
sukcesów czy porażek, co ważnego wydarzyło się w naszym życiu?
Redakcja Informatora Samorządowego także podsumowała minione dwanaście mie-
sięcy i poniżej przypominamy, czym od stycznia do grudnia 2016 roku żyły Tychy i ich 
mieszkańcy.

StYCZEŃ
wydarzeniem stycznia było z pewno- �

ścią otwarcie sali koncertowej w mediate-
ce XX wieku przy al. Piłsudskiego 16. Kosz-
tem ok. 40 milionów złotych powstał obiekt, 
w którym docelowo znalazła siedzibę miejska 
Biblioteka Publiczna oraz aUKSo orkiestra 
Kameralna miasta Tychy, która na „swoje 
miejsce na ziemi” czekała 18 lat. w sali kon-
certowej w mediatece jest nieco ponad 300 
wygodnych miejsc dla publiczności. Podczas 
inauguracyjnego koncertu, który odbył się 23 
stycznia, prezydent Tychów wręczył szefo-
wi orkiestry, markowi mosiowi symboliczny 

klucz do sali i życzył, by na każdym muzycznym wydarzeniu wszystkie miejsca na widowni 
były zajęte. Po raz pierwszy w swojej siedzibie aUKSo zagrała wraz z kwintetem Vołosi.

28 stycznia rada miasta jednogłośnie przyjęła Program ograniczenia Niskiej Emi- �
sji, który zakłada m.in. dofinansowanie w latach 2016-2020 wymiany starych kotłów 
węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła. według szacunków, w tym okresie 
wymienionych zostanie w Tychach ponad tysiąc nieefektywnych pieców a koszt PoNE 
przekroczy 20,5 miliona złotych.

LUtY
10 lutego swoje podwoje – na razie tylko  �

dla gości – otwarł zespół Szkolno-Przedsz-
kolny nr 4, czyli nowa placówka oświatowa 
dla dzieci z dzielnic Jaroszowice, Urbanowice 
i wygorzele. wybudowany w ciągu 18 miesięcy 
nowoczesny i na wskroś ekologiczny obiekt, 
po zimowych feriach przyjął 29 lutego dzie-
ci z dwóch podstawówek (urbanowickiej i ja-
roszowickiej) i dwóch przedszkoli, które nie 
spełniały już wymagań współczesnej szkoły. 
– mamy nadzieję, że szkoła szybko się zapełni, 
bo obejmuje dzielnice, które bardzo szybko się 
rozwijają – mówił podczas uroczystego otwar-
cia placówki prezydent andrzej dziuba.

w końcu lutego okazało się, że Stadion miejski w Tychach znalazł się w czołówce  �
internetowego głosowania na najlepszy obiekt piłkarski zrealizowany w 2015 roku. 
w plebiscycie, organizowanym przez portale Stadiony.net i Stadiumdm.com, obiekt 
przy ul. Edukacji 7 był jedynym reprezentantem Polski i zajął ostatecznie 6. miejsce 
w gronie 22 obiektów z całego świata.

marZEC
Hokeiści GKS Tychy zdobyli tytuł wice- �

mistrzów Polski! Tyskiej drużynie nie udało 
się powtórzyć sukcesu z 2015 roku, kiedy 
to okazała się bezkonkurencyjna, ale ósme 
w dorobku srebro jest także wielkim osią-
gnięciem. zespół GKS, prowadzony przez 
trenera Jirzego Szejbę, rywalizował w finale 
z Cracovią Kraków i po sześciu rozegranych 
w decydującej fazie meczach remisował 3:3. 
o podziale medali zadecydowało siódme 
spotkanie, przegrane przez tyszan pod wa-
welem 1:2.

w mieście ruszyła kampania pod hasłem  �
„zawód = Praca. To się opłaca!”, organizowana przez Urząd miasta i miejski zarząd 
oświaty. Kampania miała uświadomić młodym ludziom kończącym edukację w gim-
nazjum, że zdobycie zawodu jest gwarancją szybkiego znalezienia zatrudnienia, gdyż 
na rynku pracy najbardziej brak jest właśnie wykwalifikowanych fachowców. Na spo-
tkaniach z młodzieżą oraz przy pomocy plakatów, ulotek i bilbordów promowano tyskie 
szkoły zawodowe i technika, zachęcając gimnazjalistów do podjęcia w nich nauki.

KWIECIEŃ
Koncertem „aUKSo plays Penderecki”  �

rozpoczęła swą działalność piąta tyska samo-
rządowa instytucja kultury. Powołana z dniem 
1 kwietnia instytucja pn. orkiestra aukso, 
już następnego dnia zaprosiła do mediateki 
na fantastyczny koncert z udziałem najwy-
bitniejszego współczesnego polskiego kom-
pozytora. Krzysztof Penderecki na kilkana-
ście minut zastąpił zresztą marka mosia przy 
pulpicie dyrygenckim i poprowadził orkie-
strę w utworze dedykowanym pamięci Jana  
Pawła II. Nowa instytucja kultury organizuje 
cotygodniowe koncerty w mediatece w ra-
mach czterech cykli: „aukso plays...”, „Polish 
Sounds”, „Next wave” i „aukso4Kids”.

20 kwietnia 1971 roku uważa się za datę powstania Górniczego Klubu Sportowego  �
Tychy, stąd też w całym mieście przez kilka miesięcy obchodzono jubileusz 45-lecia 
klubu, powstałego z połączenia Polonii Tychy, kilku sekcji Górnika wesoła oraz sekcji 
hokejowej Górnika murcki. w programie obchodów znalazły się m.in. turniej wiedzy 
o tyskim sporcie, film o kulisach powstania i największych sukcesach GKS, wydanie 
okolicznościowej gazety jubileuszowej, ufundowanie nowego sztandaru klubu i wiele 
innych atrakcji.

od 15 do 20 kwietnia w Teatrze małym trwały 43. Tyskie Spotkania Teatralne. w ciągu  �
sześciu dni publiczność obejrzała 15 spektakli konkursowych, a wśród nagrodzonych 
nie zabrakło tyszan. Jedną z dwóch głównych nagród zdobył Teatr Hom za „Lot nad ku-
kułczym gniazdem”, zaś Piotr J. adamczyk uhonorowany został nagrodą aktorską.

maJ
andrzej dziuba wręczył w Teatrze ma- �

łym doroczne Nagrody Prezydenta Tychów 
w dziedzinie kultury i sportu. Pierwszy 
z laureatów – artysta plastyk wojciech Łuka 
– dziękował władzom miasta za zauważanie 
i docenianie żyjącego i pracującego w Ty-
chach środowiska artystów. z kolei nagrodę 
w dziedzinie sportu otrzymali wicemistrzo-
wie Polski, hokeiści GKS Tychy i ich trener 
Jirzi Szejba. Koncert uświetniła wspaniałym 
występem mela Koteluk, jedna z najciekaw-
szysch polskich wokalistek.

20 maja na dachu powstającego przy  �
ul. Sikorskiego wodnego Parku Tychy po-
jawiła się tradycyjna wiecha, oznaczająca 
finał kolejnego etapu budowy obiektu. z tej okazji przedstawiciele inwestora – re-
gionalnego Centrum Gospodarki wodno-Ściekowej Sa – oraz projektanci i wykonaw-
cy aquaparku spotkali się na terenie budowy, by zapoznać się ze stanem inwestycji. 
wodny Park Tychy ma zostać udostępniony spragnionym relaksu tyszanom w drugiej 
połowie 2017 roku.

CZErWIEC
23 czerwca do Tychów przyjechał prezy- �

dent rP andrzej duda. Głowa państwa spo-
tkała się z kilkusetosobową grupą miesz-
kańców na Placu Baczyńskiego. andrzej 
duda wygłosił przemówienie, a potem przez 
kilkadziesiąt minut ściskał dłonie swoich 
zwolenników i pozował do wspólnych fo-
tografii. Pierwsza w historii wizyta prezy-
denta kraju w Tychach trwała ok. godziny, 
na pamiątkę otrzymał on od władz Tychów 
monografię miasta oraz rysunek Ireneusza 
Botora przedstawiający Pl. Baczyńskiego.

Po rocznej banicji w II lidze, piłkarze  �
GKS Tychy wrócili na bezpośrednie zaple-
cze ekstraklasy. o awansie zadecydowało 
zwycięstwo 1:0 w ostatnim meczu sezonu, przeciwko Stali mielec. Trener Kamil Kie-
reś, który wprowadził zespół do I ligi, cieszył się grą na wyższym szczeblu raptem kil-
ka miesięcy – w końcu października został zdymisjonowany, a jego obowiązki przejął 
Jurij Szatałow.

LIPIEC
wydarzeniem lipca były krakowskie Świato- �

we dni młodzieży, których uczestnicy – w liczbie 
kilku tysięcy – gościli także w Tychach. młodzi 
pielgrzymi z włoch, Chin, Niemiec i meksyku 
mieszkali przez kilka dni u rodzin w tyskich pa-
rafiach, natomiast znacznie bardziej różnorod-
ne narodowościowo towarzystwo spotykało się 
wieczorami na koncertach, organizowanych 
na Placu Baczyńskiego. Głównym wydarze-
niem poprzedzającego Śdm Tygodnia misyjnego 
w Tychach był niedzielna (24 lipca) uroczystość 
na Stadionie miejskim, z udziałem metropoli-
ty katowickiego abp. wiktora Skworca i władz 
samorządowych naszego miasta. Uświetnił 
ją koncert mieczysława Szcześniaka.

Kilka dni później, także na Stadionie miejskim zebrali się najwybitniejsi tyscy spor- �
towcy ostatnich kilkudziesięciu lat. Powodem było otwarcie Tyskiej Galerii Sportu, od-
działu muzeum miejskiego w Tychach. oprócz multimedialnej i niezwykle interesującej 
ekspozycji stałej, prowadzona przez Piotra zawadzkiego TGS proponuje m.in. spotkania 
z ludźmi sportu, projekcje filmów o tej tematyce i wiele innych atrakcji.

SIErPIEŃ
Tyszanka, wychowanka sekcji kajakowej  �

moSm-u, Karolina Naja zdobyła drugi w swo-
jej karierze medal olimpijski. do brązowego 
krążka, zdobytego w 2012 roku w Londynie, 
wychowanka trenerów Sylwii i marka Stan-
nych dołożyła brąz, wywalczony wraz z Be-
atą mikołajczyk w wyścigu dwójek na 500 m 
podczas igrzysk w rio de Janeiro. Trenująca 
aktualnie w Gorzowie wielkopolskim Karo-
lina Naja, odwiedziła swoje rodzinne miasto 
3 września, kiedy to na Stadionie miejskim 
odebrała z rąk prezydenta nagrodę w posta-
ci samochodu, ufundowanego przez miasto 
i Fiat Chrysler automobiles.

Na wniosek prezydenta Tychów, rada miasta podjęła na swym sierpniowym po- �
siedzeniu uchwałę o wprowadzeniu z nowym rokiem szkolnym kolejnych gminnych 
stypendiów. Noszą nazwę „Lider zawodu” i adresowane są do tyszan – uczniów szkół 
zawodowych i techników. mogą się o nie starać uczniowie, mający znaczące osiągnię-
cia w zakresie kształcenia w zawodzie. Stypendium jest konsekwencją polityki, jaką 
tyski samorząd prowadzi od kilku lat, mającej na celu wzmocnienie zainteresowania 
młodzieży kształceniem w szkołach, dających konkretny zawód. Pierwsze stypendia 
wręczone zostały na październikowej, pierwszej w historii „Gali najzdolniejszych”.

WrZESIEŃ
24 września w Parku Suble odbył się  �

Festiwal mobilności pod hasłem „rowe-
LoVE Tychy”, zorganizowany w ramach 
Europejskiego Tygodnia zrównoważonego 
Transportu i prowadzonej przez Urząd mia-
sta kampanii promującej korzystanie przez 
mieszkańców z rowerów, zamiast zatruwa-
jących środowisko samochodów. Podczas 
imprezy oddano do użytku pierwszy w mie-
ście pumptrack, czyli specjalny tor do jazdy 
po muldach. Jak zapowiedzieli przedsta-
wiciele władz, to nie ostatni element infra-
struktury rowerowej, która ma być systema-

tycznie rozbudowywana. Była mowa m.in. o budowie bezpiecznych tras rowerowych, 
łączących Tychy z gminami sąsiadującymi: Bieruniem i Kobiórem.

z początkiem tego miesiąca rozpoczęła pracę nowa dyrektor Teatru małego. miesz- �
kająca w Siemianowicach Śląskich dorota Pociask-Frącek objęła stanowisko w drodze 
konkursu i zastąpiła andrzeja marię marczewskiego, którego czteroletnia kadencja 
dobiegła końca. Nowa dyrektor teatru jest z wykształcenia socjologiem i menadżerem 
kultury, w ostatnich latach pracowała w kilku instytucjach kultury w Katowicach.

PaŹDZIErnIK
w ramach obchodów Europejskiego dnia  �

Seniora, wydział Spraw Społecznych i zdro-
wia uruchomił 20 października program „Ty-
ska koperta życia”. Uczestnikom spotkania 
w Urzędzie miasta wręczone zostały spe-
cjalne karty informacyjne, naklejki i koperty, 
które osoby starsze powinny po wypełnieniu 
umieścić w widocznym miejscu w mieszka-
niu. w przypadku zasłabnięcia, utraty przy-
tomności czy innych problemów zdrowotnych 
seniora, ułatwi to ekipie ratunkowej podjęcie 
właściwej diagnozy i odpowiednich działań. 
w Tychach mieszka prawie 31 tysięcy osób powyżej 60 roku życia. Na początek miasto 
przygotowało 5 tys. kopert życia.

Pierwsze działki włączone do „Programu wsparcia indywidualnego budownictwa mieszka- �
niowego jednorodzinnego” znalazły właścicieli. Na początku października w Urzędzie miasta 
odbyły się przetargi dotyczące terenów przy ul. zimorodków, mała aleja róż i Browarowej. 
Program pozwala wszystkim zainteresowanym budową własnego domu nabycie działki pod 
ten cel na bardzo korzystnych warunkach. By z nich skorzystać, a także liczyć na atrakcyjne 
bonifikaty w przyszłości, nabywcy działek muszą w ciągu 5 lat wybudować dom i w nim za-
mieszkać. Jak pokazały pierwsze przetargi, zainteresowanie „Programem wsparcia...” jest 
ogromne, stąd miasto planuje objąć nim kolejne działki już w pierwszej połowie roku 2017.

od 16 do 22 października trwał 16 międzynarodowy Festiwal „Śląska Jesień Gitaro- �
wa”. równolegle z wieczornymi koncertami w sali mediateki, odbywał się konkurs im. 
Jana Edmunda Jurkowskiego, który w tym roku wygrał marko Topchii z Ukrainy.

LIStoPaD
15 listopada na Stadionie miejskim odbył  �

się towarzyski mecz młodzieżowych repre-
zentacji Polski i Niemiec, który był swoistym 
testem dla tyskiego obiektu przez zaplanowa-
nymi na czerwiec 2017 roku młodzieżowymi 
mistrzostwami Europy U21. Polacy wygrali 
1:0, a stadion zdał egzamin, choć przedsta-
wiciele UEFa zwrócili uwagę na kilka ele-
mentów, które do turnieju finałowego trzeba 
poprawić. Należy do nich choćby stan murawy 
oraz organizacja wejścia kibiców na obiekt.

Urząd miasta rozpoczął kolejną kampanię społeczną, tym razem poświęconą przemocy  �
w rodzinie. ambasadorem kampanii „Twoje milczenie oznacza zgodę” został znany z pro-
gramu „You Can dance” tancerz rafał „Tito” Kryla, który w dzieciństwie miał doświadczenia 
z tym problemem. Przez trzy tygodnie w Tychach odbywały się warsztaty, prelekcje, spotkania 
i inne działania, mające edukować zarówno dzieci i młodzież, jak i rodziców i nauczycieli.

GrUDZIEŃ
Losowanie, które 1 grudnia przeprowa- �

dzono w Krakowie, zadecydowało, że w czerw-
cu przyszłego roku, w ramach mistrzostw 
Europy U21, na tyskim Stadionie grać będą 
narodowe reprezentacje włoch, Niemiec, 
Czech i danii. Przy ul. Edukacji 7 rozegrany 
zostanie także jeden z półfinałów turnieju. 
Tychy przygotowują się do roli miasta-gospo-
darza mistrzostw od początku br.

Jak co roku miasto przygotowało w grud- �
niu imprezę mikołajkową oraz ósmą edycję 
Jarmarku Bożonarodzeniowego, który zakończył się w minioną niedzielę (18.12.). Naj-
większe zainteresowanie tyszan towarzyszyło występom na Placu Baczyńskiego gwiazd 
takich jak: maleo reggae rockers, Trubadurzy, Pascal Brodnicki i zakopower.

Czym żyło miasto, czyli jak nam minął 2016 rok

Autorzy zdjęć: michAł jAnusiński, BeAtA kucz, Artur PłAwski, ewA strzodA, ueFA, wojciech wieczorek, sylwiA witmAn.

Przygotowujący przez cały mijający rok kolejne edycje Tyskiego Informatora 
Samorządowego zespół pracowników Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy 

z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy, życzy Czytelnikom Spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia i Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku!
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