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Nowe atrakcje na placu zabaw przy ul. 
Zbożowej i plansze do gier terenowych 
w parkach: Niedźwiadków, Jaworek 
i Miejskim oraz na placu zabaw przy ul. 
Nowej na Żwakowie – takie nowości poja-
wią się jeszcze w tym roku w Tychach.

Interaktywne terenowe gry planszowe 
to pomysł na kreatywne i kolorowe zago-
spodarowanie osiedli i niewykorzystywa-
nych przestrzeni. w Tychach uatrakcyjnią 
istniejące już place zabaw. mają zachęcić 
dzieci do podwórkowych gier zespoło-
wych, takich jak „klasy”, „twister” itp.

Gry planszowe w plenerze
Plansze do gier terenowych zostaną na-
niesione bezpośrednio na utwardzoną 
nawierzchnię: chodniki i alejki w par-
kach, w pobliżu placów zabaw. Koloro-
wa aplikacja na chodniku ma więc nie 
tylko zachęcać do zabawy, ale i uatrak-
cyjnić przestrzeń.
w Parku miejskim pojawi się plansza 
do gry w „klasy” w kształcie rakiety. Po-
dobna zostanie wykonana w Parku Niedź-

wiadków – tutaj dodatkowo będzie można 
zagrać w „lustro” (na lustrzanej plan-
szy jeden z uczestników powtarza ruchy 
drugiego). w Parku Jaworek do dyspozy-
cji dzieci będą plansze do gry w „klasy”, 
„twistera” i w „tarczę” (rzuty do celu). 
z kolei na placu zabaw przy ul. Nowej po-
wstaną klasyczne „klasy” i plansza “łapy 
King-Konga”.
materiały, z których wykonane są tere-
nowe gry planszowe, cechują się dużą 
odpornością na warunki atmosferycz-
ne i UV – kolory nie bledną, utrzymują 
swoją intensywność i zawierają elementy 
antypoślizgowe. Elementy gier wykona-
ne są z prefabrykowanej masy termo-
plastycznej Premark (posiada aprobatę 
techniczną IBdim nr aT/2009–03–1755/1). 
materiał jest odporny na paliwo, oleje, 
śnieg i mróz. Koszt zamontowania gier 
to niecałe 10 tys. zł.

Renowacja Parku Niedźwiadków
w Parku Niedźwiadków pojawią się też 
udogodnienia zaprojektowane z myślą 
o wypoczywających tam seniorach. Kon-
cepcja powstała wspólnie z Tyską radą 
Seniorów i Stowarzyszeniem „Ę”. w par-
ku pojawi się m.in. samoobsługowy szalet 

publiczny dostosowany do potrzeb osób 
starszych.
Są też plany co do renowacji fontanny. 
Jej konstrukcja ma zostać przebudowana 
w taki sposób, by w okresie jesienno-zi-
mowym jej bryła mogła służyć np. do gry 
w szachy.
w planach jest również stworzenie „na-
turalistycznego” placu zabaw, wykona-
nego z surowców naturalnych (drewno) 
i renowacja rzeźb Niedźwiadków.
– w tym roku przygotowany będzie projekt 
renowacji Parku Niedźwiadków, a do roz-
poczęcia prac przystąpimy w roku 2018 
– mówi Ewa Grudniok, rzecznik Urzędu 
miasta Tychy. – Natomiast plansze do gier 
terenowych dla dzieci na chodniku naj-
prawdopodobniej powstaną jeszcze tego 
lata.
z kolei plac zabaw przy ul. zbożowej 
(osiedle z1) wzbogaci się o inne atrak-
cje: tematyczne panele zabawowe: m.in. 
panel „gol”, „magiczne lustro”, „papie-
r-nożyce-kamień”, „bębny”, „dzwonki”, 
„artysta”. Będą to pionowe plansze za-
chęcające do twórczych zabaw. Na reali-
zację zadania Tyski zakład Usług Komu-
nalnych przekazał 36.620 zł.
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nowości na placach zabawZe stadionu pod Żyrafę
Jak informuje Miejskie Centrum Kultu-
ry z powodu małej liczby sprzedanych 
biletów koncert zaplanowany na 26 
sierpnia na Stadionie Miejskim Tychy 
został przeniesiony do Parku Miejskie-
go przy ul. Edukacji. Wstęp na imprezę 
będzie bezpłatny.

Klienci, którzy kupili bilety na koncert 
za pośrednictwem bileterii interneto-
wej Ticketpro, salonów Empik i Saturn 
otrzymają zwrot pieniędzy w sposób uza-
leżniony od formy ich zakupu – prze-
lewem na konto (w przypadku zakupu 
przez internet) lub bezpośrednio, go-
tówką w punktach sprzedaży Ticketpro 
(w sieciach sklepów Empik i Saturn).
w Parku miejskim pod „Żyrafą” wystąpią 
wszyscy wykonawcy, którzy mieli pojawić 
się na stadionie: 15.30 miuosh, 16.45 acid 
drinkers, 18.30 myslovitz, 20.15 Kaliber 
44, 22.00 T. Love. Koncert poprowadzi 
Piotr Bałtroczyk.

1 sierpnia zawyją syreny
Jak co roku, także i tym razem we wto-
rek, 1 sierpnia, punktualnie o godz. 17 
w całym kraju rozlegną się syreny alar-
mowe.

również w Tychach tego dnia przez trzy 
minuty emitowany będzie dźwięk ciągły 
przypominający o 73. rocznicy wybuchu 
Powstania warszawskiego, które roz-
poczęło się 1 sierpnia 1944 roku, wła-
śnie o godz. 17. w stolicy, ale i w wie-
lu innych miastach w czasie, gdy wyją 
syreny, zamiera ruch samochodowy, 
a przechodnie zatrzymują się, by chwilą 
zadumy uczcić pamięć bohaterów.
 W

tour de Pologne w tychach
We wtorek, 1 sierpnia uczestnicy naj-
słynniejszego wyścigu kolarskiego 
w naszym kraju przejadą przez Ty-
chy. Trasa przejazdu wielobarwnego 
peletonu będzie odbywać się ulicami: 
Bieruńską, Jedności, Targiela, Szoj-
dy, Strzelecką, Sikorskiego (jezdnia 
północna) i al. Bielską (jezdnia za-
chodnia).

Na czas przejazdu wszystkie ww. drogi 
oraz zjazd z dK-1 do ul. Sikorskiego zo-
staną zamknięte dla ruchu. w związku 
z tym 1 sierpnia od godziny 15 do go-
dziny 16 należy spodziewać się utrud-
nień w poruszaniu się po tej części mia-
sta. zmiany nastąpią także w rozkładach 
jazdy autobusów komunikacji miejskiej. 
Szczegółowe informacje na ten temat 
można znaleźć na stronie internetowej 
tyskiego mzK.
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Tak będzie wyglądać miejsce zabaw dzie-
ci na osiedlu Z1.

Miasto Tychy informuje, że został uru-
chomiony dodatkowy nabór wniosków 
dla osób chcących uzyskać w 2017 r. do-
finansowanie do wymiany starego źró-
dła ciepła na pompę ciepła, jak również 
na montaż instalacji solarnych w jedno-
rodzinnych budynkach mieszkalnych.

wysokość dotacji dla pomp ciepła i insta-
lacji solarnych wynosi 60 proc. kwalifi-
kowanej wartości inwestycji, przy czym 
maksymalna kwota dotacji dla pomp cie-
pła to 7200 zł, a dla instalacji solarnej 
– 6000 zł.

dotację mogą otrzymać właściciele 
budynków jednorodzinnych zlokalizo-
wanych w Tychach, którzy chcą zain-
stalować kolektory słoneczne do pod-
grzewania ciepłej wody użytkowej lub 
pompę ciepła do ogrzewania budyn-
ku. w ramach dodatkowego naboru są 
przyjmowane wnioski jeszcze na rok 
2017.
zainteresowane osoby mogą zgłaszać 
się do Punktu obsługi Klienta Progra-
mu ograniczenia Niskiej Emisji, któ-
ry mieści się w Tychach przy ul. Ba-
rona 30.

Punkt jest czynny w każdą środę 
w godz. 9.00–18.00 oraz w każdy piątek 
w godz. 9.00–16.00.
wszelkie informacje dotyczące Progra-
mu ograniczenia Niskiej Emisji dostęp-
ne są na stronach internetowych:
www.umtychy.pl/niskaemisja
www.niskaemisja.ekoscan.pl

wnioski przyjmowane będą do 9 sierp-
nia 2017 roku. Liczba miejsc jest ogra-
niczona, zatem decyduje kolejność 
składania wniosków.

SW

PonE: dodatkowy nabór wniosków na rok 2017!

Wizualizacja fragmentu alejki w parku Miejskim.
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