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Pierwotnie miał się odbyć na Stadionie 
Miejskim, ale ostatecznie czołowych pol-
skich gwiazd muzycznych będziemy mo-
gli posłuchać w Parku Miejskim przy ul. 
Edukacji. Koncert „Pożegnanie wakacji 
pod Żyrafą” już w najbliższą sobotę.

organizowany przez miejskie Cen-
trum Kultury koncert rozpocznie się 
o godz. 15.30 i potrwa kilka godzin. 
w związku z tym, że wstęp na to muzycz-
ne wydarzenie jest wolny, należy spodzie-
wać się, że plac pod „Żyrafą” odwiedzą 
tego dnia tysiące tyszan.
Jak zapewniają organizatorzy, dobór 
wykonawców jest taki, by każdy lubią-

cy dobrą polską muzykę znalazł coś dla 
siebie. Są zatem giganci śląskiego hip 
hopu: miuosh i legendarny Kaliber 44. 
Jest coś dla miłośników mocniejszych 
brzmień, czyli acid drinkers. zwolennicy 
polskiej wersji brit-popu z chęcią jeszcze 
raz przyjdą posłuchać grupy myslovitz. 
wreszcie obchodzący w tym roku 35-lecie 
działalności artystycznej zespół T. Love, 
czyli coś dla rockandrollowców w wieku 
od 12 do 72 lat.
Nowością będzie sposób ustawienia sce-
ny, która stanie przy ul. Edukacji, dokład-
nie naprzeciw „Żyrafy”. – Przede wszyst-
kim zależy nam na tym, żeby związane 
z koncertem uciążliwości dla okolicznych 

mieszkańców jak najbardziej złagodzić – 
tłumaczy dyrektor mCK Paweł drzewiec-
ki. – Główna fala dźwiękowa nie będzie 
ukierunkowana na osiedle F, lecz w stro-
nę budynku Urzędu miasta, który w sobo-
tę będzie pusty, więc hałas nikomu tam 
nie będzie przeszkadzał – dodaje.
z ustawieniem sceny jest też związany 
zakaz parkowania aut na poboczu ul. 
Edukacji (od przystanku przy zespo-
le Szkół Specjalnych w stronę Lo nr 3). 
organizator imprezy zwraca się z proś-
bą do tych uczestników koncertu, którzy 
planują przyjechać samochodem, by ko-
rzystali z parkingu pod Um oraz parkingu 
„Park&ride” przy ul. dąbrowskiego.

Współtworzymy regulamin
Już w październiku rozpoczną się 
prace nad zapisami nowej uchwały 
w sprawie Budżetu Partycypacyjnego 
na 2019 rok.

Jak co roku to mieszkańcy naszego mia-
sta zdecydują, jakimi zasadami będzie się 
kierowała kolejna – już piąta jego edycja. 
do 24 września br. swoje propozycje zapi-
sów do regulaminu można składać w Biu-
rze obsługi Klienta na parterze Urzędu 
miasta z dopiskiem „Budżet Partycypa-
cyjny 2019”, w Głównym Punkcie Konsul-
tacyjnym przy ul. Barona 30 p.209 i prze-
syłać elektronicznie na adres kontakt@
razemtychy.pl.

T-Love.

Titus z zespołu Acid Drinkers.

Myslovitz.

Kaliber 44.

muzyczne pożegnanie wakacji
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tężnia już powstaje

Ruszyła budowa kolejnego elementu za-
gospodarowania parku Południowego – 
tężni solankowej.

Tężnia, która powstaje w okolicach ko-
ścioła pw. bł. Karoliny, to ogromne in-
halatorium, w którym będzie można 
zażywać zdrowia zawartego w solance. 
mikroklimat, który powstaje w otoczeniu 
tężni, pomaga w profilaktyce i leczeniu 
schorzeń górnych dróg oddechowych, za-
palenia zatok, nadciśnienia tętniczego, 
alergii i szeregu innych chorób. Sprzyja 
też regeneracji ogólnie wyczerpanego 
organizmu.
Budowany w kształcie przypominającym 
budynek Urzędu miasta obiekt ma być 
gotowy do końca października, zatem je-
śli pogoda pozwoli, będzie można z tężni 
bezpłatnie korzystać jeszcze w tym roku.
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DoDatKoWE aUtoBUSY
miejski zarząd Komunikacji w Tychach informuje uczestników imprezy „Pożegnanie 
wakacji pod Żyrafą”, że w dniu 26.08 2017 r. (sobota) po zakończeniu imprezy (około 
23.00) planuje uruchomić dodatkowe autobusy, którymi będzie można dojechać w 
rejon Paprocan, osiedli r, K oraz dworca PKP.
dodatkowe autobusy będą oczekiwały na uczestników imprezy na parkingu pod Urzę-
dem miasta Tychy i będzie w nich obowiązywać taryfa mzK w Tychach. mzK prosi o 
wcześniejsze zaopatrzenie się w bilety. ze szczegółami linii oraz trasami przejazdu 
można się zapoznać na stronie www.mzk.pl.
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