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Głosuj na siłownię od Nestlé

Włosi lubią Tychy

Przypominamy – wyłącznie od aktywności internautów zależy, gdzie pojawi się 16 siłowni terenowych ufundowanych w ramach jubileuszowego
programu „Nestlé porusza Polskę”.
W całym kraju można głosować na 710
lokalizacji zgłoszonych przez gminy
do konkursu.

W dniach 20–25 lipca Tychy, jak wiele innych miast w Polsce, gościć będą
pielgrzymów przybyłych na Światowe
Dni Młodzieży. Pobyt w naszym mieście potwierdziło już 720 osób, a docelowo ma ich być 1300. Najliczniejszą
grupę będą stanowić Włosi, oprócz nich
do Tychów przyjadą Chorwaci, Chińczycy, Niemcy, Norwegowie i mieszkańcy
Antyli Holenderskich.

Tychy zgłosiły Park Południowy – pomiędzy ulicą Uczniowską, Tischnera i Sikorskiego. Głosowanie trwa do 6 lipca. Każdego dnia można oddać jeden głos. Pełna
lista lokalizacji znajduje się na www.NestlePorusza.pl. Jak głosować? Na www.
NestlePorusza.pl w sekcji „Głosowanie”
należy wpisać województwo, miasto lub
kod pocztowy i sprawdzić, czy ta lokalizacja bierze udział w konkursie. Po wysłaniu głosu, otrzymamy e-mail z linkiem
weryfikującym.
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Niska emisja – aktualności

Pobyt pielgrzymów w Tychach organizują
parafie oraz Urząd Miasta wraz z Miejskim Centrum Kultury. O bezpieczeństwo
dbać będzie policja, straż miejska i straż
pożarna. – Na czas Światowych Dni Młodzieży wszystkie służby na terenie kraju
będą postawione w stan najwyższej gotowości – mówi Piotr Solik, pełnomocnik
Prezydenta Miasta Tychy ds. organizacji
ŚDM. – W Tychach regularnie odbywają
się spotkania zespołu odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo.
Główne uroczystości Światowych Dni Młodzieży będą się odbywać w Krakowie w
dniach 25-31 lipca (od 28 lipca z udziałem papieża Franciszka). Jednak już ty-

Trwa nabór wniosków w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla
miasta Tychy”, w którym mieszkańcy
mogą uzyskać do 6 tys. zł dofinansowania na wymianę kotłów CO. W maju
odbędzie się cykl spotkań informacyjnych dotyczących programu.
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Modlitwa i rozrywka
Pielgrzymi będą zakwaterowani u tyskich
rodzin. Przez cały czas pobytu będą też
pod opieką koordynatorów z poszczególnych parafii. W programie pobytu są
oczywiście wspólne czuwania, modlitwa
i msze święte. Ale oprócz religijnego wymiaru wizyty, goście będą mieli okazję
poznać miasto i jego atrakcje.
– W ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury
zostanie przygotowane kino plenerowe –
mówi Piotr Solik. – Przygotowaliśmy też
koncerty na Placu Baczyńskiego; koncert wykonawców folklorystycznych, m.in.
zespołu Turnioki i występ Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej. W Parku
Miejskim tyski Teatr HoM zaprezentuje
spektakl inspirowany poezją Zbigniewa
Herberta oraz fragmentami Księgi Rodzaju. W Teatrze Małym pielgrzymi zobaczą spektakl naszego słynnego mima
Ireneusza Krosnego. W Mediatece spotkają się z himalaistą Jackiem Jawieniem. Oprócz tego będą mieli dostęp
do atrakcji na terenie miasta, takich
jak Paprocany, basen miejski, Muzeum

Przewidywana liczba pielgrzymów,
którzy odwiedzą Tychy w ramach
Światowych Dni Młodzieży:
z
z
z
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z
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Włoch – 1050 osób
Chorwacji – 130 osób
Antyli Holenderskich – 62 osoby
Chin – 30 osób
Niemiec – 10 osób
Norwegii – 10 osób

Miejskie i Galeria Tyskiego Sportu, która
wkrótce zostanie otwarta.
Koncerty na stadionie
Kulminacyjnym punktem pobytu pielgrzymów w Tychach będą uroczystości
na Stadionie Miejskim. – Po raz pierwszy odbędzie się tam impreza inna niż
sportowa – mówi Piotr Solik. – Z koncertem wystąpi Mietek Szcześniak oraz
tyski chór God’s Property. Na stadionie
odbędzie się także konferencja księdza
Michała Olszewskiego, świadectwo wiary
przedstawi raper Arkadio. Na to spotkanie przyjadą pielgrzymi z całego rejonu
tyskiego, który obejmuje m.in. Bieruń,
Łaziska, Lędziny, Miedźną, Mikołów
i Pszczynę.
Imprezy plenerowe (na Placu Baczyńskiego, w MCK czy Parku Miejskim)
będą ogólnodostępne. Dla mieszkańców
Tychów będzie to więc okazja do spotkania z gośćmi. Uroczystości na Stadionie
Miejskim i koncert Mietka Szcześniaka
będą dostępne dla mieszkańców w miarę
wolnych miejsc – pierwszeństwo będą
mieli pielgrzymi oraz rodziny ich goszczące.
Goście opuszczą Tychy 25 lipca rano.
Sylwia Witman

Przyjdź na Tyski Festiwal Kultury Młodzieżowej
Urząd Miasta Tychy zaprasza młodych
mieszkańców na Tyski Festiwal Kultury Młodzieżowej, który odbędzie się 7
maja (sobota) w Parku Jaworek (godz.
14–19).
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Spotkania poprowadzi operator programu, firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój
sp. z o. o. Urząd Miasta Tychy zaprasza
wszystkich mieszkańców zainteresowanych udziałem w Programie do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych w następujących terminach:
• 10 maja (wtorek), godz. 16., Zespół
Szkolno – Przedszkolny nr 4, ul. Pogodna 37
• 12 maja (czwartek), godz. 17.30, Szkoła
Podstawowa nr 6 ul. Katowicka 102
• 17 maja (wtorek), godz. 17.30, Szkoła
Podstawowa nr 23 ul. Jedności 51
• 19 maja (czwartek), godz. 17.30, Szkoła
Podstawowa nr 9 ul. Leśna 66
• 24 maja (wtorek), godz. 17.30, Urząd
Miasta Tychy al. Niepodległości 49.
Wszystkie spotkanie będą dotyczyły tej
samej tematyki.
Ponadto, od dnia 11 maja zmianie ulegają
godziny otwarcia Punktu Obsługi Klienta
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (POK)
zlokalizowanego w Tychach przy ul. Barona
30, w pok. 216 (I piętro). POK czynny będzie
dwa razy w tygodniu: w środy, w godzinach
9–18 i w piątki, w godz. 9–16. W dniach 9 i 10
maja br. POK będzie nieczynny.
Szczegółowe informacje o „Programie
ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” można uzyskać w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
(VIII p., pok. 803). Więcej informacji i wzory
dokumentów są też dostępne na stronie
www.umtychy.pl/niskaemisja
oraz na stronie Operatora Programu:
www.niskaemisja.ekoscan.pl
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dzień wcześniej do diecezji na terenie
całej Polski przyjadą pielgrzymi z wielu
krajów świata. – Pielgrzymi będą u nas
gościć od 20 lipca – mówi Piotr Solik. –
Będą poznawać nasze miasto, naszą kulturę, spotykać się z mieszkańcami. Chcemy im pokazać, że Tychy to dobre miejsce,
dlatego razem z dyrektorem MCK, panem
Pawłem Drzewieckim, przygotowaliśmy
dla nich szeroki program kulturalny i rozrywkowy. Otrzymają też specjalnie przygotowane na tę okazję informatory o mieście
w języku angielskim i włoskim. To właśnie
z Włoch ma przyjechać do nas najliczniejsza grupa. Najwyraźniej Włochom dobrze
kojarzy się nasze miasto – dodaje Solik.

Impreza jest częścią kampanii
„Dopa2016
lacze #ZaŻycie”. Jej organizatorami są:
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia,
Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą UM Tychy; Stowarzyszenie
Trzeźwość Życia i tyskie placówki oświatowe. – Celem kampanii jest uświadomienie tyskiej młodzieży i jej rodzicom konsekwencji zażywania dopalaczy i innych
używek oraz promowanie pozytywnych
zachowań wśród młodych ludzi – mówi
Iwona Ciepał, naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą UM Tychy.
Przekaz kampanii ma charakter pozytywny. – Oprócz informowania o skutkach
i zagrożeniach wynikających ze stosowania dopalaczy chcemy, aby działania

DODATEK WYDAWANY I FINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA TYCHY 

promowały pozytywne wzorce zachowań.
Już wkrótce planujemy organizację różnych form aktywności młodzieży. Będą
to kolejne imprezy sportowe i kulturalne
– dodaje Iwona Ciepał.
Jedną z zaplanowanych na najbliższy
czas imprez jest właśnie Tyski Festiwal
Kultury Młodzieży. Co się będzie działo?
Przeczytajcie program!
7 maja, godz. 14–19, Park Jaworek:
• Strefa Sportów – trzy tematyczne
warsztaty: Parkour – pokaz i warsztaty dla uczestników, Capoeira – pokaz i trening otwarty dla uczestników,
BootCamp – ekstremalny bieg z przeszkodami – trening na specjalnym torze przeszkód (tor będzie funkcjonować przez cały festiwal, by każdy mógł
się z nim zmierzyć).
• Strefa Sztuki i Fotografii – trzy tematyczne warsztaty: Street art – graffiti,
Podstawy Fotografii, Warsztaty animacji poklatkowej.

• Strefa Relaksu – strefa, gdzie w luźnej formie będą przeprowadzane
krótkie wywiady z ekspertami prowadzącymi warsztaty, zaproszonymi
gośćmi, uczestnikami, w strefie dodatkowo znajdą się różnego rodzaju
gry planszowe, tangramy, zabawki
logiczne.
• Strefa Ekspertów – stanowiska konsultacyjne z ekspertami, np. specjalistami
ds. uzależnień, lekarzem, ratownikiem
medycznym, psychologiem. W planie
jest również organizacja warsztatów
z każdym ze specjalistów dla grup młodzieżowych w formie nie tylko pogadanek, ale też zabaw, zagadek, zadań
do rozwiązania.
Instalacja ZAŻYJ WOLNOŚCI- wspólna akcja happeningowa – tworzenie
przestrzennej instalacji wykonywanej
z materiałów recyklingowych: płyt CD,
jednorazowych naczyń, kabli, zużytych
elementów komputerowych itp.
ES

ADRES REDAKCJI: Tychy 43-100 · al. Niepodległości 49 · tel. 32 776 39 16 · e-mail: redakcja@umtychy.pl

7

