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autobusy z plaży
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informu-
je, że uruchomi dodatkowe autobusy i trolejbusy 
dla uczestników Festiwalu Rock na Plaży, który 
odbędzie się w Paprocanach 2 września.

Późnym wieczorem, po zakończeniu imprezy 
liniami B, 137, 268 i 696 będzie można doje-
chać z Paprocan do centrum miasta i dworca 
PKP w Tychach.
autobusy linii 137, 268 i 696 będą dojeżdżać wy-
łącznie do przystanku „Tychy dworzec PKP”.
Na liniach tych obowiązuje taryfa mzK w Ty-
chach, który prosi o wcześniejsze zaopatrzenie 
się w bilety. ze szczegółami można się zapoznać 
na stronie www.mzk.pl. WW

Ekoimpreza jakiej nie było 
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Pierwsza niedziela września to czas 
miejskich obchodów Święta Plonów 
Tychach. W tym roku uroczystości do-
żynkowe odbędą się 3 września w Urba-
nowicach, a organizuje je Rada Osiedla 
Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele 
wraz z Miejskim Centrum Kultury.

Tradycyjnie rozpocznie je dożynko-
wa msza św. w kościele pw. matki Bo-
żej Pośredniczki wszelkich Łask przy 
ul. Kościelnej, skąd prowadzony przez 
orkiestrę kopalni „ziemowit” korowód 
przejdzie na plac przy ul. Przejazdowej, 
gdzie po uroczystym otwarciu dożynek 
i tradycyjnym przekazaniu prezydentowi 

andrzejowi dziubie chleba z tegorocz-
nych zbiorów, odbędzie się festyn.
w trakcie festynu, który rozpocznie się 
o godz. 16.30, zaplanowano m.in. występy 
„Urbanowiczanek”, dzieci z miejscowego 
zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, 
grupy Blue Party oraz Pawła Gołeckiego 
z zespołem. dla najmłodszych program 
animacyjny przygotuje i poprowadzi Te-
atr Trip.
Starostami tegorocznego Święta Plonów 
będą młodzi rolnicy, którzy przejęli go-
spodarstwa z rąk rodziców: Barbara dłu-
gajczyk z Urbanowic, wojciech Banert 
z wygorzela i dominik Ścierski z Jaro-
szowic. WW

Święto Plonów już w niedzielę

Jak żyć w zgodzie z naturą? Czy ekologia 
może być ciekawa? W jaki sposób mo-
żemy dbać o środowisko i oszczędzać 
pieniądze jednocześnie? I które nasze 
nawyki najbardziej szkodzą wodzie, po-
wietrzu i całej planecie? Na takie pyta-
nia będzie można znaleźć odpowiedź, 
uczestnicząc w grach i zabawach pod-
czas festynu „Tyskie żywioły”. Ekolo-
giczna i edukacyjna impreza z wielo-
ma atrakcjami odbędzie się 2 września 
w Parku Miejskim.

wśród atrakcji m.in. wystawa EKo-dom, 
która prezentowana była na wielu im-
prezach w Polsce i wszędzie cieszy się 
dużym zainteresowaniem. w odrębnych, 
atrakcyjnych wizualnie „pokojach”, dzię-
ki przesuwnym elementom, zagadkom 
i quizom dowiemy się, jak żyć zdrowiej 
i bardziej ekologicznie.
dla dzieci organizatorzy przygotują 
Eko-Tor Przeszkód, na którym będzie 
można rywalizować drużynowo. Napo-
tkane po drodze zadania do wykona-
nia będą połączeniem nauki i zabawy. 
znajdą się tu zarówno logiczne łami-
główki, jak i zadania o tematyce eko-
logicznej. Uczestnicy nauczą się, które 

śmieci można spalać, a które absolut-
nie się do tego nie nadają. Innym zada-
niem na torze będzie ułożenie wielkiej 
gry jengi, na której znajdują się numery 
z pytaniami. wyciągając jeden element, 
uczestnik wylosuje pytanie, które zada 
animator. Będą też wielkie kręgle i inne 
wyzwania.
Całe rodziny – dzieci, młodzież i doro-
śli – będą mogły wziąć udział w grze 
terenowej „domowa e-misja”. Uczest-
nicy będą mieli do wykonania różnego 
rodzaju zadania i aktywności o tematyce 
ekologicznej. Celem gry jest edukacja 
mieszkańców Tychów na temat niskiej 
emisji, oszczędzania energii w codzien-
nym życiu, gospodarowania odpadami 
i wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. do gry mogą zgłosić się zespoły 
liczące od 2 do 5 osób.
a kto poczuje zmęczenie po tych wszyst-
kich atrakcjach, będzie mógł wypocząć 
w Strefie relaksu – poleżeć wśród ro-
ślin na leżaku lub przyniesionym przez 
siebie kocu, zagrać w grę planszową, 
poćwiczyć jogę lub napić się kultowej 
wody z saturatora.
Będzie też koncert grupy „recykling 
band”, spektakl dla dzieci, wystawa 

urządzeń grzewczych, na które moż-
na uzyskać dofinansowanie z progra-
mu miejskiego, punkt zbiórki surowców 
wtórnych w zamian za sadzonki roślin 
i wiele innych atrakcji. Szczegółowy pro-
gram poniżej.  SW

tyskie żywioły
Park Miejski (plac pod „Żyrafą”)
2 września, godz. 14:00–19:00

zabawy z powietrzem, ziemią •	
i wodą;
eko-tory przeszkód;•	
miasteczko edukacyjne, a w nim: •	
wodna oczyszczalnia, wodna elek-
trownia, wir wodny, tama wodna, 
łowienie rybek XXL, wielka dmu-
chawa, wyścig z grawitacją, puzzle 
magnetyczne o niskiej emisji, wielki 
kulodrom, głuchy telefon, skrzynia 
zmysłu słuchu, leśny tor skoków, 
rower elektrownia;
wystawa EKo-dom;•	
punkt recyklingu – zbiórka surow-•	
ców w zamian za sadzonki roślin 
ozdobnych;
recyklingowy plac zabaw;•	
eko-warsztaty kulinarne dla dzieci •	
połączone z nauką segregacji od-
padów;
wielkoformatowa gra planszowa •	
„EKo PUzzLE maSTEr”;
eko-kompostownik;•	
gra terenowa „domowa e-misja”;•	
domek eko-obietnic;•	
prezentacja roślin „antysmogo-•	
wych”;
eksperymenty i pokazy;•	
konkursy i zabawy pod okiem ani-•	
matorek;
strefa relaksu.•	

17:00 – Ekologiczny spektakl dla dzieci 
„o zajączku, który uratował las”
18:00 – Koncert zespołu recycling 
Band

Dzieci będą mogły poznać m.in. zasady działania elektrowni wodnych.

Nieodłącznym elementem Święta Plonów jest 
dożynkowy wieniec.

RAZEM TYCHY 

Współtworzymy regulamin
Już w październiku rozpoczną się prace nad za-
pisami nowej uchwały w sprawie Budżetu Par-
tycypacyjnego na 2019 rok.

Jak co roku to mieszkańcy naszego miasta zdecy-
dują, jakimi zasadami będzie się kierowała kolej-
na – już piąta jego edycja. do 24 września br. swoje 
propozycje zapisów do regulaminu można składać 
w Biurze obsługi Klienta na parterze Urzędu miasta 
z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2019”, w Głów-
nym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30 
p.209 i przesyłać elektronicznie na adres kontakt@
razemtychy.pl.
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Przerwa na pływalni
Od poniedziałku, 4 września, Kryta Pływalnia 
będzie nieczynna z powodu corocznej przerwy 
technologicznej. Obiekt ponownie udostępniony 
zostanie 23 września.

Podczas przerwy odbędzie się nie tylko wielkie 
sprzątanie, czyszczenie niecek basenowych, 
uzupełnianie fug, sprawdzanie urządzeń, doko-
nywanie drobnych napraw i remontów. w tym 
roku prace przeprowadzone zostaną także 
na tzw. podbaseniu – wyremontowana zosta-
nie stacja uzdatniania wody, nastąpi też prze-
gląd wszystkich podzespołów. LS
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