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Na I piętrze Wielofunkcyjnego 
Budynku Użytkowego Balbina 
Centrum, przy ulicy Barona 30, 
można wynająć funkcjonalną, 
w pełni wyposażoną w sprzęt 
audiowizualny, salę konferen‑
cyjną dla 110 osób.

Ze względu na wielkość i wy‑
posażenie sala stanowi idealne 
miejsce do organizacji zebrań 
firmowych, szkoleń, rozmów 
kwalifikacyjnych oraz innego 
rodzaju spotkań.
Szczegółowych informacji 
udziela Wydział Lokalowy Urzę‑
du Miasta Tychy, pod numerem 
telefonu: 32 776 30 51‑55.

    Zapraszamy

Już 38 tyskich firm i instytucji uczest‑
niczy w programie „3+ Liczna rodzina”. 
Zniżki, rabaty, tańszy posiłek w restau‑
racji, wyjście na basen czy mecz, to tyl‑
ko niektóre profity, z jakich mogą ko‑
rzystać członkowie rodzin 3+. Dziś 
przedstawiamy kolejne firmy 3+, które 
wspierają wielodzietność.

GKS Tychy hoKe‑
jowy – rodzina 3+ za‑
płaci tylko 6 zł za mecz 
tyskiej drużyny hokejo‑
wej.
Potrzebne adresy:

Stadion Zimowy ul. gen. de Gaulle’a 2
tel (32) 782 87 11
http://www.gkstychy.com.pl/

GKS Tychy piłKar‑
SKi oferuje 50 proc. ra‑
batu za bilet na mecz 
domowy tyskiej drużyny 
piłkarskiej.
Potrzebne adresy:

ul. Edukacji 7
tel (32) 227 11 74
http://www.gkstychy.info/

NoveKiNo Tychy 
proponuje 5 zł rabatu 
na każdy bilet do kina.
Potrzebne adresy:

al. Jana Pawła II 16/18
tel (32) 325 05 04 fax: (032) 325 05 06
http://www.novekino.pl/kina/tychy/

reSTauracja piz‑
zeria „DalToN” 
przy zamówieniach 

na miejscu od poniedziałku do czwart‑
ku włącznie udziela 20 proc. rabatu 
na usługi gastronomiczne z wyłącze‑
niem alkoholi oraz dań na wywóz.
Potrzebne adresy:
ul. Harcerska 15
tel (32) 218 18 18
http://www.daltonpizza.com/

Zachęcamy wszystkie zainteresowa‑
ne firmy i instytucje, by przyłączy‑
ły się do programu „3+ Liczna rodzi‑
na”. W tym celu wystarczy przedstawić 
propozycję zniżek i podpisać umowę 
z Urzędem Miasta Tychy. Więcej infor‑
macji na stronie www.licznarodzina.pl 
lub w Urzędzie Miasta Tychy, al. Nie‑
podległości 49, Biuro Obsługi Klienta 
– stanowisko nr 3, tel. (32) 776 30 30. 
Urząd Miasta zaprasza do wspierania 
programu. Warto być firmą 3+!

9 czerwca 2010 9:00‑17:00
1. usunięcie nielegalnych prac graf‑
fiti z powierzchni Skate parku.
2. wykonanie grafitti pod ha‑
słem „więcej pozytywnej ener‑
gii – mniej agresji”, współpraca 
z artystami‑grafikami wojciechem 
wiśniewskim i Michałem Szew‑
czykiem (studio Takimyk, warsza‑
wa).
3. happenig artystyczny „wię‑
cej czystości – więcej pozytywnej 
energii”.
10 czerwca 2010 10:00‑14:00
1. Taneczny Street jam.
2. Koncert „Fokusa”.

POSITIVA W ŚRODĘ I CZWARTEK

hip‑hop w Skate parku
zespół Szkół nr 4 w Tychach 
zaprasza na pozytywną im‑
prezę. już jutro w tyskim 
Skate parku startuje positi‑
va – dwudniowe święto kul‑
tury hip‑hopowej.

W zeszłym roku Positi‑
va miała charakter kon‑

kursu młodzieżowej twórczości 
spod znaku hip‑hopu. Były więc 
konkurencje; muzyczna, tańca, 
beatboxu. W tym roku organi‑
zatorzy zrezygnowali z formuły 
konkursu, na rzecz przeglądu. – 
W Tychach jest już jeden festi‑
wal hip‑hopowy – mówi Bartosz 
Bielawski, nauczyciel geografii 
w ZS nr 4 i jeden z koordynato‑

rów Positivy. – I chociaż nic nie 
stoi na przeszkodzie, by obok sie‑
bie istniały dwa festiwale, można 
przecież organizować inne wyda‑
rzenia w tym klimacie, nie tylko 
konkursy. W zeszłym roku bar‑
dzo wysoki poziom zaprezento‑
wali tancerze, więc tym razem, 
w drugim dniu imprezy, stawia‑
my właśnie na taniec. Wystąpią 
profesjonaliści ze szkół tańca 
TITO w Tychach oraz Transfor‑
macja w Katowicach. Będą też 
popisy tancerzy – amatorów. 
Chcemy, by jak najwięcej mło‑
dych ludzi przyszło i pokazało 
co potrafi.

Positiva potrwa dwa dni, 9 
i 10 czerwca. Na czas imprezy 

Skate Park zostanie ogrodzony. 
Ochronę imprezy zapewni firma 
Era, dyżurować będą też ratow‑
nicy medyczni z tyskiego hufca 
ZHP.

– Poprzez tego typu impre‑
zę chcemy pokazać młodym lu‑
dziom naszą szkołę z innej strony 
– mówi Bartosz Bielawski. – Jako 
miejsce, w którym nie tylko moż‑
na się uczyć, ale w którym ich 
pozaszkolne zainteresowania są 
ważne i można je rozwijać.

Honorowy patronat nad Posi‑
tivą objął Prezydent Miasta Tychy 
Andrzej Dziuba. Patronat praso‑
wy sprawują tygodnik „Twoje Ty‑
chy” oraz portal tychy.pl.

Sylwia zawaDzKa

program imprezy:

k o m u n i k a t

Rusza kolejny etap 
Rewitalizacji ow papRocany. 

jeszcze w tym sezonie, 
na teRenie ośRodka, 

staną nowe place zabaw, 
wyRemontowana zostanie 

nawieRzchnia na koRonie 
wału, a na jezioRze pojawi się 

ponad 200-metRowy pomost 
spaceRowy.

Wciąż podwyższony po powodzi, poziom wody 
w jeziorze nie przeszkodzi w realizacji inwe‑

stycji zaplanowanych na ten rok, chociaż część prac 
może się nieznacznie opóźnić. – Wały są jeszcze zbyt 
nasiąknięte wodą, żeby można było rozpocząć re‑
mont nawierzchni na koronie – mówi Ryszard Janik, 
asystent prezydenta miasta ds. modernizacji OW Pa‑
procany. – Budowa promenady ruszy prawdopodob‑
nie w sierpniu.

Nowe atrakcje
Po 15 czerwca na terenie OW Paprocany roz‑

poczną się prace związane z rozbudową placu zabaw. 
Obok istniejącego kompleksu urządzeń do zabawy, 
stanie wielopoziomowy okręt, na którym jednocze‑
śnie będzie mogła bawić się setka dzieci.

Najmłodszych ucieszy też z pewnością „mia‑
steczko wodne”, czyli plac zabaw z siecią kolorowych 
wodotrysków, który powstanie w miejscu starych 
pryszniców i przebieralni. Wyburzanie starych urzą‑
dzeń rozpocznie się w lipcu, a wodny plac zabaw 
ma być gotowy jeszcze w wakacje.

pomost
Również w lipcu rozpocznie się budowa pomo‑

stu spacerowego na jeziorze.
Wejść na pomost będzie można wprost ze scho‑

dów prowadzących od budynków MOSiR, aż do je‑
ziora. W tym miejscu będzie się znajdowała przystań 
i wypożyczalnia sprzętu wodnego. Wychodząc da‑
lej, „w jezioro”, dojdziemy do kwadratowej platfor‑
my. Tutaj będzie można np. rozłożyć ręcznik lub le‑
żak i poopalać się. – Zgodnie z przyjętą koncepcją, 

w przyszłości będzie mogła tu powstać kawiarenka 
na wodzie – mówi Ryszard Janik.

czysta plaża
Na pomost będą prowadziły z brzegu trzy wej‑

ścia. Będzie można nim spacerować wzdłuż brzegu 
na odcinku 200 metrów. Na całej długości, od strony 
jeziora będzie zabezpieczony barierkami. Ogrodzo‑
na będzie też cała platforma wypoczynkowa.

Oprócz widokowej, spacerowej i rekreacyjnej 
funkcji, pomost na wodzie będzie pełnił także rolę 
użytkową. Konstrukcja zostanie w przyszłości połą‑
czona z dnem jeziora, specjalną filtrującą siatką za‑
trzymującą zanieczyszczenia. – Wiatry wieją tu naj‑
częściej od strony zachodniej – mówi Ryszard Janik. 
– To sprawia, że wszelkie nieczystości, gałęzie i wo‑
dorosty, są spychane dokładnie na plażę ośrodka. Za‑
mknięcie tej części pomostem i ogrodzenie jej siatką, 
znacznie poprawi estetykę plaży.

Rozpoczęcie budowy pomostu zaplanowane 
jest na lipiec. – Obecnie jesteśmy na etapie procedu‑
ry przetargowej, która wyłoni wykonawcę – mówi 
Ryszard Janik.

Sylwia zawaDzKa

Tego lata 
w Paprocanach
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