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Chcesz założyć własną firmę, a może 
jesteś już przedsiębiorcą i potrzebu-
jesz fachowej porady? 26 czerwca br. 
w godzinach od 10 do 13 w Urzędzie 
Miasta Tychy (sala 100, I p.) odbędzie 
się Dzień Przedsiębiorcy, podczas któ-
rego będzie można skorzystać z pomocy 
specjalistów.

Kilka lat temu 21 czerwca został ustano-
wiony przez Sejm dniem Przedsiębiorcy. 
Ponieważ w tym roku święto przedsiębior-
ców wypadło tuż po Bożym Ciele i wiele 
osób korzystało z przedłużonego week-
endu,   tyski magistrat zaprasza na dzień 
dla przedsiębiorczych 26 czerwca.
– zapraszamy wszystkich, którzy prowa-
dzą jednoosobową działalność gospodar-
czą lub działają w formie spółki cywil-
nej i są wpisani do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o działalności Gospodarczej 
bądź planują rozpoczęcie działalności 
w takiej formie. Tylko w ubiegłym roku 
do bazy wpisaliśmy ponad 800 nowych 
firm. Statystyki pokazują, że liczby te 
rosną z roku na rok  – mówi Jerzy Go-

spodarek, naczelnik wydziału Ewidencji 
działalności Gospodarczej Urzędu mia-
sta w Tychach. 
Urzędnicy wydziału pomogą wypełnić 
wniosek osobom, które chcą założyć 
działalność gospodarczą, pomogą tak-
że założyć profil zaufany, by przedsię-
biorcy mogli załatwiać sprawy urzędowe 
przez internet.
– Przedsiębiorcy, ale również wszyscy, 
którzy planują rozpoczęcie biznesu, 
będą mogli skorzystać w jednym miej-
scu ze wsparcia i porad specjalistów. 
zaprosiliśmy do współpracy cztery ty-
skie instytucje: Urząd Skarbowy, zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy 
Urząd Pracy oraz okręgową Izbę Prze-
mysłowo-Handlową – mówi dorota Pi-
cho z Um Tychy.
Startujący z biznesem będą mogli dowie-
dzieć się m.in. jaką formę opodatkowania 
wybrać oraz jakie ulgi w opłacaniu skła-
dek zUS wprowadziła Konstytucja Bizne-
su (m.in. „Ulgę na start”, preferencyjne 
składki, „mały zUS”, działalność nieewi-
dencjonowaną, czyli możliwość prowa-

dzenia biznesu bez rejestracji). Pracow-
nicy Urzędu Pracy powiedzą o możliwości 
otrzymania dotacji na podjęcie działal-
ności gospodarczej i dofinansowania za-
trudnienia bezrobotnych.
z myślą o inwestorach swoje stoisko bę-
dzie miała również podstrefa tyska Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Przedsiębiorcy mogą przystąpić do pro-
gramu lojalnościowego okręgowej Izby 
Przemysłowo-Handlowej oraz zapoznać 
się z ofertą bezpłatnych kursów języko-
wych i komputerowych dla pracowników 
firm. RU

W tym roku Święto Miasta trwa cały 
miesiąc, kulminacją obchodów pozo-
staje jednak niezmiennie koncerto-
we wydarzenie na placu „pod Żyrafą” 
w Parku Miejskim Solidarności przy ul. 
Edukacji.

Tradycyjnie odbędzie się ono w ostat-
ni weekend tego miesiąca, czyli 29 i 30 
czerwca.

Popowo-bitowa sobota

Sobotnie spotkanie z muzyką rozpocznie 
się w nastroju popowym, bowiem o godz. 
16.30 Święto miasta zainauguruje pocho-
dząca z Cieszyna marcelina – artystka, 
która zaistniała na naszym rynku mu-
zycznym w 2007 roku i ma już na swo-
im koncie m.in. nominację do nagrody 
Fryderyka (debiut roku, 2012), koncerty 
w Paryżu (2013) oraz trzy autorskie pły-
ty: „marcelina” z 2011 roku, „wschody 
zachody” wydaną dwa lata później oraz 
„Gonić burzę” (2015).
o godz. 18 na scenie pod Żyrafą pojawi 
się pierwszy z laureatów organizowa-
nego przez miejskie Centrum Kultury 
przeglądu „dla Tych zagrają – nowa fala 
tyskich brzmień”. Finał przeglądu od-
był się kilkanaście dni temu na dzikiej 
Plaży w Paprocanach i publiczność tam 
zgromadzona przyznała swoją nagrodę 
grupie 4 Generacje. Grająca rocka i hard 
rocka formacja powstała pół roku temu 
z przekształcenia grupy Three Genera-
tions, a w jej wielopokoleniowym skła-
dzie grają: Emilia Lubecka (perkusja), 
Kamil rdzanek (gitara), Bogdan Hahin 
(wokal), Paweł Lubecki (gitara basowa) 
i Krzysztof Lubecki (instr. klawiszowe).
mieszankę popu, ale także jazzu i trip 

hopu zaproponuje tyszanom kolejny so-
botni artysta. wrocławski zespół mikro-
music, bo o nim mowa, pojawi się na sce-
nie o godz. 19.15 i zaczaruje publiczność 
niezwykłą koncertową energią, warszta-
towym kunsztem i muzyką, łączącą wiele 
odległych czasem od siebie gatunków. 
mikromusic to z pewnością mocny punkt 
sobotniego programu Święta miasta.
dzień zakończy natomiast koncert for-
macji Bitamina, który zaplanowano 
na godz. 21. Popularny głównie w gro-
nie młodszych słuchaczy zespół nagrywa 
od 2013 roku, a uznanie przyniosły mu 
płyty „Listy Janusza”, „Plac zabaw”, „C” 
i „Kawalerka”.

Niedziela dla starszych i młodszych

30 czerwca spotkamy się w parku wcześ-
niej, bo już o godz. 15 na scenie pojawi 
się Teatr Trip, by na dobry początek roz-
bawić najmłodszych tyszan.
z kolei tych starszych przyciągnie z pew-
nością o godz. 16.15 zespół oldBreakout 
– muzyczna inicjatywa członków orygi-
nalnego składu założonej pół wieku temu 
przez Tadeusza Nalepę legendarnej gru-

py Breakout. Koncertujący w kraju i poza 
jego granicami muzycy z harmonijka-
rzem Tadeuszem Trzcińskim na czele, 
składają swymi występami swoisty hołd 
Nalepie i mirze Kubasińskiej, przypomi-
nając nieśmiertelne przeboje Breakou-
tów i prezentując je kolejnym pokoleniom 
słuchaczy.
Po tej muzycznej wyprawie w przeszłość 
o godz. 18 spotkamy się z drugim laurea-
tem przeglądu „dla Tych zagrają – nowa 
fala tyskich brzmień” – grupą Nothin 
To Lose. wyróżniony przez jury zespół 
składa się z mieszkańców Tychów, Bie-
runia, Świętochłowic i Katowic, a gra in-
spirowanego bluesem rocka.
Na godz. 19 zaplanowano koncert znanej 
choćby z listopadowego koncertu „Nie-
podległa” formacji Pan Pozor orkiestra, 
zaś dwudniowe koncertowanie na pla-
cu pod Żyrafą zakończy Nosowska, czyli 
solowe wcielenie jednej z najpopular-
niejszych polskich wokalistek ostatnich 
dwóch dekad, autorki siedmiu solowych 
płyt (poza krążkami nagranymi z zespo-
łem Hey), w tym ubiegłorocznej, uznanej 
i nagradzanej płyty „Basta”. WW

26 czerwca - Dzień Przedsiębiorcy w tychach

Koncertowo pod Żyrafą

mBP się reinstaluje
Jak informuje dyrekcja Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Tychach, przez cały 
tydzień (od 24 do 29 czerwca) wszyst-
kie biblioteki na terenie miasta będą 
nieczynne.

Przyczyną zamknięcia centrali mBP oraz 
wszystkich filii jest reinstalacja systemu 
bibliotecznego.
w związku z tym wszelkie imprezy zapla-
nowane w tym terminie są odwołane.
 WW
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Dzieci będą pływać
Ponad 110 tyskich drugoklasistów 
uczestniczyło w lekcjach pływania, 
które w drugim semestrze minionego 
roku szkolnego odbywały się w Wod-
nym Parku Tychy. Ponad 300 maluchów 
przystąpiło po nich do egzaminu na kar-
tę pływacką.

Bezpłatne zajęcia dla dzieci zapowiedział 
w ubiegłym roku prezydent Tychów, re-
agując na tragiczny bilans utonięć pod-
czas poprzednich wakacji.
– zajęcia w Parku wodnym Tychy pro-
wadzili doświadczeni instruktorzy, a ich 
program był dostosowany do umiejęt-
ności dzieci – powiedział zbigniew Gie-
leciak, prezes zarządzającego Parkiem 
wodnym Tychy rCGw. – dzieci uczyły się 
pływać i świetnie się przy tym bawiły, 
dlatego cieszę się, że od września kolej-
ni młodzi tyszanie będą odwiedzać nasz 
wodny park – dodał.
Jest już bowiem decyzja, że zajęcia 
będą kontynuowane także w kolejnym 
roku szkolnym. – do zbyt wielu trage-
dii z udziałem dzieci dochodzi latem 
nad wodą, żebyśmy mogli ignorować 
ten problem – powiedział prezydent 
Tychów andrzej dziuba. – zdaję sobie 
sprawę, że nie wszyscy rodzice mają czas 
i środki, by z dziećmi regularnie jeździć 
na basen, dlatego zdecydowaliśmy się 
im pomóc – rozwiązać problem systemo-
wo i z pewnością będziemy ten program 
kontynuować – dodał.
miasto Tychy w tym roku przeznaczyło 
na ten cel ponad 810 tys. złotych. RN
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