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Jeszcze tylko kilka dni i powitamy wa-
kacje. Rozpocznie się okres urlopowych 
wyjazdów, dla najmłodszych czas laby, 
a dla części instytucji miejskich – czas 
wytężonej pracy.

oferta kulturalno-sportowa na tego-
roczne lato jest jak zwykle bardzo bo-
gata i każdy powinien znaleźć w niej 
coś dla siebie. Pełne kalendarium im-
prez i wydarzeń, które w lipcu i sierp-
niu odbywać się będą w mieście, moż-
na znaleźć na stronie www.umtychy.
pl/wakacje2018. Poniżej przybliżamy 
najciekawsze propozycje.

W parku i na plaży
Jak co roku nie zabraknie dużych im-
prez, których listę otwiera Święto mia-
sta.
30 czerwca i 1 lipca tysiące tyszan ba-
wić się będą jak zwykle na placu pod 
Żyrafą w Parku miejskim. muzyczny-
mi gwiazdami pierwszego dnia Świę-
ta miasta 2018 będą daria zawiałow 
i Krzysztof zalewski, zaś w niedzie-
lę największą widownię zgromadzą 
zapewne koncerty Sylwii Grzeszczak 
i grupy LemoN.
w sierpniu festiwalowa publiczność 
przeniesie się na dziką Plażę nad Je-
ziorem Paprocańskim, gdzie 18 i 19 
sierpnia w ramach Portu Pieśni Pra-
cy zagrają najlepsze polskie zespoły 
szantowe. wakacje zakończy nato-
miast piąta już edycja festiwalu „rock 
na Plaży”, którą zaplanowano na so-
botę 1 września.

W niedziele – na plac lub dziedziniec
wakacyjne niedziele na placu Baczyń-
skiego stały się już tradycją, cieszącą 
się sporym zainteresowaniem tyszan. 
Tegoroczny cykl pn. „Bacz na niedzielę!” 
rozpocznie 8 lipca „Niedziela tanecz-
na”, po której kolejni organizatorzy za-

praszać będą na: „Niedzielę szacho-
wą” (15.07), dwie „Niedziele z Teatrem 
małym” (22 i 29.07), „Niedzielę rocko-
wą” (5.08), „Niedzielę z gitarą” (12.08), 
„Niedzielę z chórem Presto Cantabile” 
(19.08) i na pożegnanie wakacji „Nie-
dzielę z książką” 26 sierpnia.
Także w niedziele, wzorem lat ubie-
głych, Teatr mały organizować będzie 
muzyczne poranki na swoim dziedziń-
cu. Począwszy od 8 lipca, a skończyw-
szy na 26 sierpnia, w każdą niedzielę 
o godz. 11 odbywać się tam będą ple-
nerowe spotkania z muzyką klasyczną, 
rozrywkową, folkową, a nawet z orkie-
strą dętą.

Warsztaty i zajęcia kreatywne
Nie tylko dzieci, ale i całe rodziny 
będą mogły wziąć udział w organizo-
wanych w czasie wakacji warsztatach. 
Tak będzie na przykład w przypadku 
sierpniowych warsztatów ceramicz-
nych, na które do swojej siedziby przy 
pl. wolności zaprasza muzeum miej-
skie. Ta sama placówka zorganizuje 
dla dzieci także warsztaty pt. „Powsta-
je miasto” oraz spotkanie, na którym 
będzie można poznać historię tyskich 
neonów.
„Twórcze lato w Galerii obok” to z kolei 
hasło przewodnie rozpoczynających się 
6 sierpnia warsztatów plastycznych, or-
ganizowanych przez Teatr mały. wcześ-
niej, bo już 25 czerwca, ruszają zajęcia 
warsztatowe w młodzieżowym domu 
Kultury nr 2. Tematyka zajęć w pla-
cówce przy ul. Elfów jest bardzo róż-
norodna: od tańca poprzez ceramikę, 
teatr, modelarstwo aż po aikido. Także 
drugi z mdK-ów nie będzie w wakacje 
zamknięty. w młodzieżowym domu Kul-
tury nr 1 im. artystów rodu Kosaków 
przy ul. Hlonda odbywać się będą za-
jęcia, taneczne, ruchowe, plastyczne, 
teatralne, muzyczne i wokalne.

Na sportowo
w okresie wakacyjnym zarówno Kryta 
Pływalnia przy ul. Edukacji, jak i Park 
wodny Tychy przygotowały promo-
cyjne cenniki i dodatkowe atrakcje 
dla młodych tyszan przebywających 
w mieście. Jeśli jednak ktoś woli inne 
od pływania dyscypliny, to znajdzie 
w ofercie miejskiego ośrodka Spor-
tu i rekreacji też coś dla siebie, jak 
choćby wakacyjną Ligę Koszykówki 
Ulicznej, która rusza w ow Paprocany 
3 lipca, regaty kajakowe dzieci (1.09), 
festyn sportowy „Żegnajcie wakacje” 
(26.08) czy międzynarodowy Tyski Bieg 
Uliczny i VII Tyski Półmaraton, które 
zostały zaplanowane na niedzielę 2 
września.

Imprezy tematyczne
w czasie wakacji odbędzie się też wie-
le imprez tematycznych. Ci, którzy lu-
bią militaria, na pewno będą obcho-
dzić Święto wojska, na które tyska 
wKU zaprasza 15 sierpnia pod Żyrafę. 
1 września w Parku miejskim odbędzie 
się impreza ekologiczna dla całych ro-
dzin pn. „Tyskie żywioły”. miejskie do-
żynki organizowane przez radę osiedla 
Cielmice zaplanowano na 2 września. 
a tuż po wakacjach tyszanie będą mo-
gli wziąć udział w Light & Sound Fe-
stival (8.09 na terenie Browaru oby-
watelskiego) i w pikniku z okazji dnia 
Bezpieczeństwa (9.09 na placu pod 
Żyrafą).
wszystkich, którzy spędzają lato 
w mieście, zachęcamy do sprawdze-
nia bogatej oferty tyskich instytucji 
i  placówek. Każdy znajdzie w niej 
coś dla siebie – zarówno starsi, jak 
i młodsi, melomani i ci, którzy lubią 
dobry film. Półkolonie, zajęcia, war-
sztaty, spacery – Tychy to dobre miej-
sce na wakacje.
 WW

Szukamy lokalnych liderów
Urząd Miasta Tychy 
ogłasza nabór na Lo-
kalnych Liderów Rewi-
talizacji w czterech ob-
szarach: os. A, os. H i Ł, 
os. N i O oraz w Czułowie 
i Zwierzyńcu.

do współpracy zapraszane są osoby, 
które działają społecznie i chciałyby 
zaangażować się w proces rewitaliza-
cji na wymienionych tyskich osiedlach. 
Praca Lokalnych Liderów rewitalizacji 
ma wymiar społeczny, ma umożliwić 
lepszą komunikację pomiędzy Urzę-
dem miasta a lokalną społecznością.
Głównym zadaniem Lokalnych Lide-
rów rewitalizacji będzie m.in.: bieżąca 
współpraca z Urzędem miasta przy re-
alizacji projektów ujętych w Programie 
rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 
2023.
zainteresowane osoby proszone 
są o wypełnienie oraz złożenie formu-
larza zgłoszeniowego drogą elektro-
niczną (na adres fundusze@umtychy.
pl) lub osobiście do wydziału rozwoju 
miasta i Funduszy Europejskich Urzędu 
miasta Tychy (IX piętro, pokój 907 lub 
908) w terminie do 30 czerwca 2018 
roku. Formularz dostępny jest na stro-
nie www.umtychy.pl w zakładce „ak-
tualności”.
w razie dodatkowych pytań – kontakt: 
wydział rozwoju miasta i Funduszy Eu-
ropejskich, tel. 32/ 776 39 07 lub 32/ 
776 39 08.

W wakacje na nudę nie ponarzekasz

Jedną z cyklicznych wakacyjnych imprez w Tychach będzie kolejna edycja festiwalu "Port Pieśni Pracy", w sierpniu nad 
jeziorem Paprocany.

Portal dla pozarządowych
Chcesz dowiedzieć się, jakie organiza-
cje pozarządowe działają w Tychach? 
A może szukasz informacji o aktu-
alnych konkursach, w których może 
wziąć udział twoja organizacja? Zale-
ży ci, by zarejestrować swoją organi-
zację pozarządową na oficjalnym por-
talu NGO?

wejdź na stronę www.ngo.umtychy.pl. 
do jej odwiedzenia zachęca tyski Urząd 
miasta. Ponadto na portalu wiele in-
nych, interesujących informacji, m.in. 
o tym, jakie przedsięwzięcia miasto za-
mierza skonsultować z organizacjami 
pozarządowymi, o ciekawych inicjaty-
wach podejmowanych przez NGo oraz 
o aktualnych aspektach prawnych ich 
funkcjonowania.
zarejestrowane podmioty, które wy-
rażą chęć otrzymywania najnowszych 
informacji i aktualności z lokalnego 
rynku organizacji pozarządowych, Um 
zachęca do zapisania się do newslet-
tera na stronie. zainteresowani mogą 
kontaktować się przez adres e-mail: 
ngo@umtychy.pl
Projekt pn. „Baza i portal tyskich NGo” 
powstał w ramach Programu rewitali-
zacji dla miasta Tychy do roku 2023.
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