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Od maja rozpoczyna się 
w naszym mieście sezon im-
prez plenerowych. Program 
jest bardzo różnorodny. Nie 
zabraknie atrakcji dla ma-
łych i dużych.

VI Festiwal Nauki 
i Ekologii „Eko-Master”

W sobotę, 25 maja, na pla-
cu pod Żyrafą odbędzie się naj-
większa ekologiczna impreza 
na terenie naszego województwa. 
Gwiazdą wieczoru będzie grupa 
Wilki, której koncert rozpocznie 
się o godz. 20:15. 

Na festiwalowej scenie wy-
stąpią także:

godz. 16 – kabaret Neo-
Nówka z zespołem Żarówki,

 godz. 18:30 – grupa Re-
cykling Band (koncert połączo-
ny z prezentacją instrumentów 
wykonanych z odpadów) 

W programie Eko-Mastera 
jak zwykle zaplanowano wiele 
atrakcji dodatkowych. W Labo-
ratorium Młodego Naukowca 
najmłodsi tyszanie będą mogli 
przeprowadzać eksperymenty na-
ukowe. Uczestnicy darmowych 
warsztatów wykonają latawce i 
hasioloty, a miłośnicy gotowania 
podszlifują swoje umiejętności na 
„Marchewkowym Polu”. Będzie 
można także wydoić krowę, uło-
żyć gigantyczne puzzle, przejść 
trzcinowy labirynt i wzlecieć ba-
lonem. Nie zabraknie tradycyj-
nych akcji: „Zamień surowce na 
roślinę” i „Zbiórka baterii”. W cza-
sie VI Festiwalu Nauki i Ekologii 
„Eko-Master” poznamy także lau-
reatów konkursów: „Eko-Firma”, 
„Eko-Rodzina”, „Szkolna zbiórka 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego”, „Multimedia 
środkiem do edukacji ekologicz-
nej” i „Eko-Przedszkolak to ja”. 

Będzie także „Eko-Bazar”, gra ro-
werowa „Uratuj Zielone Tychy” 
i darmowy serwis rowerowy.

Niedziele 
na Baczyńskiego

2 czerwca startuje cykl im-
prez „Niedziele na Baczyńskiego”. 
Pierwsza upłynie pod znakiem 
gier i zabaw dla najmłodszych 
z okazji Dnia Dziecka. Kolejne 
to m.in.: niedziela ze zdrowiem, 
Dzień Godności Osób Niepeł-
nosprawnych, a także niedzie-
la z kapelą, niedziela szachowa, 
z modelami, teatralna i muzycz-
na. W ostatni weekend wakacji, 
na zakończenie tegorocznego 
cyklu zaplanowano „Niedzielę 
z książką”.

Dni Tyskie
29 – 30 czerwca na placu 

pod Żyrafą obchodzić będziemy 
tegoroczne święto miasta. Już 

wiadomo, że na Dniach Tyskich 
zagrają m.in.: Róże Europy, le-
gendarny zespół Krzak, Kin-
dla i Myslovitz.

Święto Czekolady
21 lipca na placu pod Żyrafą 

podczas Święta Czekolady wystą-
pi m.in. Monika Brodka.

Co jeszcze?
15 czerwca – Piknik TSM 

„Oskard” (plac przy Hali Sporto-
wej na ul. Piłsudskiego)

23 czerwca – Piknik rodzin-
ny (OW Paprocany)

24 – 25 sierpnia – Festiwal 
szantowy Port Pieśni Pracy (Pa-
procany – Dzika Plaża)

7 września – III Tyski Fe-
stiwal Mappingu (Browar Oby-
watelski)

8 września – Dzień Bezpie-
czeństwa (plac pod „Żyrafą”).

OPraC. Ewa STrzODa

Zabawa w plenerze

ZapRasZaMy

wOjCIECh wIECzOrEk, DyrEkTOr 
MIEjSkIEgO CENTruM kulTury 
w TyChaCh: Jak zawsze, również i tym 
roku, staramy się przygotować w na-
szym mieście ciekawą i bogatą ofer-
tę imprez w plenerze. Cieszymy się, 
że wydarzeń plenerowych przybywa. 
Do tych, które są od wielu lat, dochodzą 
nowe. Mamy nadzieję, że nasze propozycje spotkają się 
z przychylnością mieszkańców. Zapraszamy do wspól-
nej zabawy!
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Dni Tyskie odbędą się 29 i 30 czerwca. a już 25 maja na placu pod Żyrafą – VI Festiwal Nauki i Ekologii „Eko-Master”.

Także w tym roku jedna z „Niedziel na Baczyńskiego” będzie 
„szachowa”.

Imprezy pod Żyrafą tradycyjnie kończyć będą pokazy 
sztucznych ogni.

„Niedziele na Baczyńskiego” rozpoczną się 2 czerwca.
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