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W środę, 1 maja tyszanie będą świę-
tować okrągłą, piętnastą rocznicę 
wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
Na placu Baczyńskiego zaplanowano 
wspólne śpiewanie hymnu UE, zosta-
nie pokazana wystawa fotograficzna 
złożona ze zdjęć i wspomnień miesz-
kańców, a w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny odbędzie się koncert pod 
batutą Michała Brożka.

w maju 2004 roku Polska wraz z dzie-
więcioma innymi krajami stała się peł-
noprawnym członkiem Unii Europej-
skiej. Przed zbliżającą się 15. rocznicą 
tamtych wydarzeń związek miast Pol-
skich zachęca do wspólnego udziału 
w obchodach.
Jednym z elementów upamiętniających 
wejście Polski do UE będzie odśpiewa-
nie w kluczowych miejscach polskich 
miast „ody do radości”. – 1 maja punk-
tualnie o godzinie 12 tyszanie zbiorą się 
na placu Baczyńskiego, gdzie będą mieli 
okazję zaśpiewać hymn Unii Europej-
skiej wspólnie z Chórem Uniwersytetu 
Ekonomicznego z Katowic – mówi prezy-
dent Tychów andrzej dziuba, który ser-
decznie zachęca mieszkańców miasta 
do stworzenia tego dnia wielkiego, eu-
ropejskiego chóru.
Tym, którzy już szlifują głosy na wspól-
ne śpiewanie, podpowiadamy, że tekst 
„ody do radości” można znaleźć na stro-
nie Urzędu miasta (www.umtychy.pl). 
Będzie on rozdawany także bezpośred-
nio na placu.
Na placu Baczyńskiego pojawi się rów-
nież wystawa fotograficzna zorganizo-
wana przez Urząd miasta Tychy wraz 
z Tyskim Towarzystwem Fotograficz-
nym. – otrzymaliśmy od tyszan kilka-
dziesiąt zdjęć wraz z opisami obrazują-
cymi zmiany, jakie nastąpiły w Tychach 
oraz w kraju, a także w życiu codzien-
nym Polaków. doświadczeni i uznani 
fotograficy, członkowie TTF wybrali 

najlepsze, które na specjalnych insta-
lacjach będzie można oglądać na placu 
– mówi Iwona Ciepał, naczelnik wy-
działu Informacji, Promocji i współ-
pracy z zagranicą w Urzędzie miasta. 
– Przygotowujemy jeszcze inne atrak-
cje, które czekać będą na mieszkańców 
i uważnie śledzimy prognozy pogody, 
licząc, że aura tego dnia będzie nam 
sprzyjać.
od pogody nie będzie z pewnością za-
leżny koncert, który o godzinie 16 roz-
pocznie się w kościele pw. św. marii 
magdaleny. w dwugodzinnym spotka-
niu z najpiękniejszą muzyką weźmie 
udział ponad stu artystów, którzy wy-
konają – uważaną za największe dzie-
ło muzyki religijnej – „wielką mszę 
h-moll”. dzieło Johanna Sebastiana 
Bacha zaśpiewają i zagrają: wspomnia-
ny wcześniej Chór Uniwersytetu Eko-
nomicznego, Chór muzycznych Spotkań 

w Loarze oraz akademicka orkiestra 
Barokowa akademii muzycznej im. Ka-
rola Szymanowskiego z Katowic. Ca-
łość poprowadzi tyski dyrygent michał 
Brożek. MN

Strefa kibica w Gemini Parku

to już 15 lat - tychy będą świętować rocznicę wejścia Polski do UE

t jak talent
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Roz-
woju Integracyjnej Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Tychach „Piątka Dzieciom” 
we współpracy z Miejskim Centrum Kul-
tury organizuje już po raz ósmy konkurs 
dla dzieci i młodzieży „T jak Talent”.

Konkurs organizowany jest w ramach Ty-
skich Inicjatyw Kulturalnych i ma na celu 
stworzenie przestrzeni, w której dzie-
ci i młodzież będą mogli zaprezentować 
szerszej publiczności swoje niecodzienne 
talenty i umiejętności taneczne, wokalne, 
akrobatyczne i inne.
Konkurs rozgrywany jest w dwóch kate-
goriach wiekowych: klasy I-IV szkół pod-
stawowych oraz klasy V-VIII SP + klasy 
gimnazjalne.
Finał odbędzie 24 maja w zespole Szkół 
muzycznych w Tychach, a zgłoszenia 
przyjmowane są do 13 maja.
Szczegółowe informacje wraz z regulami-
nem oraz linkiem do formularza zgłoszeń 
na stronie https://piatkadzieciom.word-
press.com/2019/04/07/kolejna-edycja-
t-jak-talent/ lub na stronie facebookowej 
Stowarzyszenia „Piątka dzieciom”. RN

młodzi tyszanie uczą się 
przepisów

Miejskie Centrum Oświaty jest jed-
nym z organizatorów Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym, który 25 
kwietnia odbędzie się w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Tychach.

Turniej wpisał się już na stałe w coroczny 
kalendarz tyskich szkół jako impreza pro-
mująca bezpieczne zachowania na dro-
gach. wyłania on także tych uczniów, 
którzy wykazali się nie tylko najlepszą 
wiedzą z zakresu przepisów ruchu dro-
gowego, ale także praktyczną znajomoś-
cią zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz umiejętnością jazdy 
rowerem po torze przeszkód i miasteczku 
ruchu drogowego. WW

Drużynowy Turniej Konsolowy, wystawa zdjęć, 
piłkarskie stanowiska VR, konkursy i malowanie 
twarzy czekają na klientów tyskiej galerii han-
dlowej, którzy w najbliższą sobotę, 27 kwietnia 
wybiorą się na zakupy. Event promuje zbliżające 
się piłkarskie Mistrzostwa Świata U-20, które 
odbędą się m.in. w Tychach.

Coraz mniej czasu zostało do FIFa U-20 world 
Cup w Tychach. do miasta przyjadą zawodnicy, 
którzy są przyszłością piłki nożnej – to w trakcie 
tego turnieju pokazali się światu messi, aguero 
czy… maradona.
zanim na Stadionie miejskim w Tychach zabrzmi 
pierwszy gwizdek (24 maja zagrają Katar z Nige-
rią), kibice zostaną zaproszeni do Strefy Kibica 
w Gemini Parku. Na miejscu będą czekać na nich 
konkursy z nagrodami, strefa rozszerzonej rze-
czywistości, wystawa prezentująca zdjęcia z mi-
strzostw Europy U-21 przed dwoma laty, malo-

wanie twarzy, a także piłkarskie rozgrywki 
na konsoli.
w ramach drużynowego Turnieju Konsolo-
wego chętni rozegrają mistrzostwa świata 
w grę FIFa19 w dwuosobowych drużynach. 
Turniej rozpocznie się losowaniem drużyn 
narodowych i odbędzie się metodą play off, 
czyli przegrana para odpada. Na najlepszych 
czekają atrakcyjne nagrody (bony zakupowe 
na 500 zł dla zwycięskiej pary!).
aby się zapisać, wystarczy napisać wiado-
mość do strony młodzi mistrzowie w Ty-
chach na Facebooku (www.facebook.com/
mistrzowietychy) i podać dane osób 
z drużyny. Uwaga! warto się pospie-
szyć, gdyż liczba miejsc jest 
ograniczona – organizatorzy 
przewidują udział 32 drużyn. 
Szczegółowy regulamin tur-
nieju na fanpage’u. WP
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