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Koniec roku to zwykle czas podsumowań. Każdy z nas ocenia wtedy, co się udało, 
a co mogło powieść się lepiej w różnych aspektach naszego życia – prywatnego, za-
wodowego, społecznego. Jakie zdarzenia były dla nas ważne, a które w mniej istotny 
sposób wpłynęły na to, jak oceniamy mijający 2017 rok.
Tradycyjnie redakcja Tyskiego Informatora Samorządowego także podsumowała mi-
nione dwanaście miesięcy i poniżej przypominamy, czym od stycznia do grudnia 2017 
roku żyły Tychy i ich mieszkańcy.

StYCZEŃ
rok w kulturze zaczął się od XXVI edycji  ▶

Tyskich wieczorów Kolędowych, które weszły 
w drugie ćwierćwiecze swojej bogatej histo-
rii. Począwszy od koncertu inauguracyjnego 
artystów Piwnicy pod Baranami w kościele 
bł. Karoliny Kózkówny (8 stycznia) przez cały 
tydzień w wypełnionych słuchaczami świąty-
niach na terenie całego miasta rozbrzmiewały 
kolędy i pastorałki w wykonaniu m.in. Krysty-
ny Prońko, Grażyny Łobaszewskiej oraz zna-
komitych chórów i instrumentalistów.

Najważniejszym wydarzeniem stycznia dla  ▶
miejskich inwestycji była decyzja Centrum 

Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowaniu modernizacji dK 44 i budowy bez-
kolizyjnego skrzyżowania ul. Turyńskiej z oświęcimską. Środki Unii Europejskiej pokryć 
mają 85% kosztów tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji.

Podczas organizowanego przez tyskich przedsiębiorców spotkania noworocznego sta- ▶
tuetkę Integratora roku wręczono maestro markowi mosiowi – szefowi orkiestry aUKSo; 
Prokuratura rejonowa przeprowadziła się do nowej siedziby przy ul. wojska Polskiego, 
a woŚP zebrała do puszek w Tychach ponad 44 tysiące złotych. Jak w latach poprzednich 
ulicami miasta przeszedł 6 stycznia orszak Trzech Króli.

LUtY
Prezydent Tychów andrzej dziuba został uho- ▶

norowany tytułem menadżera 25-lecia na Śląsku. 
Przyznane przez Śląskie Stowarzyszenie mena-
dżerów wyróżnienie zostało wręczone 24 lute-
go w Sali marmurowej Urzędu wojewódzkiego 
w Katowicach podczas gali konkursu „Sukces 
na Śląsku”. w kategorii „Kierujący spółką samo-
rządową” tytułem menadżera 25-lecia nagrodzo-
no zbigniewa Gieleciaka – prezesa regionalnego 
Centrum Gospodarki wodno-Ściekowej Sa.

w tym miesiącu rada miasta przyjęła nową  ▶
sieć szkół w Tychach, mł. Insp. andrzej Trzciń-
ski został powołany na stanowisko Komendanta 
miejskiego Policji, Kasia moś wygrała polskie 
eliminacje Konkursu Eurowizji, a Lo nr 3 im. St. 
wyspiańskiego obchodziło 25-lecie istnienia.

21 lutego rozpoczęła się sprzedaż biletów  ▶
na młodzieżowe UEFa EUro U21. wejściówki 
na cztery tyskie mecze szły jak woda.

marZEC
właśnie w związku z młodzieżowym EUro  ▶

gościła w marcu w Tychach piłkarska repre-
zentacja Czech, której wszystkie mecze gru-
powe wyznaczono na Stadionie miejskim przy 
ul. Edukacji. 25 marca czeskie „lwiątka” i ich 
trener spotkali się z tyszanami w Pasażu Kul-
tury andromeda i wraz z piosenkarką Ewą 
Farną zachęcali mieszkańców do kibicowania 
w czerwcu właśnie im. Jak się później okaza-
ło, tyscy kibice spisali się znakomicie, choć 
– niestety – nie pomogło to sympatycznym 
Czechom awansować do półfinału turnieju.

Prezydent andrzej dziuba podpisał w końcu marca zarządzenie w sprawie uruchomie- ▶
nia w wakacyjne weekendy bezpłatnych autobusów na Paprocany, z kolei miejskie Cen-
trum Kultury z sukcesem zorganizowało jubileuszowy X Festiwal monodramu „moTyF” 
z udziałem m.in. Jerzego Stuhra. Nowego właściciela – japońską firmę asahi – zyskała 
Kompania Piwowarska, a Szkoła Podstawowa nr 5 świętowała jubileusz 60-lecia. Porażką 
0:1 w zabrzu z Górnikiem zainaugurowali rundę wiosenną w I lidze piłkarze GKS Tychy.

KWIECIEŃ
Po ośmiu latach od rozpoczęcia budowy, 26  ▶

kwietnia uroczyście otwarto dom hospicyjny 
prowadzony przez Społeczne Stowarzyszenie 
Hospicjum im. św. Kaliksta I. obiekt, który 
stanął na podarowanej przez miasto dział-
ce przy ul. Żorskiej, powstał dzięki dotacjom 
gminnym, środkom od sponsorów, a także 
dzięki dorocznym kwestom na tyskich cmen-
tarzach. Po przecięciu wstęgi rozpoczęła się 
walka Stowarzyszenia o kontrakt z Narodo-
wym Funduszem zdrowia – w efekcie zakoń-
czona połowicznym sukcesem: podpisano 
kontrakt na 16 łóżek, choć przy Żorskiej jest 
ich dwa razy więcej.

w rankingu „#się żyje” Tychy zajęły pierw- ▶
sze miejsce w Polsce (przed Gdynią, Chorzo-
wem, Piekarami Śląskimi, Toruniem itd.) wśród miast do 300 tys. mieszkańców w kategorii: 
z najlepszym dojazdem. Tyszanie wypowiedzieli się także w konsultacjach społecznych 
na temat przystąpienia miasta do powstającej metropolii. Choć frekwencja nie była wy-
soka, to jednak głosy „za” stanowiły ogromną większość.

Teatr mały zorganizował w kwietniu Topoff Festival, a o trzy nowe zwiększyła się liczba  ▶
plenerowych stacji napraw rowerów.

maJ
Początek maja przebiegł w Tychach wła- ▶

śnie pod znakiem rowerów. w długi week-
end, 1 maja ruszyły bowiem cztery wypoży-
czalnie miejskich rowerów, a w każdej z nich 
na tyszan czekało 10 jednośladów. Program 
pilotażowy cieszył się wielkim wzięciem 
mieszkańców – tylko w pierwszym tygodniu 
odnotowano ponad 600 wypożyczeń! Statysty-
ki całego sezonu każą przypuszczać, że rower 
miejski przyjął się w Tychach i wypożyczalnie 
wrócą na wiosnę 2018 roku.

andrzej dziuba wręczył w Teatrze małym  ▶
doroczne Nagrody Prezydenta Tychów w dzie-
dzinie kultury i sportu. otrzymali je: plastyk 
michał Litkiw oraz drużyna futbolu amery-
kańskiego Tychy Falcons, która awansowała do Topligi – najwyższej klasy rozgrywkowej 
w tej dyscyplinie w Polsce.

Pierwszych pacjentów przyjęło Świetlikowo – dom dziennej opieki nad najbardziej  ▶
chorymi dziećmi, dający ich rodzicom szansę na podjęcie pracy czy choćby krótki od-
poczynek.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się też trzecia edycja organizowanego przez mCK  ▶
festiwalu słowa Logos Fest oraz prestiżowe międzynarodowe wydarzenie – Światowa 
Giełda Birofiliów.

CZErWIEC
Pełny podczas wszystkich czterech me- ▶

czów Stadion miejski, dziesiątki tysięcy ki-
biców z wielu krajów na ulicach Tychów, 
wzorowa organizacja i wspaniała atmosfe-
ra – to obraz UEFa EUro U21, największej 
sportowej imprezy w historii miasta. Przy ul. 
Edukacji 7 tyszanie mogli śledzić grupową 
rywalizację Czechów, włochów, duńczyków 
i Niemców oraz półfinałowy mecz anglia – 
Niemcy. I robili to tłumnie, dzięki czemu Ty-
chy pod względem frekwencji na stadionach 
znalazły się w czołówce miast-gospodarzy 
EUro U21.

w czołówce najlepszych gospodarzy pol- ▶
skich miast pojawił się też tyski włodarz. an-
drzej dziuba po raz kolejny znalazł się w pięt-
nastce najlepszych prezydentów rankingu Newsweeka, tym razem na miejscu 13.

w czerwcu zaczęły kursować bezpłatne autobusy do Paprocan, zaś na placu Baczyń- ▶
skiego odbyła się pierwsza Senioriada – impreza integracyjna dla nieco starszych miesz-
kańców Tychów.

LIPIEC
w ramach miejskiego programu rewitali- ▶

zacji odbyło się szereg imprez kulturalnych 
i integracyjnych dla mieszkańców wybranych 
dzielnic. Cykl „Kultura osiedla – osiedle kul-
tury” zawitał na początek na osiedle a, gdzie 
zorganizowano festyn dla dzieci oraz dancing 
w SP nr 3 dla dorosłych. w czasie dwóch wa-
kacyjnych miesięcy festyny rewitalizacyjne 
odbyły się także na osiedlach H, Ł, N, o i czu-
łowskiej osadzie.

w Parku miejskim przy ul. Edukacji otwar- ▶
to pierwszy w Tychach plac zabaw dla dzieci 
niepełnosprawnych, a tyskie Przedsiębior-
stwo Komunikacji miejskiej uhonorowane 
zostało złotą odznaką „za zasługi dla woje-
wództwa śląskiego”.

wydarzeniem dla mieszkańców obrzeży miasta było uruchomienie 1 lipca przy ul. Prze- ▶
jazdowej Klubu mCK Urbanowice – filii miejskiego Centrum Kultury.

SIErPIEŃ
3 sierpnia w ministerstwie rozwoju pre- ▶

zydent andrzej dziuba podpisał umowę, 
na mocy której Tychy otrzymają z UE 100 
milionów zł dotacji na rozwój komunikacji 
publicznej. Projekt pod nazwą „zakup nowo-
czesnego taboru autobusowego z napędem 
ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu 
publicznego w podregionie tyskim” opiewa 
na 164 mln zł, za które zakupione zostanie 
51 autobusów zasilanych gazem, 10 mikro-
busów, 3 trolejbusy, 2 elektrobusy oraz po-
jazdy techniczne i serwisowe. Przebudowana 
i zmodernizowana zostanie także zajezdnia 
PKm.

w tym miesiącu dowiedzieliśmy się, kto  ▶
będzie wykonawcą przebudowy dK 44. Przetarg wygrała spółka Eurovia Polska, która 
pod koniec października rozpoczęła prace przy ul. oświęcimskiej.

defilada, pokazy sprawności, wystawa sprzętu, czołgi na placu „pod Żyrafą” – jak zwy- ▶
kle z wielkim rozmachem obchodzono w Tychach Święto wojska. Podobny rozmach, choć 
już bez armat i wozów pancernych, towarzyszył Festiwalowi Smaków, który na placu Ba-
czyńskiego w pierwszych dniach sierpnia odwiedziły dziesiątki tysięcy tyszan.

WrZESIEŃ
Kolejnym elementem tyskiej walki z za- ▶

nieczyszczeniem powietrza było zainstalo-
wanie z początkiem września 10 czujników 
smogowych pokazujących aktualne stężenie 
groźnych dla zdrowia pyłów zawieszonych 
i ostrzegających przed przekroczeniami. 
Czujniki zainstalowano w różnych miejscach 
Tychów, a ich wskazania każdy mieszkaniec 
może sprawdzać na bieżąco w internecie lub 
w telefonie.

Ekologii poświęcona była także wielka im- ▶
preza plenerowa „Tyskie żywioły” organizo-
wana przez Urząd miasta i spółkę maSTEr 
– odpady i Energia na placu „pod Żyrafą”. 

Był recyklingowy plac zabaw, ekotory przeszkód, konkursy, zabawy i całe mnóstwo eko-
logicznej edukacji.

12 września wybrano władze Górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. w zarządzie Gzm  ▶
znalazł się tyszanin – Krzysztof zamasz. w końcu tego miesiąca prezydent andrzej dziuba 
i metropolita katowicki abp wiktor Skworc podpisali umowę notarialną, na mocy której 
Tychy stały się właścicielem nieruchomości w Kobiórze, w której planuje się lokalizację 
domu Pomocy Społecznej dla starszych mieszkańców miasta.

wydarzeniami września były też dożynki miejskie w Urbanowicach i jubileusz 35-lecia  ▶
tyskich trolejbusów.

PaŹDZIErnIK
Kolejną miejską inwestycją było przejęcie  ▶

przez Tychy udziałów w spółce megrez oraz 
odkupienie od województwa Śląskiego nieru-
chomości przy ul. Edukacji 102. Tym samym 
zarządzany przez megrez Szpital wojewódzki 
znalazł się w rękach tyskiego samorządu. 
Prezydent zapowiedział dalsze inwestowanie 
miasta w infrastrukturę i kadry tej najwięk-
szej placówki służby zdrowia w okolicy.

andrzeja dziubę spotkało w październiku  ▶
kolejne wyróżnienie – został wybrany przez 
41 włodarzy gmin wchodzących w skład me-
tropolii wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego walnego zgromadzenia Gzm.

Przy Teatrze małym rozpoczęto budowę minironda, które ma poprawić bezpieczeństwo  ▶
w miejscu, gdzie często dochodziło do wypadków i kolizji drogowych.

agata Passent, Krzysztof daukszewicz, Sylwia Chutnik i marcin Kydryński byli jednymi  ▶
z gości XIII Tyskich dni Literatury, które zorganizowała w mediatece miejskia Biblioteka 
Publiczna.

LIStoPaD
od wycinki przydrożnych drzew ruszy- ▶

ły prace przy modernizacji dK 44 – kolej-
nej po przebudowie dK 1 wielkiej inwestycji 
drogowej w Tychach, dofinansowej z funduszy 
unijnych. roboty na ul. oświęcimskiej i Tu-
ryńskiej potrwają do 2019 roku, a pierwsze 
poważne utrudnienia z nimi związane pojawić 
się mają w połowie stycznia przyszłego roku. 
modernizacja w sposób znaczący zwiększy 
płynność ruchu na trasie mikołów – oświęcim 
oraz bezpieczeństwo mieszkańców dzielnic 
położonych w pobliżu ul. oświęcimskiej.

w Tychach gościł kardynał Stanisław dzi- ▶
wisz. Najbliższy współpracownik polskiego papieża był 19 listopada gościem uroczysto-
ści odpustowej w parafii bł. Karoliny Kózkówny, której ofiarował relikwie z krwi św. Jana 
Pawła II.

zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Pogodnej w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowi- ▶
ce-wygorzele zdobył główną nagrodę w zorganizowanym przez Urząd marszałkowski 
konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego.

Koncertem aUKSo orkiestry Kameralnej miasta Tychy zakończyły się w Tychach ob- ▶
chody 500-lecia reformacji. organizowało je muzeum miejskie wraz z tutejszą parafią 
ewangelicko-augsburską.

GrUDZIEŃ
Tychy zyskały walor uzdrowiska, a to za spra- ▶

wą tężni solankowej, której budowę zakończono 
w rodzinnym Parku bł. Karoliny. do końca świąt 
Bożego Narodzenia tężnia została próbnie uru-
chomiona, a po zimowej przerwie ruszy na do-
bre wiosną.

w pierwszym kwartale 2018 roku zostanie  ▶
otwarty wodny Park Tychy, którego budowę już 
zakończono i który czeka na dokończenie pro-
cedur związanych z odbiorami.

wydarzeniami grudnia były też: odsłonięcie  ▶
umieszczonej na replice lampki górniczej na os. 
a tablicy poświęconej ofiarom pacyfikacji kopalni „wujek” w grudniu 1981 roku oraz tra-
dycyjny Jarmark Bożonarodzeniowy, który od 14 do 17 grudnia odbył się na placu Ba-
czyńskiego. Gwiazdami imprezy byli m.in. Skaldowie i Kayah.

Czym żyło miasto, czyli jak nam minął 2017 rok

Autorzy zdjęć: michAł jAnusiński, michAł kAsperczyk, BArtek kosiński, rAdofoto, ewA strzodA, wojciech wieczorek, 
sylwiA witmAn, Arc.

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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