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1 września spoty-
kamy się w Parku 
Miejskim Solidar-
ności (pod Żyrafą) 
na kolejnej edycji 
„Tyskich Żywio-
łów”. Organiza-
torzy zachęca-
ją, by przynieść 
własny kubek, 
bowiem ma to być 
rodzinna impreza 
w ekologicznym 
stylu retro…

w tym roku „Tyskie Żywioły” koncentrują 
się na odpadach. Tematem przewodnim 
są nowe zasady segregacji, które obowią-
zują w Tychach od 1 lipca br. (wprowa-
dzają one konieczność korzystania z od-
rębnego pojemnika na odpady kuchenne 
w każdym domu). Uczestnicy imprezy 
będą mogli skorzystać w tym zakresie 
z podpowiedzi jednego z partnerów wyda-
rzenia (firma IKEa), który pokaże jak zor-
ganizować strefę 5 pojemników na śmieci 
również w małej kuchni. „Tyskie Żywioły” 
poruszą temat nadmiaru odpadów, które 
wytwarzamy na co dzień. Chodzi o prze-
konanie mieszkańców do podjęcia wysił-
ku i niewielkich zmian nawyków, i decyzji 
zakupowych, wpływających na ilość wy-
twarzanych śmieci w każdym domu.
– Namawiamy do kupowania „luzem”, 
do korzystania z własnych wielorazowych 
toreb na zakupy, wielorazowych kubków 
do kawy na wynos, picia napojów bez pla-
stikowej słomki, rezygnacji z wody w pla-
stikowych butelkach na rzecz wody z filtra 
oraz rezygnacji z jednorazowych rekla-
mówek – mówi Katarzyna Palka z wy-
działu Informacji, Promocji i współpracy 
z zagranicą Um.
miasto i Gemini Park Tychy połączą siły 
w promocji kampanii „zbieramy słoiki” 

(Happy Evolution). Jest to propozycja dla 
mieszkańców, którzy chcą się pozbyć 
zbędnych w domu kompletnych słoików 
lub pozyskać takie na swoje potrzeby. 
w ramach wydarzenia Gemini Park przy-
gotuje specjalne miejsce służące do ta-
kiej wymiany.
obok tematu przewodniego, „Tyskie Ży-
wioły” zaoferują również zabawę eduka-
cyjną z wodą i powietrzem. w ramach 
żywiołu powietrza będzie m.in. o Pro-
gramie ograniczenia Niskiej Emisji – 
organizatorzy zapraszają na warsztaty 
o skutkach smogu dla zdrowia człowieka 
(anatomia zanieczyszczeń) i do udzia-
łu w wielkoformatowej grze planszo-
wej „Żyrafa vs. Smog”. Nie zabraknie 
porad dotyczących radzenia sobie z za-
nieczyszczonym powietrzem, które za-
truwa nam życie w sezonie zimowym 
i wiosennym.
w przypadku wody, będzie można napić się 
wody z saturatora, popływać w wodnych 

kulach lub wziąć udział w pokazie Szalone-
go doktora „wodnej akademii” (wodnego 
Parku Tychy). we wszystkich zabawach naj-
ważniejszym przekazem jest tu jednak pod-
niesienie problemu wody pitnej na świecie 
i w Polsce oraz odczarowywanie tzw. kra-
nówki, wypartej niemal zupełnie przez mit 
zdrowej wody z plastiku.
o wadze drobnych, codziennych decyzji 
i wpływie każdego z nas na piękno ota-
czającego nas świata, uczestnicy dowie-
dzą się podczas wszystkich prowadzo-
nych warsztatów, konkursów i prelekcji, 
a także z filmów „dzika afryka” i „Lorax”, 
emitowanych w EKokinie plenerowym. 
o przesłaniu filmów opowie mieszkań-
com – szczególnie najmłodszym – Ki-
noSzkoła.
Imprezę organizuje Urząd miasta, przy 
współpracy z maSTEr odPadY i ENEr-
GIa, PEC, rCGw, rPwiK, IKEa, Gemini 
Park Tychy, Happy Evolution, Stowarzysze-
nie zero waste Polska, KinoSzkoła. LS

Daj się porwać tyskim Żywiołom

Impreza rozpocznie się o godz. 14 i po-
trwa około 5 godzin. ostatnim punktem 
imprezy jest seans EKokina plenerowe-
go „Lorax”. Program przewiduje wiele 
atrakcji dla dzieci w wieku przedszkol-
nym i szkolnym oraz ich rodziców i opie-
kunów:

Program
Strefa Eko Warsztatów:

warsztaty „zielone Sprzątanie”•	
warsztaty „ogród w domu”•	
warsztaty „zakupy bez plastiku”•	
warsztaty „Kuchnia zero waste”•	
warsztaty „I mniej, tym więcej – szafa •	
kapsułkowa”
warsztaty „Kompostownik bez tajemnic”•	

Warsztaty Dla Najmłodszych:
warsztaty „Nasz Eko domek”•	
warsztaty „zieloni Przyjaciele”•	

Eko Tory Przeszkód:
Eko Tor Przeszkód – woda•	
Eko Tor Przeszkód – Powietrze•	
Eko Tor Przeszkód – ziemia•	

Strefa Interaktywnych Wystaw Ekolo-
gicznych:

wystawa „wodne opowieści” – o go-•	
dzinie 16.00 Eksperymenty z Szalonym 
doktorem z „wodnej akademii” w wod-
nym Parku Tychy
wystawa „Eko dom”•	
wystawa „anatomia zanieczyszczeń”•	
Fakty i mity o niskiej emisji•	

–  wielkoformatowa Gra Planszowa Żyra-
fa vs. Smog

–  Stoisko Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej

–  Stoisko rejonowego Przedsiębiorstwa 
wodociągów i Kanalizacji

–  Stoisko Um, akcja: „Ekodrzewko za ma-
kulaturę” (za min. 15 kg makulatury, 
mieszkańcy otrzymają bon na choinkę 
świąteczną)

–  warsztaty akcji „Przyroda w mieście. 
Jestem na tak” o budowie karmników 
i dbaniu o ptaki w mieście

–  Eko Stoisko Gemini Park w Tychach 
z kampanią „zbieramy słoiki”

–  Strefa relaksu
–  Stoiska Gastronomiczne

STREFA RELAKSU
14:00 – Spoty edukacyjne
14:30 – rośliny w domu – na ratunek dla 
czystego powietrza, IKEa
15:00 – Hydroponika – filtrująca dżungla 
w domu, IKEa
15:40 – Żywiołowa prelekcja, KinoSzkoła
16:00 – Emisja filmu przyrodniczego „dzi-
ka afryka”
17:00 – System segregacji odpadów w ma-
łej kuchni, IKEa
17:30 – Spoty edukacyjne
18:00 – Żywiołowa prelekcja, KinoSzkoła
18:20 – Emisja filmu animowanego, peł-
nometrażowego „Lorax”
EKokino połączone będzie ze STrEFą rE-
LaKSU z leżakami, pufami i grami plan-
szowymi.
Śledź profil miasta na facebooku – tam 
znajdziesz więcej informacji o wydarze-
niu „Tyskie Żywioły”.

rock na Plaży  
Paprocany 2018

Na jubileuszową, piątą edycję „Rocka 
na Plaży Paprocany 2018” zaprasza 
Miejskie Centrum Kultury. Festiwal 
odbędzie się 1 września (od godz. 15) 
tradycyjnie na wschodnim brzegu Je-
ziora Paprocańskiego.

dla fanów rocka zagrają tradycyjnie dżem 
i Cree oraz TSa z nowym wokalistą. ale 
rock na Plaży to także szansa na do-
bry start dla młodych kapel, które bio-
rą udział w Przeglądzie Konkursowym. 
wystąpią dwie wytypowane na podstawie 
zgłoszeń przez jury, złożonego z przed-
stawicieli zespołów Cree i dżem oraz 
Piotra Barona z radiowej Trójki, a tak-
że laureat tyskich eliminacji do rocka 
na Plaży, które odbyły się 5 sierpnia. oto 
harmonogram festiwalu:
15.30 konkurs kapel (zespoły konkurso-
we: audioties, Paganda, Vermis);
17.00 Biegun zachodni (laureat konkursu 
kapel rocka na Plaży 2017);
18.00 TSa;
20.00 Cree, dżem i goście;
23.15 zakończenie imprezy  LS

Wizyta z oberhausen
Tychy odwiedziła trzyosobowa delega-
cja Urzędu Miasta Oberhausen (Nadre-
nia Północna-Westfalia) wraz z burmi-
strzem Danielem Schrantzem.

22 sierpnia goście spotkali się z prezyden-
tem andrzejem dziubą i jego zastępcami. 
rozmawiano m.in. o przyszłej współpracy 
miast. Ustalono, iż dotyczyć ona będzie 
m.in. wymiany młodzieży, współpracy w 
dziedzinie kultury (teatr,  muzyka) oraz 
nawiązania kontaktów między przedsię-
biorstwami komunalnymi miasta.
delegacja z Niemiec zwiedziła m.in. me-
diatekę, Park Południowy, Paprocany, Pod-
strefę Tyską KSSE i Stadion miejski. Tychy 
bardzo im się podobały, głównie z uwagi 
na przestrzeń i zagospodarowanie tere-
nów zielonych. Byli też pod wrażeniem 
infrastruktury i jak stwierdzili, niektóre 
aspekty zarządzania miastem, jak walka 
z bezrobociem, pozyskiwanie inwestorów 
oraz zarządzanie infrastrukturą będą dla 
nich inspiracją w pracy w oberhausen.
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EKo – na poważnie i wesoło

Goście z Niemiec wraz z prezydentem 
Andrzejem Dziubą odwiedzili m.in. 
Mediatekę

„Tyskie Żywioły” 2017.
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