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Zwykle Święto Miasta kojarzone jest 
z największą w roku imprezą plene-
rową, u nas organizowaną od wielu 
lat na placu „pod Żyrafą”. W tym roku 
w Tychach postanowiono, że świętować 
będziemy… cały czerwiec, a koncer-
towe wydarzenie w ostatni weekend 
miesiąca będzie jedynie kulminacją 
Święta Miasta.

Część „świątecznych” imprez jest już 
za nami. Należały do nich m.in. metro‑
politalne Święto rodziny (2.06), koncert 
muzyki filmowej Jana a.P. Kaczmarka 
(7.06) czy marsz dla życia i rodziny (9.06). 
Szereg z kilkudziesięciu umieszczonych 
w programie wydarzeń jeszcze nas jed‑
nak czeka.

Gala i rock&roll

Najbliższe to coroczna gala nagród 
prezydenta miasta w dziedzinie kultury 
i sportu, o której piszemy poniżej. od‑
będzie się ona w najbliższy czwartek, 
13 czerwca w sali koncertowej media‑
teki. Następnego dnia, w piątek na tzw. 
dzikiej Plaży nad jeziorem Paprocańskim 
spotkają się natomiast miłośnicy muzyki 
rockowej w rodzimym wykonaniu.
o godz. 17 rozpocznie się tam finał or‑
ganizowanego przez miejskie Centrum 
Kultury przeglądu pod nazwą „dla Tych 
zagrają – Nowa Fala Tyskich Brzmień”, 
w którym wezmą udział zespoły wybrane 
przez jury spośród zgłoszonych do im‑
prezy. Przed paprocańską publicznoś‑
cią wystąpią: Smith on Point, Black Pin, 
4 Generacje, Eloi i Nothin To Lose, które 
walczyć będą o dwa miejsca w programie 
głównej imprezy Święta miasta – kon‑
certów „pod Żyrafą” 29 i 30 czerwca.

Zdrowo i rodzinnie

w niedzielę, 16 czerwca w godz. 14‑18 
zaplanowano dzień zdrowia na placu 
Baczyńskiego, podczas którego wydział 
Spraw Społecznych i zdrowia zaprosi 
do skorzystania z wielu bezpłatnych po‑

rad (dietetycznych, antynikotynowych 
i w zakresie pomocy niepełnosprawnym) 
oraz badań (słuchu, wzroku, ciśnienia 
krwi czy testów na obecność przeciwciał 
anty‑HCV). Eksperci uczyć będą jak sa‑
mobadać piersi, jak skutecznie udzielać 
pierwszej pomocy, a imprezie towarzy‑
szyć będą pokazy sprzętu rehabilitacyj‑
nego, prezentacja Szkoły rodzenia, zaję‑
cia plastyczne dla dzieci i konkursy.
Pełen atrakcji festyn rodzinny „z media‑
teką w stronę lata” proponuje tyszanom 
22 czerwca miejska Biblioteka Publicz‑
na. od godz. 10 do 15 na skwerze przy 
al. Piłsudskiego 16 będzie można prze‑
jechać się ciuchcią, wziąć udział w war‑
sztatach czerpania papieru, kiermaszu 
książki używanej, pobawić się na dmu‑
chańcach czy wyżyć się sportowo lub 
plastycznie. Będą balony, wielkie bańki 

mydlane, znane z bajek postacie, a także 
wata cukrowa i popcorn.

Koncertowe weekendy

dwa ostatnie czerwcowe weekendy wy‑
pełnią wydarzenia muzyczne. organi‑
zatorem pierwszego z nich jest Teatr 
mały, na dziedzińcu którego w sobotę, 
22.06 wystąpi folkowy zespół Beltain. 
Koncert odbędzie się w ramach cyklu 
„In Tichy”.
z kolei 28 i 29 czerwca, podczas kul‑
minacji obchodów tegorocznego Święta 
miasta, na placu „pod Żyrafą” w Parku 
miejskim Solidarności przy ul. Edukacji 
wystąpią: dwójka laureatów przeglądu 
„dla Tych zagrają” oraz marcelina, mi‑
kromusic, Bitamina, Teatr Trip, old Bre‑
akout, Pan Pozor orkiestra i Nosowska.
 WW

Już w najbliższy czwartek, 13 czerwca 
w sali koncertowej Mediateki przy al. 
Piłsudskiego 16 odbędzie się Gala Na-
gród Prezydenta Miasta Tychy w Dzie-
dzinie Kultury i Sportu.

Uroczystość ma już za sobą ponad 20 lat 
tradycji (wcześniej organizowana była 
pod nazwą Koncert Promocyjny) i jest 
okazją do podsumowania osiągnięć mia‑
sta w tych dwóch obszarach i uhonoro‑
wania artystów oraz sportowców, którzy 
w ciągu minionych dwunastu miesię‑
cy zapisali na swoje konto szczególne 
osiągnięcia.
Kogo w tym roku wyróżni swoimi na‑
grodami prezydent andrzej dziuba? 
mamy swoje typy, ale żeby nie psuć nie‑

spodzianki widzom, którzy pojawią się 
na Gali, pozostawimy je w tajemnicy…
Część artystyczną rozpoczną fragmenty 
koncertu fortepianowego f‑moll Frydery‑
ka Chopina w wykonaniu utalentowane‑
go i wielokrotnie nagradzanego młodego 
tyskiego pianisty mateusza Krzyżowskie‑
go, któremu towarzyszyć będzie aUKSo 
orkiestra Kameralna miasta Tychy.
orkiestra pod batutą marka mosia (nota 
bene w przeszłości uhonorowana Nagrodą 
Prezydenta w dziedzinie kultury) wystąpi 
także w drugiej części koncertu, zatytu‑
łowanej „Tango moja miłość”. Tym razem 
tyscy muzycy towarzyszyć będą wirtuozowi 
skrzypiec Krzysztofowi Jakowiczowi oraz 
formacji Tango attack (Hadrian Filip Ta‑
bęcki – fortepian, Grzegorz Bożewicz – 
bandoneon, Piotr malicki – gitara). WW

tychy świętują cały czerwiec

Kogo nagrodzi prezydent?

Katarzyna Nosowska ponownie wystąpi na Święcie Miasta.

Sześć z dziesięciu
W ostatnich dniach do zajezdni Przed-
siębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
w Tychach dotarło sześć z 10 nowych 
mikrobusów firmy MMI. Nowe pojazdy 
to efekt największego w kraju i jednego 
z największych w Europie zamówienia 
na dostawę mikrobusów dla komuni-
kacji miejskiej, zasilanych sprężonym 
gazem ziemnym.

– zakup mikrobusów współfinansowany 
jest ze środków unijnych w ramach du‑
żego projektu pn. „zakup nowoczesnego 
taboru autobusowego z napędem ekolo‑
gicznym na potrzeby rozwoju transpor‑
tu publicznego w podregionie tyskim” – 
przypomina michał Kasperczyk, rzecznik 
prasowy PKm.
Tyski przewoźnik dysponuje obecnie 17 
mikrobusami. – Po zrealizowaniu całości 
zamówienia będziemy mieli jedną z naj‑
większych flot mikrobusowych w Pol‑
sce. Nowe pojazdy po przygotowaniu 
będzie można zobaczyć na liniach ob‑
sługiwanych przez mikrobusy, a w czasie 
Święta miasta oficjalnie zaprezentujemy 
je mieszkańcom – dodaje rzecznik. MN.

finisz w SP 21
Dobiegają końca prace w budynku Szko-
ły Podstawowej nr 21 przy ulicy Mło-
dzieżowej 7, która od września na nowo 
zapełni się dziećmi.

zakończono również roboty związane 
z remontem szkolnego boiska wielofunk‑
cyjnego, które zyskało nową poliuretano‑
wą nawierzchnię (wcześniej była to trawa 
syntetyczna), nowe bramki i kosze do ko‑
szykówki. Ponadto wykonano nowe piłko‑
chwyty oraz dojście do budynku.
obecnie trwają prace porządkowe 
na terenie przynależnym do nowej‑
starej szkoły, które mają się zakończyć 
do 30 czerwca. RN
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