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Huta Paprocka
Huta Paprocka  to piękna kuźnica żelaza, którą założono w 1703
w pobliżu wsi Paprocany. W 1775 r. książę pszczyński Fryderyk
Erdmann Anhalt-Köthen rozbudował hutę i nazwał ją imieniem
swego syna. W 1778 August Kiss - ojciec rzeźbiarza Augusta
Kissa został jej zarządcą. W 1835 inżynier John Baildon
zmodernizował zakład. W 1856 zainstalowano tam pierwszą
maszynę parową. Huta została zamknięta w 1878 r. Pozostałości
po Hucie Paprockiej stanowią  trzy budynki umiejscowione  nad
Jeziorem Paprocańskim oraz Rzeką Gostynką.     Kamila Giglok

Huta Paprocka

Trasa

Ścieżki rowerowa
W Tychach jest 9 tras rowerowych o łącznej długości 47 km. Liczba ta plasuje nasze
miasto w pierwszej piętnastce na tle kraju. Tychy dbają o spopularyzowanie kultury jazdy
na rowerze wśród mieszkańców. W 2016 r. nasze miasto otrzymało certyfikat „Gmina
przyjazna rowerzystom”, ponieważ co roku powstaje tutaj coraz więcej udogodnień dla
rowerzystów m.in. stojaki rowerowe, stacje naprawcze oraz pierwsza miejska
wypożyczalnia rowerów. 24 września 2016 r. wystartowała kampania „RoweLOVE
Tychy” która zaingurowała otwarcie pierwszego w Tychach pumptracku w Parku Suble,
tak zwanych specjalnych torów do jazdy na rowerze.
Mamy wiele powodów do dumy, na teranie miasta odbywają się cykliczne imprezy
rowerowe: Noworoczny Rajd Rowerowy, Rowerowy Rajd Walentynkowy, Tłusty
Czwartek na Rowerze, Zajączek na Rowerze, trudno by wymieniać kolejne rajdy, bo jest
ich aż 17 i kończą je Starotyskie Mikołajki Rowerem i Bryczką. W Tychach działają trzy
organizacje rowerowe: Stowarzyszenie Sportowe Nol Tychy, Klub Turystyki Kolarskiej
PTTK „Gronie” oraz Tyskie Stowarzyszenie Rowerowe.         Mikołaj Staroń

Herb miasta Tychy

Wiktoria Durtka

Wiktoria
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Lodowisko

Lodowisko w Tychach wybudowano w 1968 roku, w
1974 tafla została zadaszona, a cztery lata później
zbudowane zostały ściany oraz trybuny. W 1992
zmodernizowano system chłodzenia oraz wymieniono
płytę lodowiska oraz system orurowania.
W 2007 roku tyski Stadion Zimowy doczekał się
generalnego remontu, który obejmował m.in. wymianę
stolarki okiennej (zastąpienie jej ścianami), 

wzmocnienie konstrukcji dachu, remont i budowę
nowych szatni, wymianę drewnianych siedzisk,
modernizację monitoringu, budowę trybuny VIP oraz
loży dla prasy, modernizację tafli oraz montaż band i
wymianę oświetlenia. Ze starego lodowiska nieruszone
pozostały praktycznie tylko cztery narożniki.
Uroczyste otwarcie z udziałem m.in. Ministra Sportu
Mirosława Drzewieckiego i Szefa Polskiego Komitetu
Olimpijskiego Piotra Nurowskiego odbyło się 16
stycznia 2009 roku. Lodowisko w Tychach jest
najnowocześniejszym obiektem tego typu w Polsce.
Do dyspozycji zawodników są również: sauna,
siłownia, sala ćwiczeń i specjalne pomieszczenie do
masażu. Na lodowisku znajduje się także jedenaście
szatni oraz sala konferencyjna. Obiekt monitoruje w
sumie aż pięćdziesiąt siedem kamer, a wokół niego
znajduje się parking na około 200 samochodów.
Stadion jest przystosowany do przyjmowania
niepełnosprawnych widzów. Pojemność lodowiska
wynosi 2535 miejsc siedzących.
Lodowisko to budynek, w którym swoje mecze
rozgrywa drużyna hokejowa GKS Tychy.

Browar

Browar Tyski
Tyskie Browarium – otwarta w 
2004 r. instytucja muzealna, w
której zgromadzono eksponaty
dotyczące tradycji i historii Tyskich
Browarów Książęcych oraz
kolekcje fotografii, kufli, beczek,
butelek, podkładek i wiele innych
eksponatów związanych z piwem.
Muzeum funkcjonujące do 2010
pod nazwą „Tyskie Muzeum
Piwowarstwa”, 

znajduje się w Tychach przy ul.
Katowickiej 9. Od czerwca 2005 r.
muzeum realizuje letnie akcje
nocnego zwiedzania browaru pod
hasłem „ Zobacz Browar Nocą ”. To
spektakle z udziałem aktorów
amatorów wcielających się w
historyczne postacie z historii
tyskiego browaru. Projekt ten
zdobył w grudniu 2007 r.
wyróżnienie w konkursie na
„Najlepszy Event Roku 2007” (Złote
spinacze).
Wiktoria Durtka

Muzeum

Muzeum Miejskie
Dla zwiedzających otwarte zostało
25 kwietnia 2005 r. Jednym z
głównych jego zadań jest
gromadzenie, przechowywanie i
udostępnianie dóbr kultury i
materiałów mówiących o dziejach i
kulturze miasta Tychy i history-
cznej Ziemi Pszczyńskiej.
Organizowane są tu wystawy
czasowe, konferencje naukowe,
wykłady, lekcje muzealne, spotka-
nia z historykami, artystami i
autorami publikacji. Do naj-
cenniejszych eksponatów należą:
drzwi jednego z zabytkowych
budynków Huty Paprockiej z 1787,
kamień z inskrypcją umieszczony
na terenie huty, obraz Jerzego
Nowosielskiego, zatytułowany
"Pejzaż z kościołem" (olej na
płótnie).               Patrycja Fular

Wiktoria Durtka
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