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W tym roku już po raz osiemnasty Urząd 
Marszałkowski w Katowicach zorganizo-
wał konkurs pn. „Najlepsza Przestrzeń 
Publiczna Województwa Śląskiego”. 
Zgłoszono do niego 27 realizacji zloka-
lizowanych na terenie 17 gmin. W tym 
gronie znakomicie wypadły Tychy.

– Na konkurs wpłynęły prace na bardzo 
wysokim poziomie i wybór tej najlepszej 
był wyjątkowo trudny – mówiła agnieszka 
Kaczmarska, prezes katowickiego oddzia-
łu Stowarzyszenia architektów rP, przed-
stawiając werdykt jury podczas gali, która 
odbyła się w czwartek, 16 listopada.

Tyskie rozdanie
Jurorzy nazwali wyniki tegorocznego 
konkursu „tyskim rozdaniem” nie bez 
kozery, ponieważ obie zgłoszone przez 
nasze miasto realizacje zdobyły presti-
żowe nagrody i wyróżnienia.
Główną Nagrodę marszałka wojewódz-
twa Śląskiego w kategorii „obiekt uży-
teczności publicznej” otrzymał zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach. 
w uzasadnieniu werdyktu podkreślono 
„nowoczesne rozwiązanie architektonicz-
no-przestrzenne budynku szkolnego, uj-

mujące prostotą architektury, dyscypliną 
doboru materiałów i elementów aranżacji 
wnętrz, pozwalających na kształtowanie 
poczucia estetyki użytkowników obiektu 
w otoczeniu współczesnej, zrównoważo-
nej architektury”.
równorzędną główną nagrodę w kate-
gorii „przestrzeń publiczna” otrzymała 
realizacja przebudowy dworca autobu-
sowego w Piekarach Śląskich.
w tej drugiej kategorii jury postanowiło 
przyznać także cztery wyróżnienia, z któ-
rych jedno przypadło w udziale kolejnej 
tyskiej realizacji – obiektowi gastrono-
micznemu „Promenada” nad Jeziorem 
Paprocańskim, zaprojektowanemu w pra-
cowni rS+ robert Skitek. Jak napisano 
w uzasadnieniu „stanowi on świadec-
two konsekwentnej realizacji spójnego 
pomysłu zagospodarowania przestrze-
ni publicznych wokół jeziora, z wyko-
rzystaniem współczesnych form archi-
tektoniczno-przestrzennych, właściwie 
wkomponowanych w istniejący krajobraz 
i dotychczasową aranżację nabrzeża”.

Promenada internautów
Jak co roku swoją nagrodę mieli możli-
wość przyznać także internauci, którzy 

przez cały sierpień głosowali na stronie 
konkursu. Po podsumowaniu wyników 
okazało się, że użytkownicy sieci za naj-
ciekawszy obiekt uznali właśnie papro-
cańską „Promenadę” i to jej autorom 
wręczono podczas gali Nagrodę Inter-
nautów. Tyski zespół Szkolno-Przedsz-
kolny nr 4 uplasował się w tym głosowa-
niu także na wysokim, piątym miejscu.
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Zakończyły się prace przy budowie tęż-
ni solankowej w Parku Południowym 
w Tychach. W ciągu najbliższych dni 
odbędą się odbiory techniczne i (jeśli 
pogoda na to pozwoli) z tężni będzie 
można korzystać bezpłatnie od począt-
ku grudnia.

długość ścian bocznych tężni – drew-
nianej budowli pokrytej gałązkami tarni-
ny i nawiązującej kształtem do budynku 
urzędu miasta wynosi 69 metrów, wy-
sokość – 6,7 metra. zbiornik z solanką 
będzie miał pojemność 100 m3. dookoła 
tężni będzie można nie tylko spacerować, 
w ramach projektu zostaną zamontowa-
ne także ławeczki.
Całkowity koszt inwestycji to 1,5 milio-
na złotych.
mikroklimat powstały wokół tężni wy-

korzystywany jest m.in. w profilaktyce 
i leczeniu schorzeń górnych dróg odde-
chowych, zapalenia zatok, rozedmy płuc, 

nadciśnienia tętniczego, alergii i w przy-
padku ogólnego wyczerpania.

RP

Plan dla osiedla H
Od 14 listopada na niespełna miesiąc 
wyłożony został do publicznego wglądu 
projekt miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla osiedla H. 
Do spotkania w tej sprawie z mieszkań-
cami dojdzie w najbliższy czwartek.

Projekt planu obejmuje obszar ograni-
czony ulicami Żwakowską, Harcerską, 
al. Bielską oraz linią kolejową, a więc 
teren, na którym poza blokami miesz-
kaniowymi znajduje się m.in. kościół pw. 
św. Jana Chrzciciela i przyległy do niego 
pl. Konstytucji 3 maja.
założenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko będą 
wyłożone do 12 grudnia br. w wydziale 
Planowania Przestrzennego i Urbanisty-
ki Um (VII piętro, p. 701) oraz na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu miasta (zakładka: 
zamierzenia władzy – obwieszczenia – 
zagospodarowanie przestrzenne – li-
stopad 2017).
Uwagi do projektu planu można wnosić 
do 29 grudnia, natomiast już w najbliższy 
czwartek (23 listopada) zorganizowana 
zostanie dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w nim rozwiązaniami. odbędzie 
się ona o godz. 17 w zespole Szkół nr 4 
przy al. Bielskiej 100.
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Zmień źródło energii 
i oszczędzaj

Miasto Tychy zamierza ubiegać się o do-
finansowanie z UE na zakup i montaż 
odnawialnych źródeł energii (w tym: 
solary, fotowoltaika, kotły na bioma-
sę, pompy ciepła, kolektory słoneczne) 
na budynkach jednorodzinnych na te-
renie miasta. Jeszcze w listopadzie 
rozpocznie się cykl spotkań z miesz-
kańcami zainteresowanymi udziałem 
w projekcie.

Planowany poziom dofinansowania 
ma wynosić aż do 95%, co oznacza, 
że tyszanie będą mieli okazję na wyjąt-
kowo korzystnych warunkach stać się 
właścicielami stosownych urządzeń, 
a dodatkowo sporo będą mogli zaosz-
czędzić na kosztach energii.
Urząd miasta zaprasza zatem mieszkań-
ców domów jednorodzinnych na spotkania 
informacyjne, podczas których specjaliści 
z zakresu odnawialnych źródeł energii 
przedstawią szczegóły projektu. Pierw-
sze z nich – dla mieszkańców Czułowa, 
zwierzyńca i wartogłowca – odbędzie się 
29 listopada o godz. 17.30 w sali gimna-
stycznej SP nr 6 przy ul. Katowickiej, 
kolejne – dla mieszkańców pozostałych 
dzielnic i osiedli zaplanowano na 1, 5, 8 
i 11 grudnia. o ich szczegółach poinfor-
mujemy w następnym wydaniu Tyskiego 
Informatora Samorządowego. WW
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Z rąk wicemarszałka Henryka Mercika 
nagrody za tyskie realizacje odebrała 
wiceprezydent Daria Szczepańska.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach (z lewej) otrzymał jedną z głównych nagród, „Promenadę” najwyżej ocenili 
internauci.

tężnia solankowa gotowa
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