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Już tylko około 2 tygodnie pozostały 
do przyjazdu do Tychów kilkuset piel-
grzymów z całego świata – uczest-
ników 31. Światowych Dni Młodzie-
ży. Główne uroczystości odbędą się 
w Krakowie, ale inne miasta – w tym 
Tychy – też przygotowują się na to wy-
darzenie.

Jak informuje Piotr Solik, pełnomoc-
nik prezydenta miasta ds. organizacji 
Śdm, przygotowania do przyjazdu piel-
grzymów rozpoczęto w mieście już dwa 
lata temu. – Tak duże wydarzenie wy-
magało współpracy wielu podmiotów, 
dlatego też prezydent andrzej dziuba 
powołał specjalny zespół, który zajmo-
wał się organizacją tygodniowego poby-
tu uczestników Śdm w Tychach – mówi 
pełnomocnik. – Przygotowaliśmy dla 
pielgrzymów szeroki program kultural-
ny i rozrywkowy, aby poznali nasze mia-
sto, naszą kulturę, a w szczególności 
naszych mieszkańców.
21 lipca na placu Baczyńskiego odbędzie 

się koncert zespołów Turnioki i Kapela 
ze wsi warszawa (godz. 19). Tego sa-
mego dnia o godz. 21.30 w kinie plene-
rowym w ogrodzie miejskiego Centrum 
Kultury pielgrzymi i mieszkańcy obej-
rzą film „Barwy ochronne” (następnego 
dnia o tej samej porze mCK wyświetli 
obraz „Chce się żyć”).
22 lipca plac Baczyńskiego wypełni 
się ponownie, a to za sprawą koncer-
tu „muzyka świata”, który rozpocznie 
się o 19. akademicki Chór Politechni-
ki Śląskiej pod dyrekcją Tomasza Gie-
dwiłło wraz z towarzyszącymi muzyka-
mi wykona w jego trakcie m.in. mszę 
jazzową „missa Nova”. Na godz. 21.30 
widzowie przeniosą się na plac pod Ży-
rafą w Parku miejskim, gdzie spektakl 
plenerowy inspirowany poezją Herberta 
i fragmentami Księgi rodzaju przedsta-
wi tyski Teatr Hom. Tego samego dnia 
w Teatrze małym dla pielgrzymów wy-
stąpi Ireneusz Krosny, a w mediatece 
odbędzie się spotkanie z himalaistą Jac-
kiem Jawieniem.

Kulminacja pobytu gości w Tychach 
przypadnie na niedzielę, 24 lipca. 
od godz. 15 trwać będą uroczystości 
na Stadionie miejskim, które zwieńczy 
koncert chóru God’s Property oraz miet-
ka Szcześniaka.
– mamy nadzieję, że pielgrzymów zain-
teresuje również wizyta w muzeum miej-
skim, gdzie będą mieli okazję poznać 
historię naszego regionu. Będą także 
mogli bezpłatnie korzystać z krytej pły-
walni i urządzeń rekreacyjnych w ow 
Paprocany – dodaje Piotr Solik.
w Tychach spodziewana jest grupa 
ok. 700 młodych katolików, głównie 
z włoch, ale również z meksyku, Paki-
stanu, Chin, Norwegii, Niemiec i antyli 
Holenderskich. zamieszkają u tyskich 
rodzin, a oprowadzać po mieście będą 
ich wolontariusze (ok. 160 osób). dla 
pielgrzymów wydano też specjalny infor-
mator w języku włoskim i angielskim.
25 maja pielgrzymi opuszczą Tychy i po-
jadą na centralne wydarzenia Świato-
wych dni młodzieży w Krakowie.

tydzień z pielgrzymami

Działki z bonifikatą – przetargi w październiku
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tańce na placu
Miejskie Centrum Kultury jest orga-
nizatorem kolejnej Niedzieli na Ba-
czyńskiego, która odbędzie się 10 lipca 
w godz. 16–20.

Tym razem popołudnie na reprezenta-
cyjnym placu miasta przebiegnie pod 
znakiem tańca. mCK zaprasza wszyst-
kich, którzy mają ochotę się nieco poru-
szać już na godz. 16, kiedy to rozpocz-
ną się warsztaty salsy, pokazy bachaty 
i salsoteka. o godz. 17.30 zaplanowano 
pierwszą część koncertu Edi Sancheza 
& Latin Lovers, a o godz. 18.15 organi-
zatorzy zapraszają na animacje tanecz-
ne i pokazy salsy.
o godz. 18.30 rozpocznie się druga część 
koncertu Edi Sancheza & Latin Lovers, 
po którym o godz. 19.15 zaplanowano 
zabawę taneczną rueda de Casino.
warsztaty taneczne poprowadzą do-
świadczeni instruktorzy – zapraszają 
wszystkich, którym przy dźwiękach mu-
zyki latynoskiej trudno utrzymać nogi 
w miejscu.

3 i 4 października odbędą się licytacje 
pierwszej transzy działek przeznaczo-
nych przez gminę do zbycia w ramach 
„Programu wsparcia indywidualnego 
budownictwa mieszkaniowego jedno-
rodzinnego”. Chęć udziału w przetargu 
będzie można zgłaszać od 19 lipca.

Pod koniec czerwca uprawomocniła się 
uchwała rady miasta Tychy z 19 maja 
br., która określa zasady, na jakich bę-
dzie można nabyć od gminy prawo wie-
czystego użytkowania działki i uzyskać 
przy tym znaczną bonifikatę. warunkiem 
będzie m.in. wygranie przetargu i wybu-
dowanie na działce domu w czasie nie 
dłuższym niż 5 lat.
– Udział w postępowaniu przetargowym 
jest otwarty – mówi Igor Śmietański, za-
stępca prezydenta miasta ds. gospodar-
ki przestrzennej. – Udział może wziąć 
każdy, jednak z tym ograniczeniem, 
że nabyć można tylko jedną działkę. 
Ten zapis minimalizuje ryzyko, że ceny 
w przetargu będą podbijać deweloperzy; 
oni zazwyczaj są zainteresowani kup-
nem większego terenu pod zabudowę 
wielorodzinna lub szeregową.
Program jest skierowany do osób, które 
chcą na zakupionej działce wybudować 
dom i zamieszkać w nim – taki jest wa-
runek uzyskania bonifikaty, a co za tym 
idzie znacznego obniżenia kosztów za-
kupu działki. z bonifikaty nie będą mo-
gły zatem skorzystać osoby lub podmio-
ty gospodarcze, które chcą wybudowaną 
nieruchomość sprzedać lub wynajmo-
wać. – warto podkreślić, że program nie 
jest skierowany wyłącznie do mieszkań-
ców Tychów, ale także sąsiednich miej-
scowości, którzy chcieliby się tu osiedlić 
– dodaje Igor Śmietański.
Program rusza już 19 lipca. od tego 

dnia przez dwa miesiące (do 20 wrze-
śnia) zainteresowane osoby będą mo-
gły zgłaszać chęć udziału w przetargu. 
Żeby być uprawnionym do wystartowa-
nia w licytacji konkretnej działki, trze-
ba będzie wpłacić wadium wysokości 
10 proc. wartości ceny wywoławczej. 
wadium nie będzie zwracane, jeże-
li koś weźmie udział w postępowaniu 
przetargowym, wygra to postępowanie 
i wycofa się z zakupu, w innych przy-
padkach wadium jest zwrotne. Każda 
osoba może zgłosić chęć uczestnictwa 
w przetargu dla dowolnej ilości działek, 
jednak po wygraniu licytacji i zakupie 
jednej działki, automatycznie będzie 
wykreślona z udziału w kolejnych po-
stępowaniach.
Przetargi odbędą się 3 i 4 październi-
ka. Licytowane będą 24 działki w na-
stępujących lokalizacjach: ul. mała ale-

ja róż (8 działek o powierzchni od 929 
do 1230 mkw), ul. Browarowa (12 dzia-
łek o powierzchni od 760 do 811 mkw) 
i ul. zimorodków (4 działki o powierzch-
ni od 842 do 940 mkw).
– To pierwsza transza działek przezna-
czonych do zbycia w tym programie – 
mówi wiceprezydent Śmietański. – Pra-
cujemy nad przygotowaniem kolejnych 
20 działek, które są w tej chwili dzielone 
geodezyjnie i uzbrajane.
Nabywca prawa użytkowania wieczy-
stego dla działki ujętej w „Programie 
wsparcia indywidualnego budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego” przy 
zakupie uiści pierwszą opłatę wysokości 
15 proc. wylicytowanej kwoty (uzyskuje 
w tym momencie tytuł prawny do nie-
ruchomości, pozwalający np. wystąpić 
o kredyt na budowę domu). w ciągu 
kolejnych 5 lat będzie musiał wpła-
cać co roku kolejny 1 proc. Po pięciu 
latach – jeżeli spełniony zostanie wa-
runek wybudowania domu i zamieszka-
nia w nim – nabywca będzie mógł za-
wnioskować o 75-procentową bonifikatę 
na kwotę pozostałą do spłaty. ostatecz-
nie więc nabywca zapłaci za działkę tyl-
ko 40 proc. wylicytowanej w przetargu 
ceny, a spłata tej kwoty będzie rozłożona 
w czasie na 5 lat.
w kolejnych transzach programu, 
do sprzedaży prawa użytkowania wie-
czystego przygotowywane są działki 
w takich lokalizacjach, jak: ul. Brzo-
skwiniowa (Czułów/zwierzyniec), ul. 
Przepiórek (mąkołowiec), ul. Katowicka 
(Czułów), Plac wolności (w pobliżu SP 
nr 1 i muzeum miejskiego), ul. Sosnowa 
(w pobliżu Browaru obywatelskiego), 
ul. Żorska (Żwaków) i ul. Poprzeczna 
(Jaroszowice).

Sylwia witman

Gratulacje dla 
gimnazjalistów

O wielkim sukcesie 
piłkarskiej druży-
ny z tyskiego Gim-
nazjum nr 10, która 
wywalczyła drugie 
miejsce w ogólnopol-
skim turnieju Coca-
Cola Cup, pisała już 
prasa w minionych 
tygodniach. W końcu 

czerwca oficjalne pismo od organizato-
rów rozgrywek wpłynęło także do Pre-
zydenta Miasta Tychy.

Coca-Cola Cup to najstarszy i jeden 
z największych piłkarskich turniejów 
młodzieżowych w Polsce, realizowany 
pod patronatem ministerstwa Sportu 
i Turystyki. rozgrywany nieprzerwanie 
od 18 lat, co roku angażuje około 40 
tysięcy gimnazjalistów z całego kraju. 
„Program nie tylko angażuje młodzież 
w aktywność fizyczną, ale także buduje 
właściwe postawy obywatelskie, oparte 
na wartościach fair play, odpowiedzial-
ności czy pracy zespołowej” – czytamy 
w piśmie, które trafiło na biurko prezy-
denta andrzeja dziuby.
w tegorocznym turnieju wzięło udział 
blisko 2400 drużyn męskich, wśród któ-
rych zespół Gimnazjum nr 10 w Tychach 
zajął drugie miejsce, ulegając w fina-
le kolegom z jednego poznańskich 
gimnazjów. „Chcielibyśmy pogratulo-
wać znakomitego wyniku osiągniętego 
w tegorocznej edycji i wyrazić nadzieję, 
że w przyszłym roku drużyny z Tychów 
i województwa śląskiego będą równie 
znakomicie radzić sobie w rozgrywkach” 
– kończą list do prezydenta organizato-
rzy Coca-Cola Cup.

W pierwszej transzy do sprzedaży przy-
gotowano m.in. 8 działek przy urokli-
wej ulicy Mała Aleja Róż.
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