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Jedną z ważnych, zapowiadanych 
na przyszły rok inwestycji Miasta Tychy 
jest zagospodarowanie terenu Parku Ja-
worek położonego pomiędzy al. Bielską 
oraz ulicami Jaśkowicką i Stoczniowców 
70. Już w najbliższą środę odbędą się 
konsultacje społeczne w tej sprawie.

Zadanie pn. „Aktywny Jaworek – budowa 
wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo
-rekreacyjnych” zakłada zwiększenie atrak-
cyjności przestrzeni publicznej i walorów 
funkcjonalno-przestrzennych obszaru parku. 
W jego ramach, oprócz urządzenia zieleni, 
planowane jest zagospodarowanie ciągów 
komunikacyjnych, budowa miejsc parkin-
gowych, oświetlenie terenu, instalacja mo-
nitoringu, ale przede wszystkim stworzenie 
miejsc do aktywnego spędzania wolnego cza-
su przez tyszan.
Nie tylko wodny plac zabaw

Opracowanie koncepcji „nowego” parku 
Jaworek zlecono wielokrotnie nagradzanej 
firmie RS+ architekta Roberta Skitka, od-
powiedzialnej m.in. za zagospodarowanie 
nabrzeża jeziora Paprocany. Koncepcja taka 
zostanie poddana pod ocenę mieszkańców 
podczas środowych konsultacji.
Zakłada ona m.in. budowę wodnego placu 
zabaw, który w miesiącach letnich stanowił-
by alternatywę dla wypraw nad tyskie jezio-

ro. Ponadto znajdujemy w koncepcji także 
mniejsze obiekty, jak np. boiska do sportów 
plażowych i streetballa, siłownię plenero-
wą, parkour, sprawnościowe place zabaw 
dla dzieci i dorosłych, zjeżdżalnie, ściankę 
wspinaczkową itp.
Zmodernizowane będą istniejące już obiekty 
parkowe, jak choćby górka saneczkowa czy 
skatepark. Dodatkowo pojawią szlaki rowe-
rowe, tor do gry w kapsle i dla samochodzi-
ków zdalnie sterowanych, a także rolkostra-
da, czyli trasa do jazdy na rolkach.
Dla odpoczynku

Autorzy koncepcji przewidzieli także wy-
dzielenie miejsc dla osób chcących po prostu 
odpocząć w ładnej, zadbanej przestrzeni. Im 
właśnie ma służyć strefa ciszy z pełnym róż ro-
zarium i ławeczkami. Dla tych, którzy do Par-
ku Jaworek przyjadą jednośladami, zbudowa-

ne zostaną stojaki lub wiaty rowerowe. Urząd 
Miasta chce także, by wykonawca projektu 
uwzględnił uzbrojenie terenu pod organizację 
imprez typu kino plenerowe oraz udostępnie-
nie darmowego dostępu do Internetu poprzez 
sieć hot spot. Park zostanie odwodniony i wy-
posażony w kanalizację deszczową.
Zobacz i oceń

Uwzględniając zdanie mieszkańców Tychów 
w kwestii sposobu zagospodarowania Jawor-
ka, Urząd Miasta organizuje w środę, 28 li-
stopada o godz. 17 konsultacje społeczne, 
podczas których autorzy zaprezentują swoją 
koncepcję i oczekiwać będą na opinię tyszan 
co do jej ostatecznego kształtu. Następstwem 
konsultacji będzie w dalszej fazie konkret-
ny już projekt wraz z kosztorysem, co spo-
dziewane jest na początku przyszłego roku. 
 ww

Milowymi krokami zbliża się grudzień, 
a z nim ulubiona impreza najmłodszych 
tyszan – Mikołajki na placu Baczyńskie-
go, które w tym roku odbędą się w so-
botę, 8 grudnia.

W godz. 16-20 na wszystkie przybyłe dzieci 
czekać będzie na placu całe mnóstwo atrak-
cji. Będą renifery na szczudłach, świąteczna 
fotobudka i mikołajkowa kolejka, którą bę-
dzie się można przejechać. Elfy poprowadzą 
bardzo ciekawe warsztaty dla dzieci, podczas 
których najmłodsi będą zdobić pierniki i sa-
modzielnie wykonywać kartki świąteczne oraz 
ozdoby choinkowe.
Oczywiście nie zabraknie samego św. Mi-
kołaja, który już ok. godz. 16.30 przybędzie 
na plac Baczyńskiego i wspólnie z dziećmi 
obejrzy spektakl „Elfowe drzewo” przygoto-
wany przez Teatr HoM. ww

Jaki będzie Jaworek?

mikołajki już blisko
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nowe numery linii 
autobusowych

Jak informuje Miejski Zarząd Komunika-
cji w Tychach w celu integracji systemów 
komunikacji publicznej w całej metro-
polii od 1 grudnia br. zostanie wprowa-
dzona zmiana numeracji niektórych linii 
autobusowych.

Dotychczasowa linia 51, jeżdżąca z tyskiego 
dworca PKP do przystanku Tychy Towarowa, 
będzie od soboty nosiła numer 551; z kolei li-
nia 51 bis, która łączyła Dworzec PKP z przy-
stankiem Tychy Centrum Handlowe, będzie 
kursować pod numerem 515.
Z innych zmian dotyczących tyskiego MZK: 
dotychczasowa linia 25 z Mikołowa do Ła-
zisk Górnych będzie nosiła numer 525, zaś 
linia 605 (Mikołów – Orzesze) jeździć będzie 
z nowym numerem 505.  ww

Zostań wolontariuszem na mŚ
Organizatorzy piłkarskich mistrzostw 
świata FIFA U-20, które na przełomie maja 
i czerwca przyszłego roku odbędą się m.in. 
w Tychach, zapraszają do współpracy wo-
lontariuszy.

dla chętnych przygotowana została sze-
roka gama stanowisk i różnorodny za-
kres obowiązków: od udzielania informa-
cji na stadionach, dworcach i lotniskach, 
przez wsparcie osób z niepełnosprawnoś-
ciami, animowanie kibiców na trybunach, 
pomoc w Biurze Prasowym czy w przepro-
wadzaniu ceremonii meczowych, po asy-
stowanie zespołom w roli opiekuna i tłu-
macza. z pewnością każdy znajdzie tu coś, 
w czym będzie się czuł pewnie i będzie się 
chciał realizować.
Elektroniczna rekrutacja została otwarta 
17 września i potrwa do 31 grudnia br. 
w styczniu i lutym 2019 r. w miastach Go-
spodarzach przeprowadzone zostaną roz-
mowy z kandydatami, a ostateczne wyniki 
rekrutacji, wraz z przydzielonymi stanowi-
skami, ogłoszone zostaną 28 lutego 2019 
roku. Następnie w każdym z miast Gospo-
darzy zorganizowane zostaną szkolenia 
przygotowujące do działań.
zapisy oraz szczegóły dotyczące wolonta-
riatu dostępne są na www.laczynaspilka.
pl/wolontariat, a także na wolontariat.
laczynaspilka.pl. RN
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Tak – zdaniem autorów koncepcji – mógłby już wkrótce wyglądać Park Jaworek. 
O ostatecznym kształcie projektu zadecydują mieszkańcy Tychów podczas środowych 
konsultacji społecznych.
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