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Wiemy już jak 
będzie Wyglądać 

marina, czyli 
Wioska żeglarska, 

która poWstanie 
na Wschodnim 

Wybrzeżu jeziora 
paprocańskiego. 

koncepcję 
architektoniczną 

tego obiektu 
przygotoWała 
pracoWnia rs+ 
robert skitek. 

to dobra Wiadomość, 
ponieWaż 

zaprojektoWane 
przez tę samą 

pracoWnię 
nabrzeże paprocan 

Wzbudza zachWyt 
odWiedzających 

i zebrało już deszcz 
nagród.

to kontynuacja tego, co zo-
stało już zrobione – mówi 

Robert Skitek, projektant. – Czyli 
dokończenie promenady i bu-
dowa wioski żeglarskiej, która 
składać się będzie z 8 budyn-
ków klubów żeglarskich, bu-
dynku szkoleniowego i budyn-
ku szkutni.

Nowa, zaprojektowana 
od podstaw marina zastąpi do-
tychczasowe obiekty, z których 
korzystają kluby żeglarskie. Dla-
tego prace nad koncepcją „wioski 
żeglarskiej” poprzedzone zostały 
konsultacjami z przedstawiciela-
mi tych klubów. Najpierw Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przeprowadził wśród nich ankie-
tę. W oparciu o uzyskane dane 
– zadeklarowaną ilość sprzętu 
i potrzeby poszczególnych klu-
bów – powstał wstępny projekt, 
który znów był konsultowany 
z żeglarzami.

We współpracy
– Mieliśmy kilka spotkań 

z klubami i z urzędem miasta, 
podczas których próbowaliśmy 
jakoś połączyć wszystkie potrzeby 
i oczekiwania z realnymi możli-
wościami – mówi Robert Skitek. 
– Kluby były na bieżąco informo-
wane o wszystkich działaniach, 
miały możliwość zgłaszania swo-
ich uwag. Uzyskaliśmy ich wstęp-
ną akceptację.

Zaprezentowana w zeszłym 
tygodniu przez Urząd Miasta Ty-
chy koncepcja paprocańskiej ma-
riny obejmuje zagospodarowanie 

ok. 22.500 mkw powierzchni tere-
nu, budynek szkoleniowy, budy-
nek szkutni, budynki klubów że-
glarskich (8 szt.), taras pomiędzy 
murami oporowymi, pomosty na 
wodzie, slipy, nawierzchnie utwar-
dzone i zieleń.

– Zaplanowaliśmy 8 bu-
dynków dla klubów żeglarskich, 
a nie jeden większy, żeby nie były 
za duże i ładnie wpisały się w kra-
jobraz – dodaje Robert Skitek. – 
Te budynki mają identyczne rzuty, 
ale mają trzy rodzaje dachów pod 
różnymi kątami, żeby trochę tę 
przestrzeń zróżnicować.

Przestrzeń dla 
wszystkich

Wioska żeglarska będzie słu-
żyć nie tylko amatorom sportów 
wodnych. Marina będzie prze-
strzenią otwartą, dlatego space-
rowicze będą mogli się po niej 
przechadzać.

Kiedy koncepcja zmieni 
się w rzeczywistość? Jak in-
formuje Wydział Przygoto-
wania i Realizacji Inwestycji, 

opracowanie projektów bu-
dowlano-wykonawczych wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami 
powinno nastąpić do sierpnia 
2016 r. Środki na realizację tej 
inwestycji znalazły się w pro-
pozycjach do projektu budżetu 
miasta na 2016 r.

O ostatecznym kształcie tego 
budżetu zadecyduje Rada Miasta 
Tychy pod koniec roku 2015.

SylWia Witman

Wybory parlamentarne od-
będą się w niedzielę, 25 paź-
dziernika. Żeby oddać głos, 
wystarczy tego dnia stawić 
się z dokumentem tożsamo-
ści w lokalu wyborczym wła-
ściwym dla miejsca zamiesz-
kania. ale jeżeli zamierzamy 
skorzystać z innych form gło-
sowania (korespondencyjnie 
lub przez pełnomocnika) lub 
chcemy zagłosować w innej 
miejscowości, trzeba ten fakt 
zgłosić wcześniej w urzędzie 
gminy. Dziś przypominamy 
o ważnych terminach.

każdy wyborca ma prawo gło-
sować w wybranym przez sie-

bie lokalu wyborczym na obszarze 
gminy, w której stale zamieszku-

je (innym niż właściwy dla jego 
miejsca stałego zamieszkania) lub 
innej gminy, w której będzie prze-
bywać w dniu wyborów.

Żeby jednak mógł to zrobić, 
musi wcześniej złożyć pisemny 
wniosek o dopisanie do spisu 
wyborców. Wniosek składa się 
w urzędzie gminy, w której znaj-
duje się wybrany lokal wyborczy, 
najpóźniej do 20 października.

Zaświadczenia 
o prawie 
do głosowania

Wyborca, który zamierza 
zmienić miejsce pobytu przed 
dniem wyborów, może otrzymać 
zaświadczenie o prawie do głosowa-
nia. Z zaświadczeniem takim moż-
na głosować w dowolnym obwodzie 

głosowania w kraju, za granicą lub 
na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświad-
czenia o prawie do głosowania 
składa się w urzędzie gminy, 
w której wyborca będzie ujęty 
w spisie wyborców, najpóźniej 
do 23 października (pisemnie, 
telefaksem lub w formie elektro-
nicznej na adres: obywatelski@
umtychy.pl). Wyborca, któremu 
zostanie wydane takie zaświad-
czenie, zostanie z urzędu skreślo-
ny ze spisu wyborców w miejscu 
stałego zamieszkania. Uwaga: 
w przypadku utraty zaświadcze-
nia nie będzie możliwe otrzyma-
nie kolejnego, ani wzięcie udziału 
w głosowaniu w obwodzie wła-
ściwym dla miejsca stałego za-
mieszkania.

Głosowanie 
korespondencyjne

Wyborcy wpisani do stałe-
go rejestru wyborców w Tychach 
mogą wybrać opcję głosowania ko-
respondencyjnego. Zamiar sko-
rzystania z tej formy głosowania 
należy zgłosić najpóźniej do 12 paź-
dziernika, ustnie, pisemnie, tele-
faksem lub w formie elektronicznej 
na adres: obywatelski@umtychy.
pl. Wnioski o zamiarze głosowa-
nia korespondencyjnego przyjmu-
je Wydział Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta Tychy (al. Niepod-
ległości 49, piętro V, pokój nr 502, 
503, 504). W zgłoszeniu wyborca 
może zażądać przesłania mu wraz 
z pakietem wyborczym nakładki 
na kartę do głosowania sporządzo-
nej w alfabecie Braille’a.

Przez pełnomocnika
Prawo do głosowania 

za pośrednictwem pełnomocni-
ka mają wyborcy, którzy najpóź-
niej w dniu głosowania ukończą 
75 lat, a także wyborcy posiada-
jący orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności. Pełnomocnikiem 
może być osoba wpisana do re-
jestru wyborców w Tychach lub 
posiadająca zaświadczenie o pra-
wie do głosowania. 

Wniosek o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa trzeba 
złożyć najpóźniej do 16 paź-
dziernika, w godzinach pracy 
urzędu, w Wydziale Spraw Oby-
watelskich (al. Niepodległości 
49, piętro V, pokój nr 502, 503, 
504).

Sprawdź gdzie 
głosujesz

Na stronie bip.umtychy.pl 
w zakładce „Wybory i referenda” 
można znaleźć spis Obwodowych 
Komisji Wyborczych w Tychach 
wraz z adresami lokali wybor-
czych i informacją czy dany lo-
kal jest przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Można 
też, wpisując swój adres zamiesz-
kania, upewnić się gdzie będziemy 
głosować.

Uwaga: w związku z rozpo-
czętym remontem, lokal wyborczy 
znajdujący się w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 3 (ul. Wojska Pol-
skiego 10) nie będzie dostosowany 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Więcej informacji pod nu-
merem tel. 32 776 34 57. SW

Marina Paprocany 
narody dla Paprocan
Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża Paprocan według pro-
jektu pracowni RS+ zdobyło wiele prestiżowych nagród i wyróż-
nień, m.in.:
æ Nagrodę w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń 
publiczną w Polsce 2015, zorganizowanym przez Towarzystwo 
Urbanistów Polskich w kategorii „Rewitalizowana przestrzeń pu-
bliczna w zieleni”;
æ Superjednostkę za najlepszą realizację architektoniczną w prze-
strzeni publicznej 2014 roku w regionie;
æ Nagrodę Jury w konkursie Polska Architektura XXL 2014 orga-
nizowanym przez portal „Sztuka Krajobrazu” w kategorii „Prze-
strzeń Publiczna”;
æ Finalista konkursu i Nominacja do nagrody w konkursie „Życie 
w architekturze” 2015 w kategorii „Przestrzeń publiczna”;
æ Nominacja do Nagrody Unii Europejskiej dla Współczesnej Ar-
chitektury MIES VAN DER ROHE AWARD 2015.
Zaprojektowany przez pracownię RS+ wodny plac zabaw otrzy-
mał: 
æ Nagrodę Internautów w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Pu-
bliczna Województwa Śląskiego 2012”;
æ Wyróżnienie w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Wo-
jewództwa Śląskiego 2012” w kategorii przestrzeń publiczna. 
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Pamiętaj o terminach!

Budynki będą różniły się między sobą nachyleniem dachów. Koncepcja zakłada drewnianą elewację, żeby zabudowania dobrze wkomponowały się w otoczenie. Będzie to zarówno przestrzeń dla 
żeglarzy jak i dla spacerowiczów.

Wioska żeglarska będzie składać się z ośmiu budynków klubów żeglarskich, budynku 
szkoleniowego i szkutni.
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