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Co prawda zgodnie z tradycją św. Miko-
łaj odwiedza dzieci 6 grudnia, ale w tym 
roku Miasto Tychy zaprosi najmłodszych 
na spotkanie z ich ulubionym świętym 
dwa dni później – w sobotę, 8 grudnia.

mikołajowe miasteczko stanie w świątecz-
nie przystrojonej scenerii placu Baczyń-
skiego i otworzy swe podwoje o godz. 16. 
wszyscy chętni mniejsi i więksi tyszanie 
będą mogli odwiedzić domek św. miko-
łaja, zabawić się razem z jego elfami lub 
popracować troszkę w mikołajkowej Fa-
bryce ozdób Świątecznych. Będzie także 
można odbyć podróż świąteczną kolejką, 
zobaczyć barwne przedstawienie, a na pa-
miątkę zrobić sobie zdjęcie w specjalnej 
fotobudce.

W domku św. Mikołaja

w centralnym miejscu placu Baczyń-
skiego stanie domek świętego mikoła-
ja pełen choinek, barwnych światełek, 
z wielkim tronem dla gospodarza, który 
ma się tam pojawić ok. godz. 16.30 i któ-
ry przez trzy godziny będzie spotykał się 
z młodymi tyszanami. do domku dzie-
ci będą wpuszczane przez nadwornego 
elfa. Podczas spotkania będzie okazja 
do porozmawiania ze świętym, zrobie-

nia sobie z nim zdjęcia, a także otrzyma-
nia przyniesionych przez rodziców pre-
zentów. Czas oczekiwania na spotkanie 
z mikołajem umilać będą elfy, które za-
proponują udział w zabawach i konkur-
sach oraz wspólne psoty. Nie zabraknie 
również wielkich reniferów...

W fabryce ozdób

w wybudowanej na placu Baczyńskiego 
mikołajowej Fabryce ozdób Świątecznych 
dzieciaki będą mogły wyżyć się artystycz-
nie w jednym z pięciu stoisk. Na pierw-
szym przygotowywane będą świąteczne 
stroiki, a na kolejnych: drewniane anioł-
ki, akrylowe bombki choinkowe, fantazyj-
ne kartki świąteczne oraz Skarpetkowe 
Bałwanki.
Fabryka ruszy z produkcją już od godz. 
16 i czynna będzie do samego końca im-
prezy.

„Elfowe drzewo”

aktorzy tyskiego Teatru Hom pojawią 
się na placu ok. godz. 17, by zaprezen-

tować spektakl „Elfowe drzewo” – opo-
wieść o chciwym trollu, który chce zerwać 
wszystkie paczuszki z prezentami, jakie 
wyrosły na Elfowym drzewie. ono jednak 
płata mu figle i podsuwa same prezenty
-psikusy...
Po przedstawieniu aktorzy Teatru Hom po-
zostaną, by wspólnie bawić się z dziećmi 
przez kolejne godziny.

Fotobudka i kolejka

atrakcją miejskich obchodów imienin 
mikołaja będzie też specjalna fotobud-
ka, w której każdy będzie mógł zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie w świątecznej 
scenerii, po czym natychmiast umieś-
cić je np. na facebooku. Profesjonalny 
sprzęt fotograficzny gwarantuje wydruk 
zdjęcia już po kilkunastu sekundach, za-
tem do domu będzie można wrócić z mi-
kołajkowa pamiątką.
Ku uciesze najmłodszych dzieci na placu 
stanie też świąteczna kolejka elektryczna. 
zapraszamy w sobotę w godz. 16-20.
 WW

Świąteczne oświetlenie zmienia nasze 
miasto, nadając mu niepowtarzalny wy-
gląd i tworząc wyjątkową atmosferę. 
Oprócz Wydziału Komunalnego, któ-
ry głównie zajmuje się dekorowaniem 
tyskich ulic, placów i budynków, swój 
udział w przystrajaniu miasta ma także 
MZUiM. Chodzi o aranżację 14 rond.

Podobnie jak w minionych sezonach 
na większości rond przystrojone zostaną 
rosnące tam krzewy i drzewa. Głównie 
zastosowane zostanie białe oświetlenie 
ledowe w tonacji zimnej, choć w niektó-
rych punktach miasta można będzie po-
dziwiać kolorowe lampki – w ten spo-

sób ozdobiona zostanie duża choinka 
rosnąca u zbiegu ulic Cienistej, Begonii 
i Harcerskiej.
z kolei na rondzie Sublańskim (u zbiegu 
ulic Harcerskiej i Żwakowskiej) zostanie 
zamontowana świetlna dekoracja z le-
dowych sznurów, które zostaną zamon-
towane na słupie trakcji i będą opadać 
w stronę skraju ronda, tworząc kształt 
przypominający choinkę. Na rondzie 
św. Jadwigi rozbłyśnie czterometrowa 
świetlna choinka, a dodatkowym akcen-
tem mają być też dekoracyjne gwiazdki 
wbite w ziemię. Żywa choinka pojawi się 
natomiast na rondzie olimpijskim, a ron-
do na Żwakowie (skrzyżowanie ulic Żor-

skiej, Legionów Polskich i myśliwskiej) 
ozdobią świąteczne dekoracje monto-
wane na latarniach.
w tym roku nie może zabraknąć jednego 
z najciekawszych akcentów, czyli efektow-
nych kul świetlnych. zostaną one rozwie-
szone nad rondem Paprocańskim i będzie 
ich dwadzieścia. Kule ozdobią także ron-
do dworcowe. z kolei na rondzie Harcer-
skim rozbłysną stelaże przypominające 
fontanny.
w tym sezonie świąteczne iluminacje zo-
staną uruchomione początkiem grudnia 
i będą zdobiły miasto do końca stycznia 
2019 roku. mzUim przeznaczył na ten cel 
około 150 tys. zł.  WW

mikołaj przybędzie w sobotę
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Świąteczne dekoracje tyskich rond

Gwiazdy zaśpiewają 
na Jarmarku
Milowymi krokami zbliża się połowa 
grudnia, a więc czas tradycyjnego Jar-
marku Bożonarodzeniowego, od lat or-
ganizowanego przez Miejskie Centrum 
Kultury.

Jak zawsze w dniach 14-16 grudnia na pla-
cu Baczyńskiego staną kramy ze świą-
tecznymi ozdobami i przysmakami, które 
najlepiej skosztować właśnie w okolicy 
Bożego Narodzenia. organizatorzy zapo-
wiadają także pokaz kulinarny mateusza 
Gesslera, spektakle i konkursy dla naj-
młodszych i szereg innych świątecznych 
atrakcji.
Pełny program 10. edycji Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego opublikujemy w na-
stępnym wydaniu „Tyskiego Informatora 
Samorządowego”, ale już dzisiaj możemy 
zapowiedzieć, że w roli gwiazd tegorocznej 
imprezy wystąpią: Janusz radek, Halina 
mlynkova i zespół Enej, który zagra na fi-
nał – w niedzielę, 16 grudnia. WW

tychy już świecą
W końcu ubiegłego tygodnia Tychy – 
jak co roku – rozświetlone zostały fee-
rią ozdobnych świątecznych instalacji. 
Ta iluminacja towarzyszyć nam będzie 
do ostatnich dni stycznia 2019 roku.

Tradycyjnie na terenie miasta pojawiły się 
warkocze, łańcuchy i sople, a także kurty-
ny i drzewka świetlne. Fontanny na pl. św. 
anny i na pl. Baczyńskiego zyskały świą-
teczną oprawę, pojawiły się anioły 3d (pl. 
Baczyńskiego i rynek), a także choinki, 
elementy ozdobne na latarniach i nad nie-
którymi ulicami.
Nie zabraknie wielkiej, rozświetlonej 
choinki na placu Baczyńskiego, tam też 
można zrobić sobie świąteczną fotografię 
w specjalnej ramce zdjęciowej z choinką 
i mikołajem.
miasto wyda na świąteczne przystrojenie 
ulic, placów i budynków niespełna 400 tys. 
złotych. WW

W ubiegłym roku setki najmłodszych tyszan spotkały się na placu Baczyńskiego ze 
św. Mikołajem. Z pewnością nie inaczej będzie w najbliższą sobotę.Ka
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