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Tychy włączyły się w kampanię edu-
kacyjno-informacyjną Związku Miast 
Polskich „Sam Urządzaj Swoje Miasto”, 
która zachęca mieszkańców do aktyw-
niejszego włączenia się w zarządzanie 
miastami i w kształtowanie najbliższe-
go otoczenia.

w kampanię włączyły się 72 miasta 
zrzeszone w związku miast Polskich. 
do większego angażowania się w ży-
cie małych ojczyzn zachęcają zarów-
no metropolie, mniejsze miejscowości, 
jak i gminy. w akcji biorą udział m.in.: 
Poznań, Kraków, rzeszów, opole, Czę-
stochowa, Tychy, Bielsko-Biała, rybnik, 
Ełk, Kartuzy, Kołobrzeg, Sandomierz czy 
Błaszki. Pełną listę miast można znaleźć 
na stronie www.miasta.pl.

Miasto to Twój dom
– mieszkańcy Tychów od dawna uczest-
niczą w procesie zarządzania miastem, 
mają wpływ na to, co się dzieje w pobliżu 
miejsc, w których mieszkają, jak wygląda 
teren, który ich otacza, jakie projekty są 
tam realizowane. mam tu na myśli m.in. 
zgłaszanie projektów i głosowanie w bu-
dżecie partycypacyjnym, udział w kon-
sultacjach społecznych dotyczących 

np. uchwalania chociażby miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go. To także udział w spotkaniach, jakie 
organizujemy z mieszkańcami odnośnie 
różnych inicjatyw – to jeden z elemen-
tów samorządności. Chcemy, by tyszanie 
mieli świadomość, że wspólnie z insty-
tucjami miejskimi, tyskim samorządem, 
kształtują swoją najbliższą okolicę, jak 
i całe miasto. dlatego w Tychach i wie-
lu miastach Polski razem ze związkiem 
miast Polskich rozpoczynamy kampanię, 
której hasłem jest „Całe miasto to Twój 
dom. Planuj je z rozmachem, bo masz 
na to wpływ” – mówi andrzej dziuba, 
prezydent miasta.

Pobudzić mieszkańców do działania
Kampania, która potrwa do 10 czerwca 
br., ma pobudzić mieszkańców do dzia-
łania na rzecz małych ojczyzn, zainicjo-
wać debatę publiczną na temat funkcjo-
nowania miast oraz budować zaufanie 
społeczne. Jak bowiem pokazują ba-
dania, zaledwie jedna trzecia Polaków 
jest zainteresowana życiem publicznym, 
natomiast 20–25 proc. w ogóle się nim 
nie interesuje. Jedną z głównych przy-
czyn niskiej partycypacji społecznej jest 
brak przekonania o możliwości wpływa-

nia na rzeczywistość. Polacy uważają, 
że nie mają przełożenia na losy kraju. Ci, 
którzy w badaniach potwierdzają, że taki 
wpływ mają, przyznają jednocześnie, 
że z niego nie korzystają.

Demokracja to fajna sprawa
– Często deklarujemy, że doceniamy 
samorząd. według CBoS w 2017 roku 
73 procent mieszkańców pozytywnie 
oceniło działania samorządów lokal-
nych. Uważamy równocześnie, że nasz 
wpływ na sprawy lokalne jest większy 
niż na sprawy kraju. Jednak postawa 
większości z nas jest spójna ze stwier-
dzeniem, że demokracja to fajna sprawa, 
bylebym nie musiał nic robić – komentu-
je Joanna Nowaczyk, koordynator kam-
panii w związku miast Polskich.
Projekt nieprzypadkowo zainicjowano 
w maju, który jest tradycyjnie miesiącem 
samorządu terytorialnego, bowiem 27 
maja przypada rocznica upamiętniająca 
pierwsze wybory samorządowe z 1990 
roku.
w ramach kampanii przygotowano spot 
filmowy, plakaty, infografiki, a także 
stronę internetową, która jest dostęp-
na pod adresem www.miasta.pl.
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Bez komarów i kleszczy
Wydział Komunalny Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy 
zlecił przeprowadzenie dwóch zabie-
gów dezynsekcyjnych przeciw komarom 
i kleszczom.

opryski obejmujące łączną powierzch-
nię 65 hektarów zostaną wykonane 
w parkach, w których zlokalizowane 
są zbiorniki wodne i place zabaw, tj. 
w parku Północnym, parku św. Fran-
ciszka, parku Suble I i II, parku Łabę-
dzim oraz na terenach wokół zbiornika 
Paprocany. Pierwszy z zaplanowanych 
zabiegów odbędzie się 30 maja w go-
dzinach od 20 do 24.
w celu ułatwienia pracy firmie wykonu-
jącej zabiegi odkomarzania i odklesz-
czania Urząd miasta prosi mieszkańców 
o pozostanie poza zaplanowanymi do de-
zynsekcji parkami w czasie wykonywania 
oprysków. RN

tydzień Czytania
W poniedziałek, 4 czerwca zainau-
gurowany zostanie XVII Ogólnopolski 
Tydzień Czytania. Miejska Biblioteka 
Publiczna organizuje z tej okazji fe-
styn, na który zaprasza na plac przy 
Mediatece 5 i 6-letnie przedszkolaki 
oraz uczniów klas 1–3 szkół podsta-
wowych.

Impreza rozpocznie się o godzinie 10 
wspólnym odczytaniem „Lokomotywy” 
Tuwima. Później będzie czas na zaba-
wę na specjalnie przygotowanych sta-
cjach: Lokomotywownia (przejażdżki 
prawdziwą ciuchcią), Stacja Książ-
ka (mini-kiermasz książki używanej, 
bajkowe postacie), Stacja artystyczna 
(malowanie długaśnego pociągu), Sta-
cja zabawa (malowanie twarzy, balo-
nowe zwierzaki), Stacja Sport (zabawy 
z wykorzystaniem sprzętu sportowe-
go), Stacja ratunek (wozy służb mun-
durowych).
Biblioteka zachęca grupy do przynie-
sienia swoich koców. w razie niepo-
gody zabawa przeniesie się do me-
diateki.

Sam Urządzaj Swoje miasto

Pod takim hasłem w tym roku ob-
chodzone jest Metropolitalne Święto 
Rodziny, które w Tychach odbyło się 
w weekend na placu Baczyńskiego. Jest 
to impreza obejmująca swym zasięgiem 
całą aglomerację górnośląską, mająca 
promować wartości rodzinne i wspólne, 
zdrowe spędzanie czasu. Jej organiza-
torami są Górnośląski Związek Metro-
politalny oraz samorządy 25 miast.

– w rodzinę warto i trzeba inwestować. 
Jest ona fundamentem najwyższych 
wartości. doskonale zdają sobie z tego 
sprawę zarówno Kościół, samorządy, jak 
i państwo – stwierdził arcybiskup wiktor 
Skworc, metropolita katowicki na kon-
ferencji inaugurującej XI metropolitalne 
Święto rodziny.
Tegoroczna tyska edycja jak zwykle przy-
ciągnęła tłumy, a na rodziny z dziećmi cze-
kała moc atrakcji, wśród których prym 
wiodły lekcję szermierki i kendo (sztuka 
walki wywodząca się z szermierki japoń-
skich samurajów), chodzenie na szczu-
dłach, dmuchanie mydlanych baniek oraz 
zorganizowany przez miejski ośrodek 
Sportu i rekreacji tor przeszkód. Sporym 
powodzeniem cieszyły się zabawy spraw-
nościowe czy malowanie twarzy zorgani-
zowane przez miejski ośrodek Pomocy 
Społecznej. odpowiednie fundacje zadbały 
o możliwość darmowych badań medycz-
nych oraz zajęcia z zakresu bezpieczeń-
stwa i pokazy pierwszej pomocy.
– zawsze staramy się przedstawić jak 
najbogatszą ofertę podczas metropo-

litalnego Święta rodziny i zachęcić 
do ruszenia się z domu ze swoimi bli-
skimi. w tym roku hasło przewodnie 
to „rodzina, radość, miłość”. Żyjemy 
w tak ciekawych czasach, że telefo-
ny i inne atrakcje absorbują nas coraz 
bardziej, tymczasem podczas tej im-
prezy nie ma po co zaglądać do tele-
fonu, tyle się dzieje. Poza tym dzieci 
są zachwycone, bo mogą się wspólnie 
pobawić, ucząc się nowych rzeczy – 
zauważyła Krystyna rumieniuch, na-

czelnik wydziału Spraw Społecznych 
i zdrowia Um.
miejską ofertę uzupełniły atrakcje przy-
gotowane przez Teatr mały, Pasaż Kul-
tury andromeda i miejską Galerię Sztuki 
obok. w Galerii obok odbyły się rodzinne 
warsztaty „Portret mamy i Taty”. Pasaż 
Kultury andromeda zaprosił na wieczór 
autorski dr Lucyny Smykowskiej-Karaś 
z cyklu Salon Słowa, a w Teatrze małym 
obył się spektakl „Baby” Fundacji Szafa 
Gra.  KP

rodzina, radość, miłość

„Tyskie rodziny spędzają na Baczyńskiego godziny” – to hasło tyskiej edycji święta.
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