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1 maja w całym kraju, w tym tak-
że w Tychach świętować będziemy 
15. rocznicę wejścia Polski do Unii 
Europejskiej.

Głównym miejscem obchodów w na-
szym mieście będzie plac Baczyńskiego. 
– Punktualnie o godz. 12 tyszanie wspól-
nie odśpiewają tam „odę do radości”. 
Hymn Unii Europejskiej będziemy mie-
li okazję zaśpiewać wspólnie z chórem 
Uniwerystetu Ekonomicznego z Katowic 
– zapowiada prezydent Tychów andrzej 
dziuba.
Na placu Baczyńskiego odbędzie się 
również wystawa fotograficzna zorga-
nizowana przez Urząd miasta wspólnie 
z Tyskim Towarzystwem Fotograficz-
nym. – wszystkich chętnych mieszkań-
ców zachęcamy do nadsyłania swoich 

zdjęć wraz z opisami obrazującymi 
zmiany, jakie nastąpiły w Tychach 
oraz w kraju, a także w życiu co-
dziennym Polaków – mówi Iwona 
Ciepał, naczelnik wydziału Infor-
macji, Promocji i współpracy z za-
granicą Urzędu miasta w Tychach. 
– Prace można nadsyłać na adres: 
promocja@umtychy.pl do 15 kwiet-
nia – dodaje.
Jedna osoba może nadesłać mak-
symalnie 10 prac, a najlepsze foto-
grafie, wybrane przez członków TTF, 
pojawią się na wystawie.
Po południu, o godz. 16 w kościele 
pw. św. marii magdaleny odbędzie 
się dwugodzinny koncert z udziałem 
ponad stu artystów, którzy wykona-
ją m.in. „wielką mszę h-moll” J.S. 
Bacha.  WW

Pod takim hasłem w minionym tygo-
dniu ruszyła akcja, w ramach której 
przez cały kwiecień w tyskich przed-
szkolach będą zbierane niepotrzeb-
ne w domu firany. W maju z tych firan 
będzie szyty główny gadżet promo-
cyjny festiwalu Tyskie Żywioły – wo-
reczki na zakupy, które przez cały 
festiwal (zaplanowany na 8 czerwca) 
będą rozdawane mieszkańcom Tychów. 
To jednak nie jedyna akcja związana 
z tegoroczną edycją kampanii Tyskie 
Żywioły.

„wpakujmy się w coś fajnego”, „mój ty-
dzień zero-waste”, „oddycham w Ty-
chach”, „Przyrodnicze Tychy” – to wszyst-
ko akcje i konkursy, które ożywią w tym 
roku Tyskie Żywioły.

Zmienić nawyki

– wszyscy chcemy żyć w czystym, bez-
piecznym, zielonym miejscu. Często jed-
nak w codziennej gonitwie zapominamy 
o tym, jak wielki wpływ na otoczenie 
mamy my sami. Każda decyzja zakupo-
wa – czy rzeczywiście potrzebuję, czy ku-
pię, w co zapakuję itd. ma wpływ na to, 
jak wygląda nasze otoczenie – ile śmieci 
generujemy, ile zanieczyszczeń wytwa-
rzamy. Nasze drobne nawyki w domu: ga-
szenie światła, zakręcanie wody podczas 
mycia zębów, gotowanie wody w ilości nie 
większej niż potrzebujemy w danej chwili 
– to i mnóstwo codziennych drobiazgów 
kształtuje nasz świat. Kształtuje też na-
sze wydatki! Ekologia jest oszczędnością. 
Nie tylko w wymiarze naszego portfela – 
mówi Katarzyna Palka z Urzędu miasta 
w Tychach.
– my, tyscy urzędnicy, ale również miesz-
kańcy Tychów, przypominamy o tym w ra-
mach edukacji ekologicznej, będącej jed-
nym z zadań samorządu. dostrzegając 
problemy środowiska, prognozy klima-
tyczne, obserwując postawy i nawyki spo-
łeczeństwa oraz śledząc wymogi prawne, 

poszukujemy sposobów promocji zrów-
noważonego stylu życia – mówi Iwona 
Ciepał, naczelnik wydziału Informacji, 
Promocji i współpracy z zagranicą Um 
Tychy.
Kampania w Tychach zbiegła się w cza-
sie z wprowadzeniem przez Parlament 
Europejski przepisów, które w praktyce 
zaowocują zakazem od 2021 r. stosowa-
nia jednorazowych przedmiotów, takich 
jak woreczki foliowe, talerze, sztućce czy 
plastikowe słomki.
„woreczki z firan, które uda się nam wy-
produkować, przydadzą się w trakcie za-
kupów do pakowania produktów na wagę: 
chleba, bułek, warzyw, owoców, orzechów 
itp. zobaczycie, jak cudownie zmniejszy 
się ilość foliowych śmieci w domu, kiedy 
zostaniecie szczęśliwymi posiadaczami 
takich gadżetów” – piszą urzędnicy w li-
stach do przedszkoli.
I zapewniają, że udział w akcji to same 
korzyści.

– materiał do ich uszycia celowo jest pro-
duktem „z drugiej ręki”. wchodząc w ak-
cję nadajecie drugie życie niepotrzebnej 
rzeczy, ograniczacie odpady, sprzyjacie 
zdrowiu poprzez niepakowanie produk-
tów spożywczych w folię, a przy okazji 
czyścicie szafy –dodaje Katarzyna Palka. 
– ważne, by firany były czyste, wyprane 
i niezniszczone, bo tylko takie będą mogły 
posłużyć pani Basi (tyskiej krawcowej) 
do uszycia siateczek.

Konkursy dla wszystkich

oprócz akcji „wpakujmy się w coś fajne-
go”, ruszają konkursy dla uczniów: „mój 
tydzień zero-waste” i „oddycham w Ty-
chach”. Pierwszy dotyczy problemu wciąż 
rosnącej ilości śmieci, jakie wytwarzamy 
na co dzień. w zeszłym roku statystyczny 
tyszanin wyprodukował ich aż 360 kg (sta-
tystyczny Ślązak – 350 kg, Polak – 312 kg, 
źródło: GUS i Um). Konkurs ma zachęcić 
do zgłębienia i wypróbowania idei „zero

-waste”, czyli do minimalizacji odpadów 
w swoich życiu poprzez uważne i świado-
me decyzje zakupowe. Filmy (prezentacje 
zdjęciowe) dokumentujące eksperymen-
talny tydzień, wezmą udział w głosowaniu 
internautów. dla zwycięzców przewidzia-
ne zostały nagrody w postaci bonów to-
warowych na zakupy w sklepie rtv-agd.
– Promujemy świadome postawy konsu-
menckie. Chcemy namówić mieszkańców 
do dzielenia się tym, co jest im zbędne. 
Podkreślamy wpływ drobnych, codzien-
nych decyzji zakupowych na nasze zdro-
wie, otoczenie, przyrodę – dodaje Iwona 
Ciepał.
Tyscy urzędnicy zapraszają również tyską 
młodzież do udziału w konkursie „oddy-
cham w Tychach”. dotyczy on problemu 
zanieczyszczenia powietrza, głównie ni-
skiej emisji. również w tym przypadku 
młodzi ludzie namawiani są do poszuki-
wania własnych sposobów na poprawę 
jakości powietrza w swoim domu, otocze-
niu, ale też dzielnicy czy nawet w całych 
Tychach. Liczą się pomysły wdrożone lub 
możliwe do wdrożenia. Formą prezento-
wania swoich rozwiązań jest, podobnie 
jak w przypadku pierwszego konkursu – 
film lub prezentacja zdjęciowa.
– Konkursy nie narzucają ograniczeń wie-
kowych. może do nich przystąpić każdy, 
a najlepiej, jeśli namówi do współudzia-
łu rodzinę lub grupę przyjaciół. Cel jest 
jeden: jak najszersze rozpropagowanie 
problemu i poczucia sprawczości wśród 
tyszan – podkreślają tyscy urzędnicy.
Konkursy i akcje tyskiego magistratu 
nie wyczerpują oferty dla tyskich dzieci. 
w ramach miejskich grantów już w kwiet-
niu ruszają warsztaty przyrodnicze „re-
cykling czyli… powrót do natury” – dla 
uczniów tyskich podstawówek oraz „ra-
tujmy pszczoły” – dla pierwszych klas 
szkół podstawowych.
Szczegóły i regulaminy – już wkrótce 
na stronie umtychy.pl/tyskiezywioly.
 RU

rocznica wejścia do Unii Europejskiej w fotografii

Wpakujmy się w coś fajnego

Pomagają pokrzywdzonym
Jeżeli jesteś osobą dotkniętą przestęp-
stwem lub świadkiem np. przemocy do-
mowej, przemocy fizycznej lub psychicz-
nej, wypadku drogowego, przestępstwa 
seksualnego, kradzieży i oszustwa, po-
zbawienia alimentów lub innego prze-
stępstwa – daj sobie pomóc!

w Tychach przy ul. Barona 30 („Balbina 
Centrum”, pok. 307) działa prowadzony 
przez Fundację Ex Bono ośrodek Pomocy 
Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świad-
kom, do którego można zgłosić się po po-
radę i pomoc. Punkt jest czynny w ponie-
działek i wtorek w godz. 8-16, w środę 
od godz. 13 do 20, w czwartek i piątek 
w godz. 8-15 oraz w sobotę od godz. 8 
do 12. można także zatelefonować pod 
numer 574 091 361 lub poza godzinami 
pracy ośrodka: 574 062 401. WW
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Podczas pierwszego festiwalu Tyskie Żywioły na dzieci i dorosłych czekało wiele atrakcji.
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