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Paprocany
gotowe na lato

W pracowni RS+ Roberta Skitka trwają prace nad nowym budynkiem, który stanie w miejscu
„Beach Baru”.

Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany jest
chętnie odwiedzany przez cały rok, ale
najwięcej tyszan i gości wypoczywa tutaj
latem. Coraz lepiej zagospodarowany
i ładnie się prezentujący obiekt jest już
przygotowany do kolejnego sezonu.

W

ostatnim czasie zrealizowano
w Paprocanach
dwie inwestycje,
które poprawią jakościowe parametry wody w jeziorze. Pytanie
tylko – czy to wystarczy, by podczas lipcowo-sierpniowych upałów woda oparła się sinicom?
Od miesiąca działają już cztery
fontanny (aeratory) napowietrzając wodę w akwenie, a z końcem
mają podłączone zostaną dwie

pompy, które tłoczyć będą czystą wodę bezpośrednio ze studni
głębinowych.

Nad ziemią i na wodzie
Jeśli tylko pogoda dopisze,
w najbliższych dniach czynny będzie wodny plac zabaw. Dla najmłodszych przygotowano także
kilka nowych atrakcji, m.in. eurobangee, rozbudowany został park
linowy. Czynna jest już wypożyczalnia sprzętu, która dysponuje 20

kajakami i 22 rowerami wodnymi.
Otwarcie kąpieliska zaplanowano
natomiast na 26 czerwca.

Nowe projekty
Przy plaży będzie nowy bar,
ale na tę inwestycję musimy poczekać do... października. Obecnie, w miejscu „Beach Baru”,
stanął kontener, jednak zainstalowany został tutaj tymczasowo.
Nowy pawilon, który zaprojektuje
architekt Robert Skitek (w Paprocanach projektował m.in. wodny
plac zabaw i drewniane nadbrzeże), pojawi się dopiero po wakacjach. Pozostałe punkty gastronomiczne pozostaną na razie
bez zmian. Na razie, bo już teraz
przygotowywany jest projekt nowego zagospodarowania terenu

Nowe nabrzeże Jeziora Paprocańskiego to idealne miejsce do wypoczynku.

przy wejściu (od strony piramidy)
wraz z lokalami.
W czerwcu pojawi się w ośrodku nowe oznakowanie.
– Do Paprocan przyjeżdża
coraz więcej gości spoza Tychów
i chcemy wszystkim ułatwić poruszanie się po ośrodku i w jego
okolicach – mówi Marcin Staniczek, dyrektor MOSiR. –Zainstalowanych zostanie kilka dużych
tablic z mapą całego terenu OW
Paprocany, a w ośrodku i wokół
jeziora – 60 mniejszych tablic, informujących np. o czasie dojścia
np. do Promnic, czy do poszczególnych atrakcji znajdujących się
w ośrodku. Ponadto będzie także
70 informacyjnych piktogramów.
W tym roku ma być też gotowy
projekt mariny dla klubów żeglar-

Impreza za imprezą
W najbliższym czasie na terenie Paprocan zaplanowane
są następujące imprezy:
31.05 Dzień Dziecka
14.06 Czwórbój MOSiR
20.06 Regaty Żeglarskie o „Złoty Róg Miasta Tychy”
20.06 Tyskie Wianki
21.06 IV Tyski Piknik Rodzinny
21.06 XVII Rodzinny Rajd Rowerowy
27.06 Festyn „Witajcie wakacje”
28.06 XIII Tyski Triathlon oraz „Bieg pod górkę na 110 m z przeszkodami” dla dzieci
29.08 Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy
5.09 Rock na Plaży.
skich znajdujący się za Zrembem.
Oprócz nowego nabrzeża powstaną
pomieszczenia dla poszczególnych

klubów, ale również wspólna sala
z aneksem kuchennym i biurem.

Leszek Sobieraj
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Spotkania, warsztaty i debata
W najbliższy czwartek, 21
maja, w Urzędzie Miasta
Tychy odbędą się warsztaty dla mieszkańców pod
nazwą „Tyszanie projektują swoje miasto”. Dla osób
zainteresowanych budżetem partycypacyjnym będzie to okazja, by skorzystać z wiedzy specjalistów
i otrzymać pomoc w napisaniu wniosku. Warsztaty
rozpoczynają Tydzień Obywatelski – cykl wydarzeń
o podobnej tematyce.

A

kcja wpisuje się w obchody
25-lecia samorządu w Tychach. Tydzień Obywatelski będzie poświęcony zagadnieniu
aktywności obywatelskiej mieszkańców, ich współdecydowania
o rozwoju miasta i o wyglądzie
najbliższego otoczenia.
Czwartkowe spotkanie
w urzędzie miasta rozpocznie się
o godz. 17. W sali 102 wiceprezydent Tychów Daria Szczepańska
opowie o budżecie partycypacyjnym i roli liderów w społecznościach lokalnych. Następnie

naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Krystyna Rumieniuch będzie mówiła o tym, jak
napisać dobry projekt w budżecie
partycypacyjnym. Z kolei w sali
obok (101) do dyspozycji mieszkańców będą urzędnicy, specjaliści
z MZUiM, MZBM i poszczególnych wydziałów urzędu miasta,
którzy pomogą w napisaniu projektu. – Zapraszamy wszystkich,
którzy mają pomysł, ale mają trudności z przelaniem go na papier
– mówi Krystyna Rumieniuch. –
Na miejscu pomożemy sprawdzić

koszty, możliwe miejsca lokalizacji
i wspólnie z mieszkańcami będziemy pisać te wnioski.
W kolejnych dniach spotkania związane z budżetem partycypacyjnym przeniosą się w plener.
Nie będą już dotyczyły samego
pisania wniosków, lecz projektowania przestrzeni. „Zaprojektuj
swoje podwórko” – taki będzie tytuł plenerowych warsztatów, które
poprowadzi Paweł Jaworski z Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki. 22 maja (piątek)
o godz. 17. warsztaty odbędą się

na podwórku przy ul. Edukacji
52–68. Dzień później, w sobotę
o godzinie 10., podobne warsztaty
odbędą się na podwórku przy ul.
Wyszyńskiego 20-28. Zaproszeni
są wszyscy mieszkańcy, którzy
chcą zobaczyć, jak zaprojektować przestrzeń podwórka, jak
wygląda praca nad projektem
i procedura.
Ostatnim wydarzeniem Tygodnia Obywatelskiego będzie
debata o samorządzie pt. „Trzeci
sektor – siły i słabości organizacji
pozarządowych”. 27 maja (środa)

o godzinie 17. w Pasażu Kultury
Andromeda debatę poprowadzi
Igor Stokfiszewski z „Krytyki Politycznej”, reprezentujący także Stowarzyszenie im. Brzozowskiego
z Warszawy.
Uczestnikami debaty będą:
zastępca prezydenta miasta ds.
społecznych Daria Szczepańska, naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia Krystyna Rumieniuch oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych
z Tychów i regionu.

Sylwia Witman

