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Do końca listopada trwać 
będzie konkurs związany 
z miejską akcją bookcros-
singu. Wszyscy, którzy ko-
rzystają z facebooka, lubią 
czytać i pisać, mogą wziąć 
w nim udział. Czekają atrak-
cyjne nagrody.

Na miejskim profilu facebo-
okowym (www.facebook.

com/TychyDobreMiejsce) do-
stępna jest aplikacja „Ty Chyba 
Czytasz?”. Z jej pomocą można 
prowadzić kronikę swojej czy-
telniczej aktywności i dzielić 
się wrażeniami z innymi. Każ-
dą przeczytaną książkę może-
my dodać do swojej CrossBi-

blioteczki, a także napisać jej 
recenzję. Autorzy najlepszych 
recenzji mają szansę zdobyć jed-
ną z pięciu nagród, m.in. bilety 
do Multikina i Teatru Małego 
w Tychach, a także książki (Mo-
nografia miasta Tychy), karnety 
na zajęcia w szkole tańca i ga-
dżety – kubki, smycze, pamięci 
USB. Konkurs trwa do końca 
listopada.

Co trzeba zrobić, aby wziąć 
udział w zabawie? Po pierwsze 
czytać. Po drugie polubić miej-
ską stronę na facebooku i ko-
rzystając z aplikacji „Ty Chyba 
Czytasz”, stworzyć swoją wła-
sną CrossBiblioteczkę. Potem 
wystarczy już tylko dodawać 

przeczytane książki, pisać i pu-
blikować, oceniać i komentować 
recenzje innych. Spośród tych 
recenzji, które zostaną najwy-
żej ocenione przez internautów, 
jury wybierze pięć najlepszych, 
których autorzy otrzymają na-
grody.

Przypominamy, że w 10 
punktach w mieście znajdziecie 
bookcrossingowe półki, z któ-

rych można zabrać sobie wy-
braną książkę do przeczytania 
lub pozostawić tam własną dla 
innych czytelników. Aby idea 
bookcrossingu była spełniona, 
pamiętajmy, by nie tylko „poży-
czać” książki z półki, ale po prze-
czytaniu pozostawiać je w po-
dobnych miejscach. Można też 
„uwolnić” i wypuścić w świat 
własne książki. SW
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Miejsca wymiany książek:
1. Urząd Miasta Tychy
2. REAL
3. Centrum Handlowe City Point
4. Szpital Miejski
5. Basen Miejski
6. Dworzec PKP Tychy
7. Tesco, ul. Towarowa
8. Verona Cafe, pl. Baczyńskiego
9. Pub Underground, ryneczek os. K
10. Wydział Zamiejscowy Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego w Tychach

Jeśli chcesz zostać partnerem akcji i mieć u siebie bookcrossingowy stojak lub półkę, 
skontaktuj się z Wydziałem Promocji UM Tychy, tel. 32/776 39 18, e-mail: promocja@umtychy.pl

tyskie zabytki

Przedstawiamy cztery kolejne z najstarszych i najpięk-
niejszych budynków naszego miasta. Wszystkie zosta-
ły ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, która obejmu-
je około 300 tyskich budowli o wyjątkowych walorach 
historycznych i architektonicznych. Dziś prezentujemy 
dwie piękne kamienice z rejonu Starych Tychów, starą 
szkołę w Wilkowyjach i budynek mieszkalny znajdujący 
się na terenie Browaru Obywatelskiego.

1  Willa przy ul. Sienkiewicza 20 (1914 r.).

2  Kamienica przy ul. Sienkiewicza 33 (1934 r.).

3   Budynek dawnej szkoły w Wilkowyjach, przy  
ul. Szkolnej 74 (1939 r.).

4   Budynek mieszkalny przy ul. Browarowej 5 (1897 r.).

Wszystkie obiekty ujęte w GEZ są zaznaczone na in-
ternetowym planie miasta Tychy (www.umtychy.pl/sit). 
W menu po prawej stronie należy wybrać profil „Kultura”, 
a na liście poniżej zaznaczyć pozycję „Gminna Ewidencja 
Zabytków”. Na mapie zobaczymy zaznaczone lokalizacje 
wszystkich zabytków, a po kliknięciu w wybrany, może-
my zobaczyć jego zdjęcie i opis. SW
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Elewacja wschodnia 

 

6. Formy ochrony 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
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!"#$%&'()*+*,- 
 

Tychy 

 
Stare Tychy !  budynek mieszkalno-"#$"%&'() 
ul. Sienkiewicza 33 

2. Czas powstania 

 
1934 r., po modernizacji 
 

."#/*0*1234%3#5#*6%(&7#+(8359':);7#*2%&<03)'= albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres 
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Widok w zabudowie pierzei ul. Sienkiewicza 

6. Formy ochrony 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
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Czerwiec 2013 r. 
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Tychy 

 
Budynek mieszkalny,  !"#$%&'()*# przy ul. Szkolnej 74 

2. Czas powstania 

1939 r. 
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7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
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KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
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Tychy 

 
Budynek mieszkalny przy ul. Browarowej 5 

2. Czas powstania 

1897r. 
 

."#/*0*1234%3#5#*6%(&7#+(8359':);7#*2%&<03)'= albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres 
 

ul. Browarowa 5 
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Elewacja wschodnia 

6. Formy ochrony 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
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Do końca listopada ma być 
gotowa pierwsza w naszym 
mieście siłownia w plenerze. 
Amatorzy sportu będą mogli 
poćwiczyć w Parku Suble.

S iłownia powstanie na ład-
nym zielonym, oświetlo-

nym terenie – mówił czasie 
październikowej sesji prezy-
dent Tychów Andrzej Dziuba. 
Chodzi dokładnie o teren przy 
stawie Suble II, pomiędzy uli-
cami Stoczniowców 70 i Boro-
wą. Wykonawcą będzie firma 
z Torunia. Wartość inwestycji 
to ponad 62 tys. złotych.

Modne miejsce 
do ćwiczeń

Siłownie pod chmurką, 
to ostatnio bardzo lubiane miej-
sca przez fanów aktywności fi-
zycznej. Niedawno w Warszawie 
podjęto decyzję o budowie aż 
stu takich parków do ćwiczeń. 
Staną one w całej stolicy. – Pani 
prezydent (Hanna Gronkiewi-
cz-Waltz – przyp. ES) zachęciła 
burmistrzów dzielnic Warsza-
wy do budowy kolejnych, więc 
myślę, że tych parków będzie 
więcej – powiedział radnym pre-
zydent Andrzej Dziuba i dodał, 
że jeżeli tego rodzaju siłownia 
będzie się cieszyć popularno-
ścią wśród tyszan, to w naszym 
mieście powstanie więcej takich 
miejsc do ćwiczeń.

15 urządzeń
Warszawska siłownia w ple-

nerze to sześć urządzeń sportowo-
rekreacyjnych. W tyskim Parku 
Suble stanie ich piętnaście.

Na czym zatem będzie moż-
na ćwiczyć? Tyszanie będą mieli 
do dyspozycji urządzenia: wyciąg 
górny podwójny, wioślarz pojedyn-
czy, biegacz pojedynczy, orbitrek po-
jedynczy, wahadło podwójne, koła 
tai chi, motyl pojedynczy, wyciska-
nie siedzące podwójne, wioślarz po-
dwójny, rower podwójny, narciarz 
podwójny, ławeczka podwójna, ster 
podwójny, drążek podwójny, pro-
stownik pleców i ławeczka.

Urządzenia będą zaprojekto-
wane i wykonane zgodnie z nor-

mami polskimi i europejskimi oraz 
będą posiadać certyfikaty zgod-
ności z normami PN-EN 1176. 
To wszystko zapewni bezpieczne 
użytkowanie.

Jakie korzyści?
Warto dodać, że siłownia pod 

chmurką ma wiele zalet. Przede 
wszystkim jest otwarta zawsze, 
bez względu na porę dnia i nocy. 
Ćwiczyć można w niej przez cztery 
pory roku. Ale chyba jej największą 
zaletą jest to, że można korzystać 
z niej całkowicie za darmo.

Zdaniem tyszan
Zapytaliśmy mieszkańców, czy 

taki pomysł im się podoba:

KAtArZynA MArCinAK, lAt 
23: Uważam, że to bardzo dobry 
pomysł. Bardzo cenię sobie aktyw-
ność fizyczną na świeżym powie-
trzu. Miałam okazję już wypróbo-
wać taką siłownię na wczasach nad 
polskim morzem. Muszę przyznać, 
że bardzo mi się to spodobało. Do-
brze, że w naszym mieście też po-
wstanie takie miejsce do ćwiczeń 
– podkreśla.
WoJCieCh GrAb, lAt 45: 
W młodości często ćwiczyłem 
na siłowni. Teraz częściej biegam, 
bo pracuję do późna i nie mam kie-
dy wybrać się do siłowni. Jednak, 
jeżeli będzie w mieście siłownia, 
w której można poćwiczyć o każ-
dej porze, to z pewnością będę 
z niej korzystał. No i nie będzie 
trzeba za tę przyjemność płacić – 
przyznaje.
elżbietA CiSoń, lAt 34: – 
Wstyd się przyznać, ale nie mam 
zbyt wiele czasu na uprawianie 
sportu. Pracuję na trzy zmiany 
i to uniemożliwia mi w pewnym 
sensie regularne wizyty na base-
nie czy w klubach sportowych. 
Jednak taka siłownia w plenerze 
to jakaś szansa. Nawet po pracy, 
w ramach relaksu, można zawsze 
na chwilę podjechać i poćwiczyć 
– mówi. – Może to zmobilizu-
je mnie do większej motywacji 
i regularnego uprawiania spor-
tu. Bo przecież ruch to zdrowie 
– podsumowuje. 
 eWA StrZoDA

siłownia  
pod chmurkątychy.kiedyprzyjedzie.pl

– rusza system dynamicznej informacji pasażerskiej

Po raz pierwszy pasażer bę-
dzie miał bezpośrednią i ak-
tualną informację czy dany 
autobus już odjechał, czy 
jest opóźniony, i to nie stojąc 
i czekając na przystanku, ale 
w domu, w pracy, na spotkaniu, 
czy na zakupach, itd. Wystarczy 
do tego telefon komórkowy. 
System jest także znakomitym 
narzędziem do zarządzania flotą 
autobusów. Pomaga dyspo-
zytorowi nadzorować ruch 
pojazdów, dostarcza danych 
o aktualnej sytuacji na dro-

dze, uwzględniając opóźnienia, 
awarie, objazdy.
Z systemu będzie można sko-
rzystać na trzy sposoby:
-  poprzez stronę www.tychy.

kiedyprzyjedzie.pl,
-  z serwisu mobilnego na urzą-

dzeniu przenośnym (np. te-
lefonie komórkowym lub ta-
blecie),

-  serwisu sms (wysyłanie sms 
pod wskazany numer).

Pasażer zainteresowanym ko-
rzystaniem z systemu za pomocą 
strony internetowej, w oknie wy-

szukiwania w panelu głównym 
musi wpisać nazwę przystanku 
lub jego numer (te dane będą 
zamieszczone na portalach 
internetowych przewoźnika 
i organizatora komunikacji).

Prognozy odjazdów są do-
stępne po wciśnięciu przycisku 
„Pokaż odjazdy”. Ikona autobusu 
widniejąca w kolumnie „Odjazd” 
mówi nam, o jakiej porze autobus 
pojawi się na danym przystanku 
(dane te są co kilkanaście se-
kund aktualizowane).

W kolejnej z zakładek umiesz-
czono rozkład jazdy zaprojekto-
wany przez organizatora komu-
nikacji zbiorowej. Po kliknięciu 
w wybraną godzinę odjazdu 
pasażer ma możliwość podgląd-
nięcia dokładnego przebiegu 
każdego z kursów.

MOBILNA WERSJA SERWISU
Jeśli pasażer uruchomi stronę www.tychy.kiedyprzyjedzie.pl na urządzeniu przenośnym (np. 
telefonie komórkowym lub tablecie) zostanie automatycznie przekierowany do mobilnej 
wersji serwisu.
Po wprowadzeniu w wyszukiwarce nazwy lub numeru przystanku ukaże się tabela prognoz 
odjazdów. Zielone ikony, wyświetlane przy informacji o czasie oczekiwania na przyjazd 
autobusu, pokazują (po uwzględnieniu ewentualnych opóźnień), o jakiej porze autobus 
pojawi się na przystanku.
Uaktualnianie prezentowanych prognoz przyjazdów autobusów dla wybranego przystanku 
odbywa się automatycznie co 15 sekund (w starszych modelach telefonów może zachodzić 
konieczność ręcznego odświeżania zawartości strony).

SMS-owa WERSJA SERWISU
Alternatywnym sposobem korzystania z serwisu jest wysłanie wiadomości SMS o treści: 
tychy.<numer przystanku> (np. tychy.2) pod nr tel. 664 070 971 (koszt zgodny z taryfą ope-
ratora GSM). 
W początkowym okresie działania serwisu (kilka tygodni) promocyjnie koszty sms-ów 
zwrotnych pokrywać będzie PKM Tychy. Z jednego numeru telefonu można wysłać dziennie 
5 zapytań. 

Numery przystanków, wskazywane w treści zapytania SMS-owego, są identyczne jak w przypadku 
serwisu internetowego.
Obecnie monitoringiem są objęte wszystkie linie obsługiwane przez PKM Sp. z o.o. w  Tychach. 
Rozkłady pozostałych przewoźników (np. Tyskich Linii Trolejbusowych) będą dostępne wyłącznie 
w postaci teoretycznej (bez prognoz przyjazdów).
Wszystkich pasażerów zachęcamy do odwiedzenia strony tychy.kiedyprzyjedzie.pl w celu prze-
testowania nowej aplikacji udostępnionej przez PKM Sp. z o.o. w Tychach.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach 
zakończyło wdrażanie systemu dynamicznej infor-
macji pasażerskiej i od środy (20 listopada) pasa-
żerowie miejskich autobusów będą mogli z niego 
korzystać. 
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 obecnie trwa przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń. 

nad kondycją będzie można popracować korzystając m.in. z ławeczki, narciarza, wyciągu czy „biegacza”.
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