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Lekcje tańca, zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne, podstawy 
obsługi komputera – to tyl-
ko niektóre atrakcje, z jakich 
mogą skorzystać uczestnicy 
programu Aktywni 60 plus. 
Do tej pory już ponad dwa 
tysiące seniorów wyrobiło 
specjalną kartę uprawniającą 
do zniżek i rabatów.

C ieszymy się, że coraz więcej 
tyskich seniorów przyłącza 

się do naszej akcji. Właśnie z my-
ślą o nich ciągle poszerzamy na-
sze działania – mówi Krystyna 
Rumieniuch, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Społecznych i Zdrowia 
UM Tychy.

Co nowego?
Biblioteka Aktywnego Senio-

ra to projekt Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej, w ramach którego 
w czytelni naukowej (Tychy, ul. 
Wyszyńskiego 27) trzy razy w ty-
godniu odbywają się spotkania 
prowadzone przez animatorów. 

We wtorki (godz. 9–11) uczestni-
cy mają okazję zagrać w ulubione 
gry planszowe i komputerowe, 
w środy (godz. 9–11) mogą odbyć 
ciekawe spotkania z książkami, 
a w piątki (godz. 9–11) jest oka-
zja by uczestniczyć w zajęciach 
informatycznych „Komputer bez 
tajemnic”.

– Zachęcamy również do co-
dziennego korzystania z prasy 
i wypożyczania książek oraz 
do udziału w innych bibliotecz-
nych imprezach, np. spotkaniach 
medycznych czy podróżniczych – 
dodaje naczelnik Rumieniuch.

Co jeszcze?
W każdą środę, o godz. 

15:15, odbywają się lekcje tańca 
dla seniorów. – Mam 67 lat i lu-
bię się ruszać. Chodzę na tańce 
już od ubiegłego roku. Chyba 
nie mam specjalnego wyczucia 
rytmu, ale to nie przeszkadza, 
mi w dobrej zabawie – przyznaje 
pani Leokadia Wawro, uczest-
niczka zajęć tanecznych. – Bar-

dzo lubię te spotkania ze znajo-
mymi z kursu tańca. Każde z nich 
dostarcza mi pozytywnej energii 
na cały kolejny tydzień – mówi.

Przypomnijmy, lekcje tańca 
dla seniorów odbywają się w Tito 
Dance Studio (Tychy, Plac Świętej 
Anny 4). Cena miesięcznego kar-
netu dla uczestników programu 
„Aktywni 60 plus” wynosi 20 zł 
(cena za 4 lekcje). Zapisy w re-
cepcji szkoły lub pod nr tel.: 32 
227 9776.

Aktywne Czwartki
Zajęcia zumby i pilatesu do-

stosowane do osób w każdym 
wieku (bezpłatne dla posiadaczy 
karty Aktywni 60 plus) odbywają 
się w każdy czwartek do kwietnia 
2013 r., w dwóch grupach (I grupa 
godz. 10–11, II grupa godz. 11–12). 
Terminy zajęć: pilates: 21 marca,  
4 kwietnia, 18 kwietnia. Zumba: 
14 marca, 28 marca, 11 kwietnia, 
25 kwietnia. Uwaga! Ze względu 
na charakter zajęć liczba miejsc 
jest ograniczona. Zajęcia odby-

wają się w Miejskim Centrum 
Kultury w Tychach (ul. Bohate-
rów Warszawy 26). Informacje 
i zapisy: Beata Wiórek, tel. 509 
661 294. Uczestnicy są prosze-
ni o zabranie wygodnego stro-
ju, obuwia zmiennego, ręcznika 
i wody do picia.

Warto dodać, że od maja 
zajęcia w ramach Aktywnych 
Czwartków odbywać się będą 
w Parku Miejskim na placu pod 
„Żyrafą”.

Aktywne Wtorki
We wtorki zapraszamy na za-

jęcia informatyczne dla seniorów. 
Mogą wziąć w nich udział osoby, 
które chcą się nauczyć podstaw 
obsługi komputera (maksymalnie 
12 osób). Warsztaty odbywają się 
w każdy wtorek aż do czerwca, 
w godz. 17.15–18.15 w siedzibie 
Stowarzyszenia Na Rzecz Lu-
dzi W Podeszłym Wieku „DAR 
Serca” (Tychy, ul. Batorego 57). 
Informacje i zapisy: Jolanta Mo-
szyńska tel. 32 227 42 58.

Konsultacje psychologa
Poza tym, w każdy pierwszy 

wtorek miesiąca, aż do czerw-
ca, w godz. 16:30–18:30, rów-
nież w siedzibie Stowarzyszenia 
Na Rzecz Ludzi W Podeszłym 
Wieku „DAR Serca” można sko-

rzystać z konsultacji psychologa. 
To oferta przeznaczona dla osób 
starszych oraz opiekunów osób 
chorych na Alzheimera. Infor-
macje i zapisy: Jolanta Moszyń-
ska tel. 32 227 42 58.

EWA StrzoDA

Przygotowany przez Biuro 
rozwoju regionu Sp. z o.o. 
w Katowicach, przy współ-
pracy z Pracownią Planowa-
nia Przestrzennego, projekt 
„Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego 
Miasta tychy”, wzbudził 
niemałe zainteresowanie 
mieszkańców. W minio-
nym tygodniu z zaproszenia 
do konsultacji skorzystało 
prawie 500 mieszkańców 
dzielnic: Wilkowyje, Glin-
ka, Jaroszowice, Urbano-
wice, Wygorzele, Wartogło-
wiec, Mąkołowiec, Koźlina, 
Czułów, Cielmice i osiedle 
ogrodnik.

W spotkaniach brali udział 
twórcy studium, przedsta-

wiciele pracowni oraz Urzędu Mia-
sta i kilku miejskich instytucji.

Ważne dla 
mieszkańców

Jak się okazało, podczas 
konsultacji mieszkańcy pytali nie 
tylko o sprawy związane ze stu-
dium, ale praktycznie o wszyst-
ko, także o dziury w drogach, 
niedokończone prace związane 
z budową kanalizacji, planowa-
ne inwestycje miejskie. Chwi-
lami konsultacje dotyczące stu-
dium zmieniały się w spotkania 
z mieszkańcami, bo w każdej 
dzielnicy poruszano inne te-
maty. Na przykład w Czułowie 
najwięcej uwagi poświęcono 
zapisom planu dotyczącym te-
renów przeznaczonych pod bu-
downictwo.

– Mieszkańcy nie zgadzają 
się na zapis o budownictwie wie-
lorodzinnym, na to, by w zabudo-

waniach socjalnych było więcej 
osób, niż obecnie – powiedziała 
Barbara Rymer, dyrektor Pra-
cowni Planowania Przestrzenne-
go. – Z kolei w Cielmicach inte-
resowano się przede wszystkim 
planowanym układem dróg i ulic, 
a po zmianie układu – możliwo-
ściami dojazdu do poszczegól-
nych działek. W południowej 
części Cielmic powstanie bo-
wiem obwodnica z tzw. drogą 
serwisową, do której podłączo-
ne zostaną dojazdy do działek. 
Droga prowadzić będzie łącz-
nikiem na tereny przemysłowe. 
Temat dróg pojawiał się zresztą 
podczas wszystkich konsultacji. 
Wprawdzie coraz bardziej staje 
się oczywiste, że budowa nowych 
dróg, łączników, zamiana układu 
komunikacyjnego jest po prostu 
koniecznością, ale mieszkańcy, 
zwłaszcza ci, którzy mają grunty, 
chcą wiedzieć, jak zmiany w stu-
dium wpłyną na ich działki lub 
bezpośrednie sąsiedztwo.

W pracowni
Po serii konsultacji projekt 

zmiany studium wraz z progno-
zą oddziaływania na środowi-
sko do 8 kwietnia (z sobotami 
włącznie) nadal jest dostępny 
do publicznego wglądu. Można 
się z nim zapoznać w Pracowni 
Planowania Przestrzennego (ul. 
Barona 30, III piętro, pokój 401), 
w godz. 7.30 – 15.30 oraz pod nu-
merem telefonu 32/776 34 55. Py-
tania dotyczące studium można 
też kierować na adres mailowy: 
pppia@umtychy.pl. Mapa i zapisy 
studium umieszczone są również 
na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Tychy – http://bip.umty-
chy.pl/

– Osoby najbardziej zain-
teresowane projektem studium 
przychodzą bezpośrednio do na-
szej pracowni – powiedziała Bar-
bara Rymer, dyrektor Pracowni 
Planowania Przestrzennego. – 
Codziennie odwiedza nas po kil-

kanaście osób. Dzisiaj, czyli w so-
botę 9 marca, od godziny 8 do 11, 
było 12 osób. Mieszkańcy szukają 
swoich działek na mapach, py-
tają o zapisy w studium, proszą 
o wyjaśnienia. Niektórzy decy-
dują się na złożenie pisemnych 
uwag i z tego co wiem, pierwsze 
pisma już wpłynęły. Mogą do-
tyczyć wielu spraw, np. zmia-
ny przebiegu drogi, odsunięcia 
ich od terenów budownictwa, 
od domków jednorodzinnych, 
przesunięcia obszarów pod zabu-
dowę. Ktoś ma np. działkę na sty-
ku terenów rolnych i pod zabudo-
wę, a w przyszłości chce budować 
dom lub sprzedać działkę, więc 
wnioskuje o poszerzenie w stu-
dium obszaru zabudowy.

Jeszcze konsultacje
Dyskusja publiczna, na którą 

zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, 
odbędzie się 21 marca (czwartek) 
o godz. 16 w sali konferencyjnej 
budynku Balbina Centrum, ul. Ba-

rona 30 (I piętro) i będzie dotyczyć 
pozostałych obszarów miasta.

Przypomnijmy, iż do wyło-
żonego projektu studium można 
wnosić uwagi do 29 kwietnia br., 
podając imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej, a także 
adres i oznaczenie nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy. Wnioski 
można złożyć w formie pisemnej 
do Prezydenta Miasta Tychy lub 
elektronicznie, opatrując je bez-
piecznym podpisem elektronicz-
nym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfi-
katu lub poprzez profil zaufany.

Zebrane uwagi zostaną szcze-
gółowo przeanalizowane przez 
zespół projektowy i rozpatrzone 
przez Prezydenta Miasta w formie 
zarządzenia. Uwagi nieuwzględ-
nione rozstrzygnie Rada Miasta 
Tychy w trakcie uchwalania zmia-
ny studium. Planuje się, iż studium 
trafi pod obrady RM w sierpniu 
lub we wrześniu.

 LESzEK SoBiErAJ

Z a c h ę c a m y 
d o  g ł o s o w a n i a

treespot tychy 
w konkursie 
Appaward 2012

Przypominamy, 
że do 20 mar-
ca trwa głoso-
wanie na naj-
lepsze aplikacje 
na system ioS, 
w konkursie Ap-
paward 2012. 
Głosy można 
oddawać m.in. 
na mobilny przewodnik miej-
ski treespot tychy.

Aplikacja na smartfony Tre-
espot Tychy, będąca mobil-

nym przewodnikiem po mieście, 
została nominowana w kategorii 
„Inne”. W kategorii tej, znalazło 
się w sumie 17 aplikacji, między 
innymi przewodniki z Gdańska 
i Szczecina.

Organizatorami konkursu 
Appaward są serwisy interneto-
we Nonoobs i Antyweb. Głosować 
można tylko poprzez swoje konto 
na facebook’u. Każdy głosujący 
ma możliwość oddania jednego 
głosu w każdej kategorii na każdy 
system operacyjny.

Wręczenie nagród i wyróż-
nień odbędzie się podczas kon-
ferencji Generation Mobile 2013. 
W każdej kategorii zostaną wy-
brani dwaj zwycięzcy – jednego 
wybiorą internauci, drugiego ju-
rorzy.

Głosować na Treespot Tychy 
można pod adresem: http://www.
appaward.pl/ios/inne/

Więcej informacji o mobilnym 
przewodniku na stronie Urzędu 
Miasta www.umtychy.pl
oraz na profilu: www.facebook.
com/TreespotTychy
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W konsultacjach społecznych wzięło udział prawie 500 osób.
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Ponad 2 tysiące uczestników!

Jak się zapisać?

W programie Aktywni 60 plus mogą wziąć udział tysza-
nie, którzy ukończyli 60. rok życia. Wystarczy zgłosić się 
w Biurze obsługi klienta urzędu Miasta Tychy (parter) 
z dokumentem tożsamości, potwierdzającym datę urodze-
nia. Po wypełnieniu wniosku uczestnik programu otrzy-
ma specjalną kartę, uprawniającą do ulg i rabatów w in-
stytucjach miejskich, ale także w firmach, które zgłosiły 
swoją chęć uczestnictwa w programie. Karta jest ważna 
z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby z niej 
korzystającej. Pełny wykaz firm biorących udział w akcji 
dostępny jest na www.aktywni60plus.umtychy.pl
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