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Nowości 3+

Firmy 3+
Do programu 3+ liczna 
rodzina przyłączają się 
stale nowe firmy. Dziś 
witamy dwie kolejne, 
które z nami wspierają 
liczne rodziny.

Tychy ON-
liNe, oferu-
je 20 proc. 

rabatu na usługi dostępu 
do internetu (nie dotyczy 
kosztów instalacji).
Potrzebne namiary:
ul. Zakątek 6,  tel.: 32 740 
00 00, 32 791 486 557
www.jedenzloty.pl
SmOcZa Jama – 20 proc. 
rabatu na cały asorty-
ment (za wyjątkiem pra-
sy i usług foto, ksero)
Potrzebne namiary:
al. Niepodległości 188  
(pawilon Tęcza),
tel.: 508 188 686.
Zachęcamy do odwiedza-
nia naszej strony www.
licznarodzina.pl i do ko-
rzystania z przygotowa-
nych rabatów. informacje 
również w Biurze Obsłu-
gi Klienta Urzędu miasta 
na stanowisku oznaczo-
nym logiem „3+ liczna ro-
dzina” oraz pod nr tel. 32 
776 30 30.

Z
D

J
Ę

C
IA

: M
IC

H
A

Ł
 G

IE
L

KrótKo

Urząd 
miasta 

z jakością
U rząd Miasta Tychy pomyśl-

nie przeszedł audyt ze-
wnętrzny Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji SA przepro-
wadzony w czerwcu 2010 i utrzy-
mał certyfikat systemu zarządza-
nia jakością ISO 9001.

Audytor zwrócił uwagę 
na mocne strony systemu za-
rządzania, jakimi są m.in.: kre-
owanie rozwoju osobistego oraz 
umożliwienie realizowania in-
dywidualnego stylu życia miesz-
kańcom miasta, stałe dążenie 
do poprawiania infrastruktury, 
podnoszenie kwalifikacji pra-
cowników urzędu, skutecznie 
przeprowadzane audyty we-
wnętrzne.

Podczas audytu oceniono 
również: system zarządzania ja-
kością w urzędzie, planowanie 
rozwoju miasta – w tym realizo-
wanie strategii, realizację inwe-
stycji, ustalanie i nadzorowanie 
budżetu miasta, zaangażowanie 
kierownictwa, sposób zarządza-
nia pracownikami. Sprawdzono 
też wyniki badania ankietowego 
zadowolenia klienta ze świad-
czonych przez urząd usług. 
Klienci docenili kompetencje 
urzędników, jakość udzielanych 
informacji, a także kulturę ob-
sługi. Kolejny audyt odbędzie 
się w przyszłym roku.

Prezydent Miasta Tychy An-
drzej Dziuba, po raz pierwszy 
odebrał certyfikat ISO 9001 dla 
Urzędu Miasta w 2002 roku.

Plac zabaw im. 
Grażyny bacewicz 
jest już otwarty. 

od niedzieli 
(25.07) z urządzeń 

do zabawy 
moGą korzystać 

najmłodsi. 
odsłonięto też 

rzeźbę Gąski 
balbinki, która 
ma czuwać nad 

bawiącymi się 
dziećmi i Przynosić 

szczęście.

W niedzielę, od godz. 15.30, 
na osiedlu Balbina było 

gwarno i kolorowo. Dzieciom, 
które wraz z rodzicami przybyły 
na uroczyste otwarcie placu zabaw, 
nie przeszkadzał w dobrej zabawie 
nawet padający deszcz. Była mu-
zyka, zabawy i konkursy, w niebo 
poleciały kolorowe baloniki.

W uroczystym otwarciu 
uczestniczyli: prezydent miasta 
Andrzej Dziuba, zastępca prezy-
denta ds. gospodarki przestrzen-
nej Michał Gramatyka, oraz 
prezes Tyskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Ma-
rek Kaszuba.

– Inspiracją do stworzenia 
tego placu zabaw był park im. Ste-
fana Żeromskiego w Warszawie 
– mówił Marek Kaszuba. – Plan 
zagospodarowania tego terenu ist-
niał od kilku lat, początkowo mia-
ły tu być dwa boiska, ale zdecydo-
waliśmy się na bardziej familijny 
charakter tego miejsca.

Marek Kaszuba mówił też 
o planach przebudowy parkin-
gów i bezpieczeństwie wokół 
placu. – Przybędzie ok. 30 miejsc 
parkingowych. Plac będzie mo-
nitorowany, jednak prosimy 

również państwa, mieszkańców 
osiedla, o czujność i informowa-
nie straży miejskiej o wszelkich 
próbach dewastacji czy zakłóca-
nia spokoju.

Gąska na szczęście
Jednym z najważniejszych 

punktów programu było odsło-
nięcie rzeźby Gąski Balbinki, „pa-
tronki” całego osiedla. Ceremonii 
dokonał prezydent Andrzej Dziu-
ba. Gąska ma przynosić szczęście 
każdemu, kto na niej usiądzie, 
a szczególnie pierwszoklasistom, 
którzy pierwszego dnia szkoły wy-
konają sobie z nią zdjęcie. Praw-
dopodobnie ma to ustrzec przed 
kłopotami w szkole.

Ponadto takie pamiątkowe 
zdjęcie można przesłać na adres 
sekretariat@ttbs.tychy.pl. Na stro-
nie internetowej TTBS powstanie 
specjalna galeria „z gąską”.

Sportowe 
zmagania

Oprócz szaleństwa na nowych 
urządzeniach do wspinania, krę-
cenia, bujania i zjeżdżania, dzieci 
chętnie uczestniczyły w konku-
rencjach i zabawach sportowych. 
A było ich wiele: przeciąganie liny, 
rzut do celu, skakanie na skakan-
ce, czołganie się w tunelu, slalom 
z piłką gumową... Dzieci otrzy-
mały „obiegówki”, na których no-
towane były wyniki każdej z kon-
kurencji. Ci, którzy wzięli udział 
we wszystkich zabawach i zapeł-
nili swoją kartkę, otrzymali upo-
minki. Był też bieg ulicami osiedla 
Balbina. Wśród dorosłych biega-
czy najlepszymi okazali się: Da-
mian Szpak, Paweł Kosek i Jacek 
Kurek. Zwycięzcy otrzymali dy-
plomy. Osobną konkurencją był 
bieg dla dzieci, do którego zgłosili 
się chętni w wieku od 4 do 14 lat. 
Każdy z uczestników biegu otrzy-
mał na pamiątkę figurkę Gąski 
Balbinki.

Plac zabaw został wybu-
dowany ze środków Tyskie-
go Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, w ciągu trzech 
miesięcy. – Jest bardzo ład-
nie wykonany, mam nadzieję, 
że nikt go nie zniszczy – mówił 
Paweł Poczomski, który przy-
szedł na plac zabaw ze swo-
ją dwuletnią córeczką Nadią. 
– Mieszkamy w okolicy, więc 
na pewno nasze dziecko będzie 
tu stałym bywalcem.

– Dobrze, że są tu zabawki, 
które mogą zainteresować też 
starsze dzieci, bo zazwyczaj pla-
ce zabaw są tylko dla maluchów 
– mówiła Iwona Romirek, któ-
ra przyprowadziła tu swoją cór-
kę, siedmioletnią Julkę. Maciek 
Latos (8 lat), który przyszedł 
na plac Bacewicz z rodzicami 
i młodszym bratem, „sprawdzał” 
obrotową platformę. – Fajna jest, 
ale trudno się na niej utrzymać 
– mówił.

Sylwia ZawaDZKa

Plac z gąską 
Balbinką

angelika szymala zabrała na otwarcie placu synka doriana.

jednym z najważniejszych punktów programu było odsłonięcie 
rzeźby Gąski balbinki, „patronki” osiedla. ceremonii dokonał 
prezydent andrzej dziuba. Gąska ma podobno przynosić 
szczęście każdemu, kto na niej usiądzie, a szczególnie 
pierwszoklasistom...

na nowych urządzeniach można wspinać się, kręcić, bujać, zjeżdżać... ... przetestowała je już w niedzielę m.in. natalia wysocka.


