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Do BoK-u wpłynęło 89 proc. DeKlaracji 
czas Dla spóźnialsKich

31 maja upłynął termin 
składania deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komu-
nalnymi. Trzeba przyznać, 

że w Tychach akcja prze-
biegła, choć właściwie na-
leżałoby powiedzieć – prze-
biega, sprawnie. Do 31 maja 
do Biura Obsługi Klienta 
wpłynęło bowiem 89 proc. 
deklaracji.
Jak wynika z informacji 
BOK, wszystkich deklara-
cji wpłynęło 9.090, w tym 
2.865 złożonych zostało 
on-line, a 90 z wykorzysta-
niem e-puap (podpisu elek-
tronicznego). Warto dodać, 
że w tej liczbie są również 
tzw. deklaracje zbiorcze 

ze spółdzielni mieszkanio-
wych i wspólnot mieszkań-
ców. Powstały one w opar-
ciu o oświadczenia składane 
przez mieszkańców.
W ostatnim tygodniu przyj-
mowania deklaracji, ty-
szanie okazali się bardzo 
zdyscyplinowani, bowiem 
do 23 maja na „liczniku” 
BOK było 5.500 deklaracji. 
Wpłynęło na to również 
wydłużenie godzin pracy 
biura. Nie wszyscy jednak 
zdążyli...
– Choć minął termin przyj-

mowania deklaracji, nadal 
można je składać w Biurze 
Obsługi Klienta – mówi 
Ewa Grudniok, rzecznik 
Urzędu Miasta. – Żaden 
kolejny termin nie został 
wyznaczony, dlatego ape-
lujemy, by osoby, które nie 
dopełniły obowiązku, zro-
biły to w możliwie najkrót-
szym terminie. Pracownicy 
biura dokonają teraz wery-
fikacji i sprawdzą, kto jesz-
cze nie złożył deklaracji. 
Będziemy przypominali 
o deklaracjach tym wszyst-

kim, którzy się spóźniają, 
by systemem objęci zostali 
wszyscy i by mógł on ru-

szyć zgodnie z ustawowo 
ustalonym terminem.
 LS

Deklarację są zobowiązani złożyć właściciele domów jed-
norodzinnych i współwłaściciele budynków, które nie 
posiadają zarządu wspólnoty lub spółdzielni. Jeżeli go-
spodarstwo domowe zamieszkiwane jest przez współ-
właścicieli nieruchomości, deklarację wypełnia i składa 
jeden z nich.
W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent w dro-
dze decyzji określi wysokość opłaty na podstawie sza-
cunków, w tym średniej ilości odpadów powstających 
na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zajęcia plastyczne i sportowe, 
dmuchany plac zabaw, puzzle, 
słodkości – to tylko niektóre 
atrakcje, jakie czekały na naj-
młodszych mieszkańców mia-
sta w minioną niedzielę 
na placu Baczyńskiego.

2 czerwca na ulubionym placu 
wielu tyszan zainaugurowano 

kolejny sezon imprez, a pierw-
sza upłynęła pod znakiem Dnia 
Dziecka. Organizatorzy przygoto-
wali niespodzianki, z których chęt-
nie korzystali nie tylko najmłodsi 
mieszkańcy.

To dobrze, że w mieście są 
imprezy dla dzieci, na które jest 
wstęp wolny. Dzisiejsza propozy-
cja to sposób na dobrą zabawę dla 
całej rodziny. Super, że dopisała 
także pogoda – mówiła Karolina 
Deja, mama 8-letnich bliźniaczek 
Kamili i Nadii.

Zdaniem dzieci
– Mnie i mojej kuzynce 

najbardziej podobały się zaję-

cia origami. Pod okiem fachow-
ców udało nam się zrobić śliczne 
kwiaty – mówiła 13-letnia Ange-
lika Musiał.

Z kolei 6-letni Romek Szy-
mański, który na plac Baczyńskie-
go przyszedł razem z rodzicami 
i starszą siostrą, bardzo chwalił 

dmuchany plac zabaw. – Żeby 
móc pozjeżdżać trochę trzeba było 
postać w kolejce. Ale było warto, 
bo lubię takie wielkie ślizgawki – 
powiedział w rozmowie z nami. 
– Potem jeszcze dostałem cukierki 
od pani, która chodziła na szczu-
dłach – dodał.

– Układałyśmy z siostrą puz-
zle z księżniczkami. Układanka nie 
była łatwa, ale dałyśmy sobie radę 
– przyznała tyszanka Maja Kwa-
śniewicz.

Tatuaże i puzzle
Na Baczyńskiego maluchy 

mogły także pomalować sobie 
twarze, obejrzeć pokazy baniek 
mydlanych, skorzystać z usług 
salonu fryzjerskiego oraz zrobić 
tatuaż. Na najmłodsze dzieciaki 
czekała także interaktywna zaba-
wa „Poszukiwacze przygód”.

Ewa STrZoda

w niedziele zapraszamy 
na Baczyńskiego 

najBliższa nieDziela

Dzień zdrowia – 9 czerwca na Baczyńskiego: 
godz. 14 – występ artystyczny Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu 
Kossaków w Tychach;
godz. 14–18 – zabawy, gry i mini konkursy dla dzieci oraz bezpłatna ścianka wspinaczkowa; 
godz. 14–18 – bezpłatne konsultacje lekarskie, dietetyczne, pielęgniarskie, porady i kon-
sultacje rehabilitantów, instruktaż i pokaz udzielania pierwszej pomocy, badanie cukru 
we krwi, cholesterolu, PSA, badanie słuchu (także w audiobusie), porady antynikotynowe, 
porady lekarskie dotyczące podróży w kraje tropikalne, pomiary ciśnienia, edukacja przed-
porodowa, nauka samobadania piersi, konsultacje terapeutyczne w zakresie profilaktyki 
i leczenia uzależnień, stoisko ekologiczne, pokazy terapii rehabilitacyjnych, pomiar zawar-
tości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, porady pedagogów z zakresu opieki nad 
dziećmi do lat 3, diagnostyka i porady w zakresie wad postawy, badania usg tętnic szyj-
nych, obliczenia BMI, przesiewowe badania usg Dopplera, badania logopedyczne dzieci i do-
rosłych, badania ortopedyczne, pomiar tkanki tłuszczowej, badania dermatoskopowe.
godz. 18 – występ artystyczny Zespołu Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach.

Kolejne nieDziele

16 czerwca – Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
7 lipca – Niedziela z kapelą
14 lipca – Niedziela sportowa
28 lipca – Niedziela szachowa
4 sierpnia – Niedziela z modelami
11 sierpnia – Niedziela teatralna
18 sierpnia – Niedziela muzyczna
1 września – Niedziela z książką

w dzień dziecka nie mogło zabraknąć słodkości.
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dla najmłodszych zorganizowano gry i zabawy.

Michał Matuszewski ma 4 lata. Najbardziej podobało mu się 
układanie puzzli.
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