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„Czy jest coś lepszego niż zapach grzań-
ca czy korzennych ciasteczek, a wszyst-
ko to w niesamowicie świątecznej at-
mosferze, przepełnionej dobrą muzyką 
i pięknie przystrojoną choinką? ” – py-
tają retorycznie pracownicy Miejskiego 
Centrum Kultury w Tychach, organizato-
ra jubileuszowej, dziesiątej edycji Jar-
marku Bożonarodzeniowego.

od najbliższego piątku, 14 grudnia przez 
trzy dni przedświątecznego weekendu pla-
cem Baczyńskiego zawładnie duch Boże-
go Narodzenia, oferujący szereg atrakcji 
od popołudnia do późnego wieczora.

Wszystko na święta

Tradycyjnie plac wypełnią pięknie przy-
strojone domki, w których wystawcy ofe-
rować będą wszystko to, co potrzebne jest 
do jak najwspanialszego przeżycia Bożego 
Narodzenia. Nie zabraknie ozdób świą-
tecznych, propozycji oryginalnych gwiazd-
kowych prezentów, zabawek, ale przede 
wszystkim bożonarodzeniowych przysma-
ków z różnych stron Polski. w poprzednich 
latach stoiska z góralskimi oscypkami ry-
walizowały z tymi z wędlinami z Podlasia 
– podczas tegorocznego Jarmarku z pew-
nością będzie podobnie.
Tyskie restauracje zadbają, by podczas 
imprezy nikt za bardzo nie zmarzł i nie 
zgłodniał. oprócz pysznych miodów pit-
nych będzie więc można na miejscu roz-
grzać się grzańcem czy spróbować piero-
gów i innych świątecznych specjałów.

Atrakcje dla najmłodszych

w czasie, gdy rodzice zajmą się świątecz-
nymi zakupami w jarmarkowych straga-
nach, organizatorzy zapewnią odpowied-
nią rozrywkę dla najmłodszych tyszan. 
Będzie zatem konkurs strojenia choinek, 
animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne 
i spektakle teatralne. w piątek (14.12) Te-
atr Lufcik na Korbkę pokaże przedstawie-
nie „o! Choinka! ”, zaś w sobotnie popołu-
dnie (15.12) dzieci obejrzą „Niesamowite 
przygody rupperta Greena” w wykonaniu 
Teatru TrIP.

Wspólne gotowanie

Tradycją tyskich Jarmarków Bożonaro-
dzeniowych stało się też wspólne przyrzą-
dzanie świątecznych potraw z mistrzami 
kuchni. Kolejnym, który zagości na placu 

Baczyńskiego i na oczach tyszan goto-
wał będzie swoje smakołyki, jest mate-
usz Gessler, znany z pewnością wszyst-
kim widzom programu „masterChef 
Junior”. Telewizyjna gwiazda TVN pojawi 
się na Jarmarku w piątek i na pewno po-
częstuje uczestników imprezy przygoto-
wanymi przez siebie specjałami.

Finał na bank

od listopada twórcy i animatorzy kultury 
z naszego miasta walczą o środki zgroma-
dzone w Tyskim Banku Kultury. rozstrzyg-
nięcia kolejnej edycji konkursu miejskie-
go Centrum Kultury poznamy w niedzielę 
(16.12), tuż przed koncertem finałowym. 
dowiemy się wtedy, do kogo trafią dota-
cje z mCK i jakie przedsięwzięcia zosta-
ną za nie w przyszłym roku zrealizowane. 
Podczas wręczania symbolicznych czeków 
obecni będą przedstawiciele władz samo-
rządowych miasta, którzy złożą zgroma-
dzonym na placu Baczyńskiego tyszanom 
życzenia świąteczno-noworoczne.

Gorąco na scenie

Nie wiemy na pewno, jaka w najbliższy 
weekend będzie pogoda, ale z całą pew-
nością można założyć, że na jarmarkowej 
scenie będzie gorąco! zadbają o to arty-

ści, wśród których nie zabraknie młodych 
muzyków z tyskiego ogniska muzyczne-
go, chóru gospelowego God’s Property, 
Tyskiej Grupy Kolędowej Pan Pozor, ze-
społu Eloi, a przede wszystkim gwiazd, 
które rozświetlać będą plac na finał każ-
dego wieczoru.
w piątek zaplanowano koncert Janusza 
radka, w sobotę swe świąteczne oblicze 
pokaże Halina mlynkova, zaś na zakoń-
czenie 10. Jarmarku Bożonarodzeniowe-
go w specjalnym, żywiołowym koncercie 
wystąpi zespół Enej!  WW

Przyjdź na Jarmark, poczuj święta!
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Lodowiska już czynne
W sobotę 8 grudnia ruszyły dwa lodowiska 
sezonowe w Tychach: w ośrodku w Papro-
canach oraz na obiekcie przy ul. Brzozo-
wej. Trzecie z lodowisk – pod Żyrafą bę-
dzie czynne od wtorku 11 grudnia.

Lodowiska w Paprocanach i na obiek-
cie przy ul. Brzozowej są otwarte 
w godz. 8-13, 15-17 oraz w godzinach 
18.30-19:30. Natomiast z obiektu pod Ży-
rafą będzie można korzystać od 8 do 13, 
od 16 do 18 oraz od 18:30 do 19:30.
UwaGa! Godziny otwarcia lodowiska 
oraz liczba i długość przerw konser-
wacyjnych mogą ulegać zmianom w za-
leżności od warunków atmosferycznych 
i stanu technicznego tafli lodowej.
Korzystanie ze ślizgawek jest bezpłatne.
 RP

Kto pracuje w Wigilię?
W Wigilię nieczynny będzie Urząd Miasta 
Tychy – tyscy urzędnicy odpracowali ten 
dzień w sobotę – 10 listopada. Podobnie 
jak pracownicy Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Tychach i Miejskiego 
Zarządu Budynków Mieszkalnych, którzy 
10 listopada także byli obecni w pracy.

Na mocy zarządzenia dyrektora Powiato-
wego Urzędu Pracy w Tychach, 24 grud-
nia tego roku miejscowy PUP będzie nie-
czynny. dzień wolny będzie odpracowany 
w sobotę, 15 grudnia 2018 roku. Tego dnia 
do pracy przyjdą też osoby zatrudnione 
w Tyskim zakładzie Usług Komunalnych 
w Tychach, zatem w tym zakładzie wigilia 
będzie także dniem wolnym.
miejskie Centrum oświaty będzie czynne 
w wigilię do godz. 12. do tej godziny będzie 
można także załatwić sprawę w Punkcie 
obsługi Klienta w Powiatowym zespole ds. 
orzekania o Niepełnosprawności, który 
będzie czynny w godz. 8-12.
– w związku z powyższym 13 i 20 grudnia 
2018 r. (czwartki) Punkt obsługi Klienta 
będzie czynny w godzinach 8–17.30, zaś 
w dniu 21.12 (piątek) w godzinach 8–14. 31 
grudnia (Sylwester) Punkt obsługi Klien-
ta będzie czynny w godzinach 8–14 – in-
formuje Joanna Biskup, przewodniczą-
ca Powiatowego zespołu ds. orzekania 
o Niepełnosprawności.
Żłobek miejski będzie w wigilę zamknię-
ty, w szkołach nie będzie lekcji – w nie-
których, jeśli będzie zainteresowanie, 
być może zostaną zorganizowane dyżury 
w świetlicach szkolnych. decyzja zapadnie 
w tym tygodniu.
miejski zarząd Ulic i mostów będzie z kolei 
pracował normalnie tzn. od 7-15, podob-
nie jak dzienny dom Pomocy Społecznej 
„wrzos”.
miejski ośrodek Sportu i rekreacji w wigi-
lię będzie zamknięty – pracownicy odpra-
cowali ten dzień w sobotę 8 grudnia.
w wigilię muzeum miejskie oraz biblioteki 
na terenie miasta Tychy będą nieczynne. 
Książki oddamy i wypożyczymy za to w Syl-
westra 31 grudnia od godz. 8 do 15. RP

Jedną z gwiazd tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego będzie zespół Enej. 

Program Jarmarku 
Bożonarodzeniowego
Piątek 14.12.2018
15:00 otwarcie dnia
15:00-15:30 konkurs strojenia choinek 
na placu Baczyńskiego
15:30-17:00 Teatr Lufcik na Korbkę 
„o! Choinka! ”
17:30-19:15 wspólne gotowanie z ma-
teuszem Gesslerem
19:30 koncert Janusza radka
Sobota 15.12.2018
14:30 otwarcie dnia
15:00-16:00 Teatr TrIP „Niesamowite 
przygody ruperta Greena”
16:00-16:30 animacje dla dzieci
16:30-17:15 koncert ogniska muzycz-
nego
17:30-19:00 koncert God’s Property
19:30 koncert Haliny mlynkovej
Niedziela 16.12.2018
14:30 otwarcie dnia
15:00-16:30 warsztaty dla dzieci
17:00-17.45 koncert Tyskiej Grupy Ko-
lędowej – Pan Pozor
17.45-18.30 koncert Eloi
18:30-19:00 Tyski Bank Kultury i ży-
czenia władz miasta Tychy
19:00 wielki finał: koncert zespołu 
Enej
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