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w Ośrodku
Wypoczynkowym
w Paprocanach
praca wre pełną
parą. Część
obiektów otwarta
została dla
mieszkańców już
na święta, pełna
gotowość jednak
wyznaczona
została na długi
majowy weekend,
a w zależności
od aury, atrakcji
w ośrodku będzie
systematycznie
przybywać. Pracy
więc sporo, a czasu
mało…

N

ajpierw trzeba usunąć
pozostałości po zimie,
głównie piasek i śmieci. Trzeba też zadbać o zieleń – drzewa, krzaki, nawieść iglaków,
dosiać trawy. Już na święta
czynny był „statek” z kawiarnią i dwoma pokładami. Prowadzone są prace przy Beach
Barze, który ma być gotowy przed pierwszym majowym weekendem. Planuje się,
by w czasie finałów mistrzostw
Europy, Beach Bar był jednym
z punktów, gdzie będzie można obejrzeć mecze piłkarskie.
Czy zmieni się w „Strefę kibica” – zobaczymy.

zdjęcia: eliza madej

Wiosna w Paprocanach

Beach Bar ma być gotowy przed pierwszym majowym weekendem, wodny plac zabaw – gdy
zrobi się ciepło.

– Na placu zabaw, przy Santa
Marii, przymierzamy się do wy-

miany zużytych i instalacji nowych urządzeń – mówi Marcin

Staniczek, dyrektor MOSiR-u.
– Na przykład nowością będzie

zabawka przypominająca park linowy. To maszt
z dołączonymi linami,
po których
będzie się
można wspinać – wizualnie będzie
to przypominało maszty,
które są na statkach na placu zabaw. W tym miejscu
będzie zmienione także
oświetlenie i położony tartan –
miękki i bardziej higieniczny niż
piasek.
Z kolei wodny plac zabaw
zostanie uruchomiony, kiedy
słońce na dobre zagości nad Paprocanami, a na pewno z początkiem wakacji.
Gotowe są już nowe toalety. Są nowoczesne, bo w zasadzie bezdotykowe i bezobsługowe (automatyczna spłuczka

działa w momencie zamknięcia
drzwi). W sumie toalet jest 12
i będą czynne niebawem. Na razie można korzystać z tych, które znajdują się przy budynku administracji.
Nowe oznakowania, tym razem poziome, zostaną umieszczone na parkowych alejkach.
Cztery lata temu w parku obowiązywał zakaz jazdy na rowerach, potem zezwolono na poruszanie na nich jednośladami,
jednak wraz z rowerzystami,
na ścieżkach zrobiło się niebezpiecznie. Pojawiły się głosy,
by znowu zamknąć je dla rowerzystów. Alejki w ośrodku jednak nie zostaną zamknięte, choć
na jednej z nich – wprowadzono zakaz jazdy rowerów. Chodzi
o ścieżkę, która prowadzi od wejścia w lewo, w dół – w kierunku
placu zbaw. Z uwagi na dzieci,
które bawią się, przebiegają, taki
zakaz jest wręcz konieczny, by nie
doszło do jakiegoś wypadku.
Leszek Sobieraj

Dwa przetargi
„Papry” i na dzikiej plaży
10 maja w siedzibie Urzędu Miasta (al. Niepodległości 49, sala 101) o godz. 11 odbędzie się pisemny
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – dawnego baru „Papry”. Ten obiekt (dwa budynki) ma się stać w przyszłości jednym z ważniejszych punktów ośrodka.
– O wyborze oferenta w tym przetargu decydować
będzie zarówno cena, jak i przedłożone koncepcje
zagospodarowania obiektu – powiedziała Katarzyna Szymkowska, naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami UM. – Miasto chce mieć wpływ
na to, co w przyszłości się tam znajdzie. Planuje-

my, by obiekt pełnił funkcje gastronomiczne, bądź
rekreacyjne, np. fitness. Pozwoli to na prowadzenie
całorocznej działalności, bo przecież ośrodek chętnie jest odwiedzany przez tyszan nie tylko latem.
W warunkach przetargu wskazano, aby nabywca
w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy uzyskał
prawomocne pozwolenie na budowę, a zrealizował
inwestycję w czasie 24 miesięcy. Działka jest niemała – 1.516 mkw., a biorąc pod uwagę fakt, że pozostałe obiekty w okolicy mają charakter sezonowy, odpowiednie zagospodarowanie budynków
może być jedną z atrakcji ośrodka.
Niebawem ogłoszony zostanie także przetarg

na punkt małej gastronomii na tzw. dzikiej plaży.
W ubiegłym roku odbył się tutaj festiwal szantowy „Port Pieśni Pracy”, planowane są także inne
imprezy.
– Chodzi o wydzierżawienie ok. 250-metrowej
działki, jednak ten przetarg będzie ograniczony
do osób prowadzących działalność gastronomiczno-handlową – dodała Katarzyna Szymkowska. –
Chcemy, by było to miejsce, które przyciągnie odpoczywających także na drugą stronę jeziora, która
nadal jest niezagospodarowana. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja, a przetarg powinien
zostać ogłoszony pod koniec kwietnia.

3+ liczna rodzina

3 lata programu
Program „3+ liczna rodzina” działa
już od 2009 roku. Przez trzy lata,
do programu przystąpiło już 751 rodzin, w tym 2411 dzieci do 18. roku
życia (lub 24 lat, jeśli uczy się lub
studiuje). Użytkowników kart ciągle
przybywa – na koniec 2011 r. było
ich już 3788.

Dla kogo?
Z kart „3+ liczna rodzina” korzystają rodziny wielodzietne z trójką i większą
liczbą dzieci, rodziny zastępcze (obecnie
53 takie rodziny) oraz wychowankowie
Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych z Tychów (49 osób). Dochód rodziny nie jest brany pod uwagę. Nie jest także
istotne, czy dzieci wychowuje jeden, czy
dwoje rodziców.

Zniżki i rabaty
Liczna rodzina może skorzystać
z wielu rabatów i zniżek. Jak pokazują
liczby, największą popularnością wśród
rodzin 3+ cieszą się: basen, lodowisko,
a także imprezy i wydarzenia w teatrze,
seanse filmowe w kinie, imprezy organizowane przez MCK. Rodziny korzystają z usług optyka, usług komputerowych,
biur rachunkowych, miejsc rozrywki i zabaw dla dzieci. Karta zniżkowa jest wyko-

rzystywana również w sklepach z odzieżą,
zabawkami, artykułami papierniczymi,
dewocjonaliami, kosmetykami. Rodziny
3+ chętnie korzystają z kursów prawa jazdy, językowych, z usług fotografa, zniżek
na leki.

Wspierają nas firmy
Program cieszy się coraz większą popularnością również wśród instytucji,
firm i przedsiębiorców prywatnych. Obecnie liczne rodziny są wspieranie przez 72
firmy, w tym instytucje miejskie takie jak
Muzeum Miejskie, Teatr Mały, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejskie Centrum Kultury, GKS Tychy.
Do programu przystępują wciąż nowe
firmy. (Prezentacja nowych firm i rabatów
w ramce).

Zgłoś się po kartę
Wszystkie rodziny wielodzietne zapraszamy do skorzystania z oferty programu. Informacje udzielane są w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy,
al. Niepodległości 49, parter – stanowisko
nr 3, tel. 32 776 30 30 oraz 32 776 35 10,
e-mail: licznarodzina@umtychy.pl
Informacje również na stronie: www.
licznarodzina.pl Karty wydawane są
po złożeniu stosownego wniosku. Zapraszamy.

nowości

Prezentujemy kolejne firmy, które od początku 2012 roku przystąpiły do programu 3+ liczna
rodzina.
æ Atut A. Drewniak Spółka Komandytowa oferuje 30 proc. zniżki na porady
z zakresu prawa podatkowego,
30 proc. zniżki dotyczącej rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych (zeznanie podatkowe PIT 37) oraz
30 proc. rabatu na porady prawne z zakresu prawa pracy.
ul. Grota-Roweckiego 42 pok.
325
tel. 500 190 520 lub 503 171 739
www.doradca-podatkowy.tychy.pl
æ Osiedle Łabędzie Sp. z o.o.
przyznaje 2 proc. rabatu na zakup mieszkania na „Osiedlu Łabędzim” w Tychach – Mąkołowcu; rabatu nie łączy się z innymi
promocjami.

ul. Budowlanych 59/32
tel. (32) 227 39 73
693 969 539
www.osiedle-labedzie.pl
æ Centrum Edukacji Kynologicznej „ARGOS” Anna Biziorek oferuje 30 proc. zniżki
na przykładowe usługi: przedszkole dla szczeniąt, szkolenia
posłuszeństwa dla psów, opieka nad zwierzętami, całodobowy hotel domowy. Ponadto
firma przyznaje 10 proc. zniżki na produkty. Miejsce prowadzenia działalności to cały powiat tyski (lekcje indywidualne
odbywają się w domu u klienta,
a zajęcia grupowe przy ul. Edukacji 21 w Tychach).
ul. Górnicza 19/23
43–225 Wola
tel. 667 240 387
www.szkolenie-psy.pl
æ PRO-S Michalina Stachoń
przyznaje 20 proc. rabatu na zajęcia – zniżka dotyczy zajęć podstawowych aerobiku realizowanych w karnecie na zajęcia dwa
razy w tygodniu w szkołach:

SP nr 11 ul. Skłodowskiej 4, SP
nr 17 ul. Begonii 5, SP nr 37
ul. Konecznego 1, Gimnazjum
nr 1 ul. Brzozowa 24 oraz Gimnazjum nr 11 al. Niepodległości
108 w Tychach
tel. 503 488 133
www.pyplacz.pl/fitness
æ „FH GADEK” Radosław Gadomski przyznaje 5 proc. rabatu na organizację urodzin,
15 proc. rabatu na „Wizytę św.
Mikołaja” oraz 5 proc. rabatu
na imprezy tematyczne.
ul. Moniuszki 10/35
tel. 513 133 450
Uwaga! Korzystających z karty „3+ liczna rodzina” Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.licznarodzina.
pl i sprawdzenia najświeższych
informacji na temat programu.
Na stronie aktualności o zniżkach i rabatach, a także firmach, które zmieniły swoją
nazwę, dane teleadresowe czy
wysokość oferowanych zniżek
na usługi i produkty.

