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Tychy
Tychy mają 82 km kw. powierzchni i liczą blisko 130 tysięcy
mieszkańców. Sąsiadują z Katowicami, Lędzinami, Bieruniem,
Świerczyńcem, Kobiórem, Wyrami i Mikołowem.
W mieście znajduje się podstrefa tyskiej Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która skupia inwestycje 50
przedsiębiorstw i zatrudnia około 11 tysięcy osób. Od 1692
roku funkcjonuje tutaj Browar Książęcy. Działa przy nim Muzeum
Piwowarstwa, jedno z dwóch tyskich muzeów. Można w nim poznać

historię warzenia „złotego trunku” i zobaczyć jak wyglądały
ówczesne kadzielnie. Na samym końcu zwiedzania dla wszystkich
pełnoletnich uczestników czeka nagroda w postaci kufla
świeżego, niepasteryzowanego piwa.
Tu znajduje się Fabryka Fiata, która została wybudowana
specjalnie dla produkcji licencyjnego Polskiego Fiata 126p. W
szczycie działalności maksymalna produkcja w fabryce
przekraczała 200 tys. sztuk samochodów rocznie.
W Tychach wybudowany został stadion miejski, który na
trybunach może pomieścić 15 tysięcy osób. Można na nim
rozgrywać mecze Ligi Mistrzów oraz spotkania eliminacyjne do
Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy.
Z Tychów pochodzi słynny himalaista Adam Bielecki, który
dokonał pierwszego zimowego wejścia na Broad Peak. Z miastem
jest związany Krzysztof Wielicki, drugi Polak, który zdobył
koronę Himalajów oraz Karakorum. Wielicki jest również znany z
ekstremalnego stylu wspinaczki. Jako pierwszy w historii
światowego himalaizmu wszedł na 8-tysięcznik Broad Peak w
ciągu jednej doby. Później stał się kierownikiem wypraw
zimowych polskich himalaistów.
Jedną z ikon Tychów jest „Żyrafa”, czyli Pomnik Walki i Pracy.
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Artykuły archiwalne
Rozwój i nauka, Tychy
Tychy w czołówce najbardziej cyfrowych gmin Narodowego Spisu
Powszechnego 2021
Tychy zostały laureatem konkursu na najbardziej cyfrową gminę
Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Miasto zajęło czwarte
miejsce, przyznano mu również nagrodę specjalną za
zaangażowanie we współpracę z urzędem statystycznym i

wykazanie największej aktywność wśród społeczności lokalnej.
Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego
Spisu Powszechnego…
29 kwietnia 2022 1 min read
Turystyka i Rekreacja, Tychy
Tężnia już działa
Po zimowej przerwie, w piątek 1 kwietnia, została uruchomiona
tężnia solankowa w Rodzinnym Parku bł. Karoliny. Mieszkańcy
mogą już korzystać ze zdrowotnych walorów solnego aerozolu.
Rozbijające się na gałązkach tarniny cząsteczki solanki,
podobnie jak fale morskie, powodują wytworzenie się
specyficznego mikroklimatu, który działa jak naturalny…
1 kwietnia 2022 1 min read
Mieszkańcy, Tychy
Kolejne budki dla ptaków
Od listopada ubiegłego roku zamontowano w Tychach blisko 300
budek dla jerzyków i innych ptaków. Teraz pojawiło się 221
kolejnych w parkach i skwerach na terenie miasta. Budki lęgowe
dla ptaków pojawiły się na terenie Parku Południowego, Parku
św. Franciszka z Asyżu, Skweru im. Marii…
28 marca 2022 1 min read
Mieszkańcy, Tychy
Tychy dla Ukrainy – punkt wydawania produktów dla Ukraińców
Na I p. Tyskich Hal Targowych otwarto dziś specjalny punkt
wydawania żywności i produktów osobom przybywającym do Tychów
z Ukrainy. Urząd Miasta chce pomóc osobom, które uciekły z
ojczyzny uciekając przed wojną. Punkt będzie czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 – 17.00….
10 marca 2022 2 min read
Mieszkańcy, Tychy
Pierwszy sklep społeczny w Tychach
Na terenie Tyskich Hal Targowych powstanie sklep społeczny dla
osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Będą one
mogły w nim kupić w atrakcyjnych cenach artykuły spożywcze,
środki higieny osobistej oraz środki czystości. Sklep będzie

prowadziła Fundacja Spichlerz. Idea sklepu społecznego polega
na pomocy…
3 marca 2022 2 min read
Kultura, Tychy
XXXI Tyskie Wieczory Kolędowe 2022
Camerata Silesia, Magda Steczkowska, Trebunie Tutki – to tylko
część artystów, którzy wystąpią podczas rozpoczynających się w
najbliższą niedzielę – 9 stycznia br. Tyskich Wieczorów
Kolędowych. 31. edycja festiwalu potrwa tydzień – do 15
stycznia. W tym czasie kościoły wypełnią kolędy w wykonaniu
wyjątkowych artystów,…
10 stycznia 2022 5 min read
Mieszkańcy, Tychy
Konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego
Do 11 stycznia 2022 r. trwają konsultacje w sprawie zasad i
trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Tychach.
Szczegółowe informacje o trybie prowadzonych konsultacji
znajdują się na stronie razemtychy.pl: Konsultacje z NGO
Konsultacje
Źródło: UM Tychy
28 grudnia 2021 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Tychy
Kładka pieszo-rowerowa na ulicy Grota Roweckiego już otwarta
Kładka nad wykopem kolejowym wzdłuż ul. Grota Roweckiego, jest
już otwarta. Obiekt przeszedł odbiór techniczny i dzisiaj
(wtorek, 21-12) został oddany do użytku. To dobra wiadomość
zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Nowo wybudowana
kładka pieszo-rowerowa przebiega nad wykopem kolejowym i łączy
ul. Dąbrowskiego z…
21 grudnia 2021 1 min read
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