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Pierwsza w tychach wypożyczalnia rowerów już działa 

Ułatwienia na cmentarzu

mistrzowska strona
Urząd Miasta uruchomił specjalną 
stronę internetową, poświęconą przy-
szłorocznym młodzieżowym ME do lat 
21, które m.in. rozgrywane będą w Ty-
chach.

Na estetycznej oraz niezwykle czytel-
nej i łatwej w nawigacji stronie www.
tychyU21.pl znaleźć można wszystkie 
dostępne aktualnie informacje na temat 
mistrzostw, w tym harmonogram turnie-
ju; informacje o tyskiej arenie, a także 
garść informacji o sporcie w Tychach 
i okołoturniejowe newsy.
Nowa witryna internetowa była promo-
wana 17 lipca podczas „Niedzieli z GKS 
Tychy” na Placu Baczyńskiego, gdzie 
dziesiątki chłopców i dziewcząt próbo-
wały strzelać jak młodzi mistrzowie...

W Paprocanach od dzisiaj (26.07.) dzia-
ła wypożyczalnia rowerów – nie tylko 
wodnych, ale i miejskich. Dwa kółka 
można wypożyczyć za 6 zł za godzinę 
lub 40 zł na dobę (są ulgi dla dzieci 
i młodzieży). Rowerem z wypożyczal-
ni można się poruszać po całym mie-
ście.

18 rowerów – damskich, męskich i mło-
dzieżowych – jest już na wyposażeniu 
miejskiego ośrodka Sportu i rekreacji, 
który będzie prowadził wypożyczalnię. 
Środki na ich zakup (28,5 tys. zł) prze-
znaczyli odpowiednią uchwałą radni pod-
czas lipcowej sesji.
wypożyczalnia znajduje się przy bo-
iskach Kompleksu Sportowego Paproca-
ny. To na razie jedyny punkt w mieście, 
w którym można wypożyczyć i zwrócić ro-

wer. znany jest już cennik (dorośli – 6 zł/
godz., 40 zł/doba, dzieci do 16. roku życia 
– 4 zł/godz., 30 zł/doba) oraz regulamin 
wypożyczalni.
osoba wypożyczająca rower musi mieć 
ukończone 18 lat, posiadać dokument toż-
samości ze zdjęciem i podpisać umowę 
wypożyczenia. Nie może być pod wpły-
wem alkoholu czy innych środków odu-
rzających. wypożyczający ma obowiązek 
zwrócić rower w stanie nie gorszym niż 
go otrzymał, a za ewentualne uszkodze-
nia będzie ponosił odpowiedzialność fi-
nansową.
Nie ma ograniczeń co do obszaru, po któ-
rym można się poruszać wypożyczonym 
rowerem. ważne, by zwrócić go w termi-
nie. wypożyczalnia jest czynna w godzi-
nach 10–19 od wtorku do niedzieli. zwrot 
roweru musi nastąpić najpóźniej 15 mi-

nut przed zamknięciem, czyli do godz. 
18.45.
zbigniew Biela, kierownik ośrodka wy-
poczynkowego Paprocany, spodziewa 
się że z wypożyczalni korzystać będą 
w dużej mierze osoby, które przyjeż-
dżają wypoczywać nad jeziorem z in-
nych miejscowości. – w weekendy na-
wet 80 proc. wypoczywających to ludzie 
spoza Tychów – mówi Biela – wystar-
czy spojrzeć na rejestracje samocho-
dów na parkingu. Tyszanie w większości 
przyjeżdżają na Paprocany na własnych 
rowerach. ale o tym jakie rzeczywiście 
będzie zainteresowanie, przekonamy się 
w pierwszych tygodniach działania wy-
pożyczalni.
wypożyczalnia rowerów ma być odtąd 
czynna co roku, od 1 kwietnia do 31 paź-
dziernika. Sylwia witman

Tyski Zakład Usług Komunalnych i spół-
ka „Śródmieście” wpadły na pomysł jak 
ułatwić tyszanom opiekę nad grobami 
bliskich, zwłaszcza w okresie letnim, 
gdy częściej chodzimy na cmentarz pod-
lewać rosnące na mogiłach kwiaty.

Przed kilkoma tygodniami na cmentarzu 
komunalnym na wartogłowcu zamonto-
wano bowiem cztery punkty, w których 
można... wypożyczyć konewkę w bardzo 
prosty sposób. wystarczy wrzucić żeton, 
który jest później zwracany, gdy już sko-
rzystamy i oddamy sprzęt. Potem pobiera-
my wodę i możemy podlewać rośliny.
zalety tych swoistych wypożyczalni ko-
newek docenili mieszkańcy, którzy nie 
muszą już przynosić ze sobą konewek, 
czy innych naczyń, które dotąd służyły 
do czerpania wody. Nie pozostaje to też 
bez wpływu na porządek na terenie ne-

kropolii. mniej jest plastikowych butelek 
i słoików, pochowanych w okolicach gro-
bów lub porozrzucanych byle gdzie.
Poza czterema punktami na terenie naj-
większego tyskiego cmentarza, podob-

ną „wypożyczalnię” (na razie jedną) uru-
chomiono przy ul. Barwnej. w przyszłości 
planowane jest wzbogacenie stanowisk 
o drobny sprzęt ogrodniczy, taki jak grab-
ki, łopatki czy widełki.  Jm

Do dyspozycji mieszkańców i osób odwiedzających Tychy jest 18 rowerów: damskich, męskich i młodzieżowych.

Wakacyjna biblioteka
Miejska Biblioteka Publiczna zapra-
sza w wakacje do przestrzeni multi-
mediów, która znajduje się na parte-
rze Mediateki, gdzie można skorzystać 
z kilkunastu nowoczesnych stanowisk 
komputerowych.

do dyspozycji są także gry planszowe, 
zarówno dla dorosłych jak i dzieci. w let-
niej czytelni z kolei, na lubiących czytać 
na wolnym powietrzu czekają wygodne 
leżaki. w najbliższym tygodniu dział dla 
dzieci wzbogaci się o plac zabaw, gdzie 
najmłodsi pod okiem opiekunów będą 
mogli się swobodnie bawić w czasie, 
gdy zaczytany rodzic odpoczywa na le-
żaku...
dział muzyczny i Książki mówionej wzbo-
gacił się o nowe stanowisko do odsłu-
chu kaset, płyt. w sierpniu planowane 
jest otwarcie Bajkoteki, gdzie dzieci będą 
mogły za darmo oglądać bajki. Termi-
ny seansów: wtorki godz. 11 i czwartki 
o godz. 17.
28 sierpnia mBP zaprasza na prywatkę 
urodzinową Biblioteki w ramach Niedzieli 
na Baczyńskiego. Już po wakacjach ruszy 
projekt “Sztuka X muzy” czyli darmowe 
seanse filmowe dla dorosłych oraz kursy 
komputerowe dla seniorów.
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