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W najbliższą sobotę, 8 czerwca od godz. 
10 na Dzikiej Plaży w Paprocanach bę-
dzie się odbywał festiwal „Tyskie Żywio-
ły” 2019. To już trzecia edycja tego wyda-
rzenia, ale pierwsza w nowym miejscu. 
Będzie bardziej przyrodniczo, ale wzo-
rem poprzednich lat nie zabraknie licz-
nych atrakcji. I to nie tylko dla dzieci!

rodziny z dziećmi są wprawdzie szcze-
gólnym odbiorcą festiwalu i wiele z po-
zycji jest skierowanych właśnie do nich, 
jednak również dorośli znajdą coś dla 
siebie. Specjalnie dla kobiet – od pierw-
szych minut festiwalu – proponujemy 
Gimnastykę Słowiańską. Grupa jest już 
kompletna, ale dla osób, które przega-
piły zapisy, od 10:30 będzie fitness, który 
od ubiegłego roku towarzyszy Tyskim 
Śniadaniom (też będą z nami!). zaję-
cia te nie wymagają zapisów, wystarczy 
przyjść w odpowiednim stroju.

Wymiana ciuchów i zabawek

Festiwal ponownie poświęca sporo uwa-
gi odpadom i naszym nawykom w roli 
konsumentów oraz nabywców. odbędzie 
się więc „swap market”, czyli miejsce 
wymiany dobrych, sprawnych, wciąż 
atrakcyjnych, ale nam już niepotrzeb-
nych ubrań i zabawek. zasady – jak 
na tego typu imprezach – przynosimy 
niepotrzebne (dobre i czyste!) rzeczy, 
a w zamian możemy wybrać coś z tego, 
co jest dostępne i co nam się podoba, 
na określonych zasadach „fair play”, 
których będą pilnowały opiekunki sto-
iska. „Nowe życie rzeczy” to miejsce, 
które ma dostarczyć nie tylko okazji 
do barterowych zakupów, ale również 
refleksji nad ilością odpadów, które wy-
twarzamy, i możliwością dzielenia się 
z innymi zamiast wyrzucania do śmieci. 
Koniecznie przejrzyjcie przed przyjściem 
swoje szafy i wybierzcie coś, czego mo-
żecie się pozbyć!

Dyskusje o klimacie

wyjątkowymi punktami imprezy dla 
dorosłych i młodzieży będą również 
spotkania dyskusyjne ze znawcami naj-
ważniejszego tematu naszych czasów. 
zmiany klimatyczne – co tak naprawdę 
się dzieje, czy możemy coś z tym zro-
bić sami, jak działać lokalnie, myśląc 
globalnie oraz co w naszym mieście 
chcielibyśmy widzieć jako odpowiedź 
na problemy klimatyczne i przyrodnicze 
świata oraz naszego najbliższego oto-
czenia. Będziemy mogli porozmawiać 
w ramach dwóch spotkań. Pierwsze 
– z davidem oldroydem – tyszaninem 
od 20 lat, Brytyjczykiem z pochodzenia, 
konsultantem edukacyjnym i trenerem 
Śląskiego ogrodu Botanicznego w mi-
kołowie, ekspertem w obszarze zmian 
klimatycznych, promotorem działań lo-
kalnych na rzecz zrównoważonej przy-
szłości i globalnego ekosystemu, od-
będzie się o 12.30. david uraczy nas 
swoją opowieścią w języku angielskim. 

o godz. 16.30 zapraszamy osoby, dla 
których świat, jaki zostawimy naszym 
dzieciom, jest istotny. dyskusję „moje 
miasto w obliczu zmian klimatu” popro-
wadzi profesor Piotr Skubała z Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, a ze-
brane wnioski przekażemy Karolinie 
Chemicz-Pałys, która będzie pełniła 
na festiwalu dyżur radnej.

Warsztaty i zajęcia

w międzyczasie rodziny z dziećmi będą 
mogły zaczerpnąć oddechu pachnące-
go lasem w ramach warsztatów leśnych 
Pracowni Edukacji Żywej (zostały ostat-
nie miejsca na grę terenową Pracowni, 
zapisy na stronie umtychy.pl/tyskiezy-
wioly). odbędą się też warsztaty z leś-
nikiem Nadleśnictwa Kobiór, na których 
poznamy specyfikę pracy leśniczego 
i będziemy mogli porozmawiać na te-
mat roli lasu gospodarczego we współ-
czesnym świecie. Na te zajęcia również 
obowiązują zapisy.
Najmłodsi uczestnicy festiwalu będą mo-
gli wziąć udział w zajęciach prowadzo-
nych przez... smoki, które uczą dzieci nie 
tylko segregowania śmieci. Będą rów-
nież mogli zorganizować na nowo świat 
w formie „mandali ziemi”. Przy innym 
stoisku porozmawiamy o ziołach i zasa-
dzimy miętę, którą później zabierzemy 
do domu. zaplanowano też interesujące 
zajęcia z maszyną do szycia, na których 
uszyjemy własną torbę, a także z mikro-
skopem, podczas których przyjrzymy się 
z bliska roślinom. Pan Tomasz zaprasza 
na „Płócienny zielnik”, a Pracownia Edu-
kacyjna Paprocany – na warsztaty pn. 
„Kolorowa przyroda…” i „zróbmy sobie 
zielnik”. warsztaty z motanką, na któ-
rych posłuchamy o pojmowaniu przyro-
dy przez naszych przodków – Słowian, 
przeznaczone są zarówno dla dorosłych, 
jak i dzieci. Kto chce mieć własną lalkę, 
która przyniesie mu moc i szczęście, ten 
powinien się wcześniej zapisać. wszyscy 

uczestnicy festiwalu zawalczą też o bio-
różnorodność tyskiej przyrody w „bom-
bowy sposób” i wspólnie przygotują tab-
liczki dotyczące przyrody. oznaczenia, 
które powstaną, zostaną wykorzystane 
w stworzeniu żywiołowej ścieżki eduka-
cyjnej i posłużą wszystkim, którzy je od-
najdą. dla tych, którzy lubią odnajdywać, 
przygotowaliśmy również grę specjalną 
– Eko-geocaching.

Relaks na hamaku

w ramach festiwalu powstanie także leś-
ny plac zabaw. do pracy przy sadzeniu 
i wyplataniu wierzbowego tunelu zgło-
siła się żeńska drużyna hokejowa ato-
mówki GKS Tychy. odbędzie się również 
sprzątanie w ramach akcji prowadzonej 
przez Tyski zakład Usług Komunalnych 
– #Trashtag Challenge.
zapraszamy na warsztaty z wodą i o wo-
dzie, o ekologicznym sprzątaniu, o znacze-
niu pszczół w miejskiej przyrodzie, o pierw-
szej pomocy i żeglarstwie (z harcerzami). 
Kto ma ochotę, będzie mógł pomedytować, 
wziąć udział w koncercie relaksacyjnym, 
skorzystać z masażu lub z hamaków za-
wieszonych między drzewami.
o godz. 14.30 zapraszamy do kina ple-
nerowego na film animowany „misiek 
w Nowym Jorku”, a o 20 – na „zemstę 
futrzaków” lub wielkie ognisko Słowiań-
skie z opowieścią o zwyczajach Słowian 
związanych z przyrodą, przesileniem let-
nim i żywiołami.
w roli festiwalowych pomocników wy-
stąpią uczniowie Jolanty Soleckiej – wy-
jątkowej nauczycielki z III Liceum ogól-
nokształcącego w Tychach, zdobywczyni 
tytułu „Nauczyciel na medal 2018”.
organizatorem festiwalu jest Urząd mia-
sta Tychy wraz z: master odpady i Ener-
gia Sp. z o.o., muzeum miejskie w Ty-
chach, rPwiK Sa, moSir Tychy, TzUK 
oraz stowarzyszeniem Inicjatywa Tyska. 
więcej informacji i zapisy: umtychy.pl/
tyskiezywioly. WP

Żywiołowo na Dzikiej Plaży

Dołącz na facebooku (wydarzenie festiwal tyskie Żywioły), a w sobotę weź ze sobą własny kubek!

Wodny plac zabaw już działa
Od minionej soboty, 1 czerwca wszy-
scy odwiedzający w ciepłe dni Ośrodek 
Wypoczynkowy w Paprocanach mogą 
już korzystać z wodnego placu zabaw, 
cieszącego się każdego roku ogromną 
popularnością, głównie wśród najmłod-
szych użytkowników.

Po przeprowadzonych w przerwie zimo-
wej pracach remontowych w maszynow-
ni, instalacji nowych filtrów i systemu 
uzdatniania wody, znacznie poprawiła 
się jej jakość. Na swoją kolej czeka tar-
tanowa nawierzchnia, której wymiana 
dokona się po sezonie letnim, najpraw-
dopodobniej jesienią tego roku. WW

Będzie nowa solanka
W poniedziałek, 3 czerwca wyłączona 
została z użytkowania tężnia solankowa 
w Parku Rodzinnym bł. Karoliny.

Powodem unieruchomienia tego popu-
larnego dla spacerowiczów obiektu jest 
przerwa technologiczna, w czasie której 
zostanie wymieniona płynąca w instala-
cji tężni solanka. według posiadanych 
przez nas informacji tężnia zostanie po-
nownie otwarta do dwóch tygodni.
Przy okazji przypominamy, że z tężni 
solankowej mogą korzystać tylko osoby 
zdrowe lub osoby, których dolegliwości 
nie stanowią przeciwwskazań do korzy-
stania z inhalacji. zalecany jednorazowy 
seans powinien trwać od 45 do 60 mi-
nut. Te i inne wskazówki można znaleźć 
w regulaminie korzystania z tężni so-
lankowej, który znajduje się na tablicy 
zamontowanej tuż obok tężni.
mikroklimat powstały wokół tężni wy-
korzystywany jest m.in. w profilaktyce 
i leczeniu schorzeń górnych dróg odde-
chowych, zapalenia zatok, rozedmy płuc, 
nadciśnienia tętniczego, alergii i w przy-
padku ogólnego wyczerpania. WW
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