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niedziela ze Świętym mikołajem
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Początek grudnia to ulubiony okres 
najmłodszych, bo jednoznacznie koja-
rzy się z Mikołajkami – czasem zabaw, 
atrakcji i prezentów od sympatycznego 
świętego. Urząd Miasta wszystko to za-
pewni małym tyszanom już w najbliższą 
niedzielę, 3 grudnia.

Imprezy, których areną będą Pasaż Kul-
tury andromeda i plac Baczyńskiego, 

rozpoczną się o godz. 15 spektaklem 
„Bajka o Kolorach w poszukiwaniu mi-
kołaja”. Na przedstawienie z animacjami 
i projekcjami wizualnymi zapraszamy 
do Pasażu Kultury andromeda.
Tam o godz. 16 rozpoczną się świąteczne 
warsztaty plastyczne, podczas których 
dzieci będą tworzyć bombki choinko-
we, kartki bożonarodzeniowe i ozdoby 
świąteczne.

Natomiast od godz. 15 na trasie wio-
dącej od ryneczku na osiedlu „Karoli-
na” do placu Baczyńskiego pojawią się 
uczestnicy Parady rowerowych miko-
łajów. Tyscy rowerzyści nigdy nie za-
wodzą, nawet przy najgorszej pogodzie 
ubierają czerwone, mikołajowe czap-
ki i zmierzają na plac, by spotkać się 
z czekającymi tam młodymi mieszkań-
cami miasta. w tym roku na miejscu 
będą ok. godz. 16.
Na prawdziwego Świętego mikołaja trze-
ba poczekać trochę dłużej, bo do godz. 
17.30. wtedy będzie wspaniała oka-
zja do zrobienia sobie zdjęcia z długo 
oczekiwanym gościem i jego pomocni-
kami. mikołaj zostanie pewnie na pla-
cu Baczyńskiego, by obejrzeć taneczne 
interaktywne show „Elfy u mikołaja”, 
w którym udział wezmą m.in. szczudla-
rze. Początek widowiska zaplanowano 
na godz. 18.30.
Przez cały czas trwania miejskich mi-
kołajków, czyli w godz. 15–19, na pla-
cu Baczyńskiego funkcjonować będzie 
karuzela, kolejka szynowa i fotobudka, 
w której bezpłatnie można sobie zro-
bić pamiątkowe zdjęcie. o świąteczny 
klimat postara się także mikołajko-
wy dJ.
Także od godz. 15 do końca imprezy 
w Pasażu Kultury andromeda trwać 
będzie kiermasz świąteczny, pod-
czas którego swoje wyroby zaoferują 
podopieczni tyskich organizacji po-
zarządowych, w tym tych sprawują-
cych opiekę nad osobami niepełno-
sprawnymi.

We wtorek, 21 listopada na czułowskim 
osiedlu Osada po rozbudowie i moder-
nizacji została otwarta świetlica śro-
dowiskowa przy ul. Katowickiej 229. 
Swoje miejsce znajdzie tam ok. 35 naj-
młodszych mieszkańców osiedla.

zadanie to realizowane było w ramach 
programu rewitalizacji osiedla osada 
przez zakład remontowo-Budowlany 
Czesław Janosz pod nadzorem admini-
stratora budynku – miejskiego zarządu 
Budynków mieszkalnych.
zakres robót obejmował m.in. przebu-
dowę ze zmianą sposobu użytkowania 
dwóch lokali, rozbudowę strefy wejścio-
wej wraz z platformą dla osób niepełno-
sprawnych, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, tynków, glazury i podłóg, 
wymianę instalacji oraz wykonanie alar-
mu i monitoringu. Koszt inwestycji wy-
niósł nieco ponad 520 tys. złotych, bu-
dowa trwała od marca br.
Efektem przebudowy jest nowoczesny 
lokal o powierzchni ok. 92 m2 dostoso-
wany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, w którym znajdują się: główne 
pomieszczenie świetlicy o pow. 39 m2, 
pokój dla doradcy, ogólnodostępna 

kuchnia, sanitariaty i pomieszczenie 
socjalne.
1 listopada obiekt objął w użytkowa-
nie miejski ośrodek Pomocy Społecz-

nej, który już rozpoczął działalność 
świetlicy środowiskowej dla dzieci 
z osady.
 WW

Spotkania ws. 
dofinansowania

Jak już pisaliśmy, Tychy zamierza-
ją ubiegać się o dofinansowanie z UE 
na zakup i montaż odnawialnych źró-
deł energii (solary, fotowoltaika, kotły 
na biomasę, pompy ciepła, kolektory 
słoneczne). Umożliwi to mieszkańcom 
domów jednorodzinnych uzyskanie do-
finansowania aż do 95% kosztów takiej 
inwestycji.

w najbliższą środę, 29 listopada odbę-
dzie się pierwsze z cyklu spotkań in-
formacyjnych dla mieszkańców. o godz. 
17.30 w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 6 z ekspertami spotkają się 
mieszkańcy Czułowa, zwierzyńca i war-
togłowca. Harmonogram kolejnych spo-
tkań: Jaroszowice, Urbanowice, wygorze-
le – 1 grudnia godz. 17 (świetlica zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 4, ul. Pogod-
na); Cielmice, Paprocany, os. zuzanna i z1 
– 5 grudnia godz. 18 (sala gimnastyczna 
SP 23, ul. Jedności 51); wilkowyje, mą-
kołowiec, Stare Tychy – 8 grudnia godz. 
17.30 (zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
1, ul. Leśna 66); Glinka, Suble, Żwaków, 
os. a, B, C, d, E, F, G, H, J, K, L, Ł, m, N, 
o, P, r, T, U, w – 11 grudnia godz. 17.30 
(sala 102 Urzędu miasta). WW

tychy zabłysną w Europie
„Let the Stars Shine” to konkurs orga-
nizowany przez 9 posłów Parlamentu 
Europejskiego polegający na wyborze 
5 najlepszych zakończonych projektów 
współfinansowanych przez UE. Wśród 
nich znalazł się tyski projekt szybkiej 
kolei regionalnej, który jako jeden z 45 
projektów zostanie pokazany w przy-
szłym roku w Brukseli.

Celem europejskiego konkursu „Let the 
Stars Shine” zainicjowanego przez posła 
do Parlamentu Europejskiego Lamberta 
van Nistelrooija jest wyłonienie najlep-
szych projektów realizowanych w mia-
stach z wykorzystaniem środków z Unii 
Europejskiej. organizatorami konkursu 
„Let the Stars Shine” w województwie 
śląskim są poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego dr Jan olbrycht oraz marsza-
łek województwa Śląskiego wojciech 
Saługa. Jak mówią sami organizatorzy, 
ideą konkursu jest odkrycie i pokazanie 
prawdziwych gwiazd – projektów, które 
w najlepszy sposób wykorzystały fundusze 
europejskie. Nagrody zostały przyznane 
w pięciu kategoriach: rewitalizacja, trans-
port publiczny, innowacje w miastach, zie-
lone miasto oraz aktywizacja społeczna.
Tychy otrzymały nagrodę w kategorii 
transport publiczny za projekt „Szybka 
kolej regionalna Tychy-dąbrowa Gór-
nicza – etap I Tychy miasto-Katowice”. 
Nagrodę odebrał w Katowicach podczas 
uroczystej gali 20 listopada br. andrzej 
dziuba – prezydent Tychów. RP

Placówkę po remoncie otwarła wiceprezydent Daria Szczepańska (z prawej).

Świetlica po nowemu
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