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EuroTruck ponownie
w Tychach
Cieszący się bardzo dużym powodzeniem u tyszan EuroTruck, czyli specjalny pojazd promujący czerwcowe młodzieżowe mistrzostwa Europy do lat
21 w piłce nożnej, po raz trzeci pojawi
się w Tychach. Tym razem towarzyszył
będzie imprezie, organizowanej przez
Gemini Park z okazji Dnia Dziecka.
EuroTruck pojawi się na parkingu przy
Tesco w drugim dniu imprezy, czyli
w niedzielę, 28 maja – dokładnie trzy
tygodnie przed pierwszym turniejowym
meczem grupy C na Stadionie Miejskim
Tychy. W godzinach od 14 do 19 będzie
tam można m.in. sprawdzić siłę i celność strzału lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w specjalnej fotobudce UEFA
EURO U21.
Tymczasem powoli dobiega końca
sprzedaż biletów na tyskie mecze turnieju o mistrzostwo Europy drużyn
młodzieżowych. Co prawda wejściówki na półfinał, który przy ul. Edukacji
7 zostanie rozegrany 27 czerwca, są
już wyprzedane, ale miłośnicy futbolu
mogą jeszcze postarać się o ostatnie
bilety na mecze Niemców z Czechami
(18 czerwca), Czechów z Włochami (21
czerwca) i Czechów z Danią (24 czerwca). Można je kupić za pośrednictwem
portalu https://u21poland.
kupbilet.pl/w cenie
25 i 15 złotych.
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Dzień Dziecka w Tychach
1 czerwca swoje święto obchodzą
wszystkie dzieci. To właśnie dla nich
w mieście przygotowano liczne atrakcje. Dobrą wiadomością jest również
to, że Międzynarodowy Dzień Dziecka
w Tychach będzie obchodzony... przez
kilka dni!
Już w najbliższy weekend (27–28 maja)
do wspólnej zabawy zaprasza Gemini
Park Tychy. Przez dwa dni na parkingu
TESCO (ul. Towarowa 2) nie tylko na najmłodszych czekać będzie wiele niespodzianek. W sobotę (27 maja) w godz.
13:15 do 17:00 występować będą zespoły
artystyczne Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków.
Na godz. 14:00 i 18:00 zaplanowano spotkania z mistrzem – Rafał Sonik opowie
o swoim udziale w Rajdzie Dakar. Nie zabraknie również wydarzeń muzycznych.
Przed publicznością wystąpią: Siostry
Wajs&Stonoga (godz. 17:00) i Another
Pink Floyd (19:30). Na zakończenie – pokaz laserów.
Drugi dzień pikniku Gemini (niedziela,
28 maja) to m.in. spotkania z youtuberem ReZigiuszem i jego przyjaciółmi (godz. 15 i 18:15). Z fanami po raz
kolejny spotka się Rafał Sonik (godz.
16 i 19). W niedzielne popołudnie dla
najmłodszych zaśpiewa Aida z Muchą
w Mucholocie (godz. 17:00). Później dla
nieco starszych będzie koncert Ewy Farnej (godz. 20:15), który zakończy pokaz
sztucznych ogni. Organizatorzy zaplanowali również szereg imprez towarzyszących, m.in. darmowe wesołe miasteczko,
konkursy i animacje.
Zabawa z MCK i biblioteką
W czwartek (1 czerwca) wszystkie dzieci
do radosnego świętowania (godz. 16–
20) zaprasza Miejskie Centrum Kultury

w Tychach. W budynku i ogrodzie przy
ul. Bohaterów Warszawy 26 okazji do dobrej zabawy z pewnością nie zabraknie.
W programie występy dziecięcego zespołu WW ze spektaklem pt. „Czerwony
Kapturek z Wilkowyj” i dziecięcego teatru
ze spektaklem „Baśń o grającym imbryku”. Będą także warsztaty artystyczne 5+
(różne formy działań plastycznych i rękodzieła artystycznego dla dzieci) i zabawy integracyjne z chustą Klanza oraz
muzyczno–ruchowe z animatorem. Najmłodsi uczestnicy (do lat 4) także będą
mieli swoje specjalne miejsce – kącik
„Maluszkowo”, a w nim zabawy z plasteliną, ciastoliną i z naklejkami.
Tego samego dnia (1 czerwca) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach
(Mediateka, al. Piłsudskiego 16) przez
cały dzień będą wyświetlane bajki. Z kolei
w dziale dziecięcym odbędzie się minikiermasz książki dziecięcej i loteryjka.
Z kolei 2 czerwca Dzień Dziecka obchodzony będzie w Czułowie. W godzinach
16–19 na Placu K. Reguły działać będzie strefa metamorfozy (malowanie
buziek, kolorowanie włosów) oraz mini
akademia cyrkowa (pokazy kuglarskie,
warsztaty cyrkowe, dmuchańce, animacje dla dzieci). Najmłodsi mogą też liczyć na słodki poczęstunek (godz. 18).
Wydarzenie realizowane jest w ramach
budżetu partycypacyjnego.
Rozrywkowo nad jeziorem
Sobota, 3 czerwca to dobry czas by wybrać się na teren Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany. Tam Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji zaprasza na „Dzień
Dziecka na sportowo”. Impreza rozpocznie się o godz. 15 i potrwa do 18.
W zabawie mogą wziąć udział dzieci z rocznika 2001 i młodsze (zgłoszenia w dniu imprezy od godz. 15). Kon-

MCK zaprasza na zabawę do swojego ogrodu.
kurencje: przejście przez tunel, tory
przeszkód, bieg na czas, slalom z rakietką do tenisa stołowego i piłeczką,
bieg w worku, rzuty do celu, skok w dal
z miejsca, przysiady itp. Po zaliczeniu
wszystkich konkurencji uczestnik może
wziąć udział w losowaniu nagród loterii
z okazji Dnia Dziecka. Uwaga! W przypadku deszczowej pogody impreza zostanie odwołana.
Na teatralnym dziedzińcu
4 czerwca (niedziela) atrakcje dla małych tyszan przygotowuje Teatr Mały.
Na dziedzińcu o godz. 15 rozpocznie się
popołudnie pełne niespodzianek i konkursów.
W programie m.in.: interaktywny spektakl teatralny dla dzieci od lat 3 w wykonaniu zespołu Teatru Trip z Chorzowa
„O tym jak Frędzelka i Wiercipiętka spotkały czapeczkę” (godz. 16). Bajka opowiada o losach dwóch skrzatów, które
znajdują w lesie czapkę wielkiego maga
Hipolita Szare Piórko. Kiedy okazuje się,
że został on zamieniony w powietrze,
skrzaty postanawiają użyć wszystkich
sił, aby go odczarować. By tego dokonać, będą potrzebowały pomocy dzieci.
Godzinę później dla dzieciaków zaśpiewa
Halina Benedyk. Wstęp wolny.
Oprac. Ewa Strzoda

Z niską emisją walka trwa!

Joga w Paprocanach
20 maja ruszył kolejny cykl jogi pod
chmurką nad jeziorem Paprocańskim.
Tym razem miłośnicy takich ćwiczeń
będą spotykać się dwa razy w tygodniu: w soboty od godz. 10 do 11 oraz
w środy od godz. 17.30 do 18.30.
Jedyny wymóg to własna mata oraz
w miarę możliwości pasek do jogi lub
jakikolwiek inny pasek, niezbędny przy
uprawianiu jogi. Ćwiczenia odbywają
się na drewnianym podeście (na lewo
od wodnego placu zabaw).
Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres mailowy: wjogewzieci@
gmail.com. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
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W maju rozpoczęły się przygotowania do realizacji drugiego etapu PONE,
czyli Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji dla miasta Tychy. W tym etapie
gmina planuje wykonać 400 modernizacji dotychczasowych, przestarzałych
źródeł ciepła w tyskich domach.
Przypomnijmy, że w ramach zrealizowanego już I etapu PONE, zawarto łącznie
214 umów na dofinansowanie przez gminę (w wysokości 60% kosztów inwestycji)
instalacji kotłów węglowych 5 klasy (135
umów), instalacji kotłów gazowych (55)
i montażu układu solarnego z kolektorami słonecznymi (24 umowy). Łączny
koszt tego zadania wyniósł ponad 2 mln
700 tys. zł, z czego niespełna 1,5 mln zł
stanowiła dotacja gminy, a nieco ponad
1,2 mln – środki własne mieszkańców.
W tej chwili przebiega proces weryfikacji wniosków, złożonych do II etapu,
który zakończy się 30 czerwca. Potem –
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od lipca do października br. – program
będzie realizowany.
W jego ramach gmina planuje dofinansować wymianę 252 kotłów węglowych
na kotły nowej generacji, wymianę 60
pieców węglowych na gazowe, wymianę
29 starych kotłów gazowych na nowe,
montażu kolektorów słonecznych w 45
budynkach. Ponadto wymianie na nowe
kotły gazowe ulegnie 6 kotłów olejowych,
cztery piece węglowe wymienione zostaną na pompy ciepła, a kolejne cztery budynki jednorodzinne podłączone zostaną
do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Realizacja tych modernizacji nie zakończy,
oczywiście, programu walki z niską emisją. Miasto prowadzi bowiem ciągły nabór
wniosków na kolejne lata. Obecnie przyjmowane są wnioski na lata 2019–2020;
stosowne druki można pobrać w Wydziale
Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta (VIII piętro, p. 803)
oraz w Punkcie Obsługi Klienta Programu

przy ul. Barona 30 (I piętro, p. 216). Skorzystać też można ze strony internetowej
www.umtychy.pl/niskaemisja.
Celem przybliżenia tyszanom Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji, w najbliższych tygodniach zaplanowano cykl spotkań z mieszkańcami, które odbędą się:
• 24 maja (środa) godz. 17 – II LO,
ul. Norwida 40;
• 25 maja (czwartek) godz. 16 – Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Pogodna 37;
• 14 czerwca (środa) godz. 17 – Zespół
Szkół nr 9, ul. Zgrzebnioka 45;
• 21 czerwca (środa) godz. 17 – Gimnazjum nr 3, ul. Borowa 123;
• 22 czerwca (czwartek) godz. 17 –
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,
ul. Cmentarna 54.
W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele Urzędu Miasta, firmy-operatora
Programu, a także PEC-u i gazowni.
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