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Lampa Górnicza
Pomnik ,,Lapma Górnicza" stanął w Tychach na osiedelu A w
latach 60-tych ubiegłego wieku. Miał podkreślić jego górniczy
charakter, gdyż to głównie dla górników władze PRL-u
wybudowały to osiedle. Po kilkudziesięciu latach kopia lampy
górniczej w skali 10:1 znowu stoi na osiedlu A, przy ulicy
Burschego. Replika lampy została wykonana ze stali
nierdzewnej i szkła przez firmę Stal-Brat. Oświetlenie wewnątrz
lampy jest zapalane w momencie uruchamiania oświetlenia
ulicznego. Jej wysokość to 4,80 metra, a ciężar wynosi 720
kilogramów. Na lampie umieszczony jest napis : OSIEDLE A,
NAJSTARSZE W NOWYCH TYCHACH, ZBUDOWANE W
LATACH 1951-1955 WEDŁUG PROJEKTU TADEUSZA
TEODOROWICZA-TODOROWSKIEGO KOPIA LAMPY
GÓRNICZEJ W SKALI 10:1.

Wiktoria Durtka
Lampa Górnicza

Teatr Mały
Teatr został otwarty w 1965 roku. Na początku pełnił funkcję
zakładowych domów kultury KWK „Ziemowit” a później – Fabryki
Samochodów Małolitrażowych. Od stycznia 1994 zaczął
funkcjonować jako placówka miejska, a sześć lat później jako
samorządowa instytucja kultury. Oprócz spektakli teatralnych,
operowych i operetkowych organizowane tam są również
koncerty, imprezy estradowe oraz kabaretowe. Prowadzone są
także lekcje i warsztaty teatralne dla różnych grup wiekowych.
Przez wiele lat działał tu Teatr BELFEgoR. Swą siedzibę ma tutaj
Amatorski Teatr Ruchu i Pantomimy MIGRESKA oraz Teatr
Karola Wojtyły.                                                Oliwia Korzonek

Teatr Mały

Atrakcje w Tychach, część 1
Lampa Górnicza, Teatr Mały: strona 1

Paprocany, Stadion Miejski, Młyn Miejski: strona 2

Rynek, Hotel Piramida, Kościół pod wezwaniem św. Marii
Magdaleny: strona 3

Pomnik Powstańca Śląskiego, Pomnik Ryśka Riedla, Pałac
Myśliwski: strona 4

Herb miasta Tychy

Wiktoria Durtka

Oliwia Korzonek
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Jezioro Paprocany

Jezioro Paprocany
Położone jest w południowo-zachodniej części
naszego miasta. Jest to niezwykle malownicze
miejsce otoczone bujną roślinnością leśną. Kiedyś
ulokowano przy nim ośrodek wypoczynkowy. Na
jego terenie znajdowała się piaszczysta plaża ze
strzeżonym w sezonie kąpieliskiem. Z upływem
czasu teren wokół Jeziora Paprocańskiego przeszedł
wiele metamorfoz.

Po byłym ośrodku pozostał dziś tylko ślad. Na jego
terenie powstał piękny plac zabaw, gdzie najmłodsi
wraz z rodzicami mogą wesoło spędzać czas.
Powstało także miejsce do zabaw wodnych (Wodny
Park), z którego mogą korzystać dzieci i dorośli
podczas upalnych dni. 
Przy jeziorze znajduje się plaża wraz z
wypożyczalnią sprzętu do sportów wodnych. Można
wypożyczyć tu rowerki wodne, łódki, kajaki. Stan
wody, pomimo wielu starań oraz sztucznego
napowietrzania, bardzo się zmienił i kąpiel w
obecnych warunkach raczej nie jest możliwa. 
Można za to wypocząć na nowym molo, gdzie
możemy podziwiać wspaniałe widoki, a nawet
przejść przez część jeziora na drugą stronę
brzegową. 
Niedaleko akwenu znajduje się nowy obiekt
gastronomiczny, obok którego rozciąga się ścieżka
dla pieszych i rowerowych wypraw. Wiedzie dookoła
całych Paprocan.

Oliwia Korzonek

Stadion

Młyn

Młyn Miejski
Budowę młyna przy ul. Starokościelnej zakończono
w roku 1910. Wcześniej na terenie Tychów istniały
jedynie młyny wodne. Początkowo młyn miał
powstać po drugiej stronie ulicy, ale ze względu na
bliskość Potoku Tyskiego zmieniono jego pierwotną
lokalizację.
                                    Jakub i Zuzanna Zdan

Stadion Miejski
Budowa starego stadionu została rozpoczęta w
1967 roku, a w 1970 roku rozegrano na nim
pierwszy mecz. Stadion w dniu otwarcia mieścił
10000 widzów. Stary stadion został zburzony w
2013 roku. W latach 2013-2015 powstał obecny
obiekt za kwotę 128,9 mln zł, nowy posiada 15300
miejsc. Obiekt jest wyposażony w komfortową
strefę VIP z lożami, dwupoziomową restaurację,
sale konferencyjne, rozległe przestrzenie
komercyjne oraz parking dla ponad 300
samochodów. 
                      Oliwia Korzonek, Karolina Baran
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Jeszcze w latach 60-tych teren Rynku stanowił
trawnik z kilkoma ścieżkami. Rynek naszego miasta
przez lata ulegał dużym zmianom, dziś jest
wizytówką Tychów, miejscem uroczystych spotkań.
Warto pamiętać o jego historii. Kiedyś nazywany był
Placem Targowym lub Placem 3 Maja, a dziś
Rynkiem w Starych Tychach. Znajduje się na nim
wybudowany w 1480 r. kościół pod wezwaniem św.
Marii Magdaleny, a naprzeciw jedyny teatr w mieście
- Teatr Mały. Obecny wygląd Rynek zawdzięcza
przeprowadzonej modernizacji. Fontannę z wydrami
uruchomiono w październiku 2007 r. Jej projektantem
był Wojciech Klasa. Fontanna miała nawiązywać do
stawów, które kiedyś znajdowały się przed
kościołem. Tworzą ją trzy żelbetowe okrągłe misy, a
przy misach stoją trzy wydry. Na Rynku  posadzono
liczne krzewy oraz drzewa.

Mikołaj Staroń

Rynek
Historia Rynku sięga 1932 r., kiedy gmina Tychy
odkupiła od księcia pszczyńskiego teren Starych
Tychów na potrzeby targu. Stanowił on centrum
miasta do czasu rozbudowy Nowych Tychów w
latach pięćdziesiątych. 

Rynek

Hotel Piramida

Hotel Piramida
Hotel leży w rekreacyjnej dzielnicy Tychów nad
Jeziorem Paprocańskim w otoczeniu Puszczy
Pszczyńskiej. W hotelu można skorzystać z wielu
zabiegów kosmetycznych min.: zabiegów na twarz i
ciało, masaży oraz z komnaty energetycznej i
odnowy biologicznej. Położenie i konstrukcja w
kształcie piramidy pozwala skupić w swym wnętrzu
pozytywnie oddziaływującą na gości energię. Przy
Piramidzie znajdują się: malowniczy park, jezioro z
piaszczystą plażą, liczne ścieżki sprzyjające
wycieczkom pieszym i rowerowym, plac zabaw,
odkryty park wodny dla dzieci (w okresie letnim),
park linowy, boisko do koszykówki, lodowisko
sezonowe (w okresie zimowym), przystań
wędkarska, wypożyczalnia sprzętu pływającego,
wypożyczalnia rowerów. 
                              Maja Cetnar, Maja Wolak

Kościół

Kościół
Kościołem pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w
latach 1569 -1629 zarządzali protestanci. Nie
wiadomo kto i kiedy go zbudował. Kościół został
przejęty przez katolików  w 1653 roku. Od 1660
roku kościół miał już drugiego patrona - św.
Mikołaja - biskupa i męczennika. Do budowy
solidniejszego, murowanego obiektu przystąpiono w
drugiej połowie XVIII wieku. Roboty rozpoczęto w
1780 roku i po dwóch latach kościół był gotowy do
poświęcenia.
                                              Wiktoria Durtka

Mikołaj Staroń
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Pomnik Powstańca Śląskiego
Historia tego pomnika jest bardzo ciekawa, gdyż na przestrzeni
kilkudziesięciu lat wielokrotnie zmieniał się jego wizerunek. W roku 1930
społeczność tyska, której przedstawiciele licznie uczestniczyli w
śląskich zrywach, ufundowała Pomnik Powstańca Śląskiego. Niestety
jego pierwowzór zachował się tylko do lat okupacji hitlerowskiej i
podobnie jak wiele innych pomników, upamiętniających wolnościowe
wystąpienia narodu polskiego, został przez okupanta zniszczony. W roku
1958 pomnik został odbudowany. Realizacją tego przedsięwzięcia zajął
się rzeźbiarz Augustyn Dyrda. Niestety nowy pomnik musiał spełniać
wymogi tego okresu i odpowiadać socjalistycznym wizjom władz.
Efektem takich działań stało się umieszczenie na cokole postaci
powstańca ze sztandarem. W 2006 roku spod rąk tego samego artysty
wyszła rekonstrukcja pierwotnego wizerunku powstańca, która z
wyniosłości cokołu spogląda na tyski Plac Wolności.                                 
           Wiktoria DurtkaPomnik

Pałac Myśliwski w Promnicach
Dworek w Promnicach został zbudowany nad śródleśnym jeziorem w
Iatach 1760-1766 przez Jana Adama Promnica, ostatniego potomka
gałęzi starośląskiej szlachty. Zaprojektował go Jan Jahne z Żar, a
zrealizował mistrz murarski Jan Dreisler, wydobywając w tym celu
kamień z Orzesza. W poł. XIX w. nowi właściciele fidekomisu
pszczyńskiego, Hochbergowie potrzebowali rezydencji leśnej. W
programie budowlanym Jana Henryka XI Hochberga znalazł się zamek
myśliwski w Promnicach. Stanął na miejscu starego dworku Promniców.
Zameczek był gotowy w 1861 r., ale w 1867 r. spłonął w niewyjaśnionych
okolicznościach. Odbudowano go dzięki pieniądzom z ubezpieczenia
dopiero w 1868 r. za sumę 3600 marek w złocie. Budowniczym był J.
Böehme z Pszczyny. Obecnie mieści się w nim Hotel Noma Residence.

Weronika Długajczyk, Oliwia Kowalska

Promnice

Pomnik Ryśka Riedla
Ryszard Henryk Riedel to polski wokalista i autor tekstów piosenek,
wieloletni frontman zespołu Dżem. Grał także na harmonijce ustnej.
Urodził się jako drugie dziecko Krystyny i Jana Riedlów. Swoją edukację
zakończył na 7. klasie szkoły podstawowej. Nigdy nie pobierał lekcji
śpiewu, był samoukiem. Zmarł 30 lipca 1994 w Chorzowie. Bezpośrednią
przyczyną śmierci była niewydolność serca. Pogrzeb odbył się 3 sierpnia
1994 w Tychach na Wartogłowcu. Na nagrobku wykuto cytat „W życiu
piękne są tylko chwile...” z utworu „Naiwne pytania”. Po śmierci żony
wykuto dodatkowy napis – „Tylko ty i ja...”, zaczerpnięty z tytułu innego
utworu Dżemu. W latach 1999–2008 odbywał się na Paprocanach Tyski
Festiwal Muzyczny im. Ryśka Riedla „Ku Przestrodze”. W 2009 roku
festiwal został przeniesiony na teren Pól Marsowych w WPKiW w
Chorzowie.
                                                        Szymon Urban, Karol KlimaPomnik

Wiktoria Durtka
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