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Co nowego  
w Paprocanach?
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Czysta woda 
w jeziorze, 

organizaCja 
ruChu pieszo-

rowerowego, 
malowniCze 

pomosty, kafejki 
i trasy spaCerowe 

– na takie 
paproCany Czekają 

Chyba wszysCy 
tyszanie. na ten 

rok zaplanowane 
są kolejne etapy 

praC.

Plan rewitalizacji zakła-
da m.in. budowę nowego 

wejścia głównego do ośrodka, 
zapewnienie odpowiedniego za-
plecza gastronomicznego oraz 
budowę promenady spacerowej 
wzdłuż rzeki Gostynki i w rejo-
nie ulicy Nad Jeziorem. Już w lip-
cu 2009 r. rozpoczął się pierwszy 
etap modernizacji alejek i oświe-
tlenia na terenie ośrodka. Za-
montowano nowe ławki, kosze 
na śmieci, teren wokół drzew zo-
stał uporządkowany.

Ruchy 
własnościowe

Rok 2010 może przy-
nieść przełomowe rozwiązania 
w kwestii własności terenów, 
mających wejść w kompleks 
Parku Paprocany. Podczas 
czwartkowej sesji Rady Mia-
sta radni podjęli uchwa-

łę umożliwiającą m.in. przy-
stąpienie do zamiany części 
działek będących w zasobach 
miasta na teren przylegają-
cy do hotelu Piramida, będący 
obecnie w 30-letniej dzierżawie  
u Tadeusza Ceglińskiego, wła-
ściciela hotelu. – Zamienia-
jąc te dwie działki, oczywiście 
po uprzednim ich wydziele-
niu geodezyjnym i wycenie, 
zyskujemy teren pod budowę 
głównego wejścia do ośrodka, 
zgodnie z założeniami koncep-
cji modernizacji OW Paproca-
ny – mówił podczas sesji Rady 
Miasta wiceprezydent Michał 
Gramatyka. 

Swoją uchwałą radni Rady 
Miasta odstąpili od sporządzenia 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla parku w Paproca-
nach, co pozwoli na dokonanie 
odpowiednich ruchów własno-

ściowych. W sytuacji, gdy obo-
wiązuje (przyjęte uchwałą Rady 
Miasta) przystąpienie do sporzą-
dzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego na jakimś tere-
nie, wszelkie procesy związane 
z wydzielaniem geodezyjnym 
działek ulegają z mocy prawa za-
wieszeniu.

Rozmowy 
z nadleśnictwem

Kluczową kwestią w Pa-
procanach pozostaje czystość 
wody. Akcja przeprowadzona 
przez firmę SasPol w roku 2009 
nie przyniosła oczekiwanych 
rezultatów. Pomóc może upo-
rządkowanie gospodarki ście-
kowej (również przez gminy 
ościenne) oraz wprowadzenie 
do jeziora czystych wód Potoku 
Wyrskiego i Żwakowskiego.

Podczas czwartkowej sesji 
Rady Miasta Prezydent Andrzej 
Dziuba opowiedział radnym 
o rozmowach prowadzonych 
z Nadleśnictwem Kobiór. Cho-
dzi m.in. o przepuszczenie wód 
z Potoku Tyskiego nad lub pod 
rzeką Gostynką. Rozpatruje 
się również możliwość wyko-
rzystania odcinka drogi leśnej, 
na którym powstałaby dro-
ga pożarowa. Są też pomysły 
na zagospodarowanie obsza-
ru leśnego pomiędzy jeziorem 
a Gostynką. – Chcielibyśmy 
uzyskać zgodę na przejęcie lub 
zagospodarowanie tego terenu, 
uczynić go bezpiecznym i ład-
nym – mówił prezydent An-
drzej Dziuba.

Miasto dąży również 
do włączenia w kompleks parko-
wo-leśny ulicy Łowieckiej.

Sylwia ZawadZka

Rozmowa z RySZaRdem 
Janikiem, asystentem 
prezydenta ds. koordy-
nacji spraw związanych 
z modernizacją Ow „Pa-
procany”.

Jakie zmiany zobaczymy 
w Paprocanach w tym 
roku?
W planach na ten rok jest 
wybudowanie drogi pożaro-
wo – technicznej, która po-
zwoli całkowicie wyelimi-
nować ruch samochodowy 
z parku. Droga będzie pro-
wadzić od parkingu za Ho-
telem Piramida, wzdłuż li-
nii płotu pomiędzy parkiem 
a obiektami sportowymi, 
do dolnej bramy wjazdowej 
na teren ośrodka. Trwają 
rozmowy z Nadleśnictwem 
Kobiór. Chcemy częściowo 
korzystać z drogi leśnej udo-
stępniając służbom leśnym 
w zamian nasz odcinek dro-
gi. Ruch samochodowy nie 
może w żadnym miejscu 
kolidować z traktem pieszo-
rowerowym, niemniej dro-
ga dla samochodów obsługi 
technicznej parku jest ko-
nieczna. Powstanie wygod-
ny dojazd do przystani że-
glarskich, Sekcji Kajakowej 
oraz restauracji mieszczą-
cej się w budynku dawnego 
ZREMB-u.

a więc zadania komuni-
kacyjne?
W głównej mierze. Kolejne 
zadanie na ten rok to prze-

budowa nawierzchni na ko-
ronie wału wzdłuż jeziora, 
na odcinku od śluzy do po-
łączenia z parkingiem przy 
ulicy Nad Jeziorem. Plano-
wana jest budowa łącznika 
pieszo-rowerowego łączące-
go wał z ulicą Nad Jeziorem 
(w okolicach Huty Paproc-
kiej). Trakt ten ma również 
umożliwić wjazd służb ra-
towniczych, jeżeli zajdzie 
taka potrzeba. Obecnie nie 
ma takiej możliwości.

a co z oczyszczaniem 
wody w jeziorze? Che-
mia nie zadziałała...
Trwa procedura projekto-
wa doprowadzenia do jezio-
ra wody z Potoku Wyrskie-
go i Potoku Żwakowskiego. 
Ciąg miałby zostać popro-
wadzony pod dnem rzeki 
Gostynki. Obecnie jesteśmy 
na etapie pozyskiwania eks-
pertyz i pozwoleń – sprawa 
dotyczy ingerencji w ekosys-
tem jeziora i okolicznych la-
sów. Prowadzone rozmowy 
są na dobrej drodze.
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w planach jest m.in. budowa nowego wejścia głównego i promenady spacerowej.

w czasie ostatniej sesji 
Rm, zastępca prezydenta 
miasta michał Gramatyka, 
przedstawił koncepcję ar-
chitektoniczną zakładającą 
zagospodarowanie terenu 
między al. Jana Pawła ii 
a ul. nałkowskiej. Projekt 
przygotowała pracownia 
architektoniczna, mająca 
na swoim koncie takie do-
konania, jak Galerie kazi-
mierz i krakowską.

W u b i e g ł y m  r o k u 
na sierpniowej sesji 

Rady Miasta, przedstawiona 
została koncepcja zagospoda-
rowania terenu leżącego wzdłuż  
ul. Dąbrowskiego i al. Jana 
Pawła II, gdzie równolegle 
do torów kolejowych ciągną się 
dwa pasy zieleni. Pomysł au-
torstwa architekta Stanisława 
Niemczyka zakłada powstanie 
„parku centralnego” w śród-
mieściu. Ma to być część bul-
waru spracerowego, ciągną-
cego się od ul. Beskidzkiej aż 
do Tychów Zachodnich.

– Jesteśmy o krok od ogło-
szenia konkursu na zagospoda-
rowanie parku. Wstrzymaliśmy 
się z tą decyzją, gdyż koncepcja 
dotycząca parku powinna być 
spójna z wizją wykorzystania 
terenu przy al. Jana Pawła II  
i ul. Nałkowskiej – mówił pod-
czas sesji Michał Gramatyka.

Styczną obu projektów jest 
pomysł przedłużenia ul. Dar-
wina – przez wykop kolejowy, 
al. Jana Pawła II, aż do ul. Nał-
kowskiej. Ma to usprawnić ko-
munikację w tej części miasta 
i odciążyć głównie ul. Grota- 
Roweckiego.

Koncepcja dla terenu 
po dawnym targowisku została 
wykreowana po serii spotkań, 
jakie prezydent odbył z przed-
stawicielami prywatnych inwe-
storów i właścicieli działki.

Zagospodarowanie tego 
obszaru jest o tyle trudne, 
że miasto jest jego właścicie-
lem zaledwie w 1/3, pozosta-
ła część jest w rękach prywat-
nych. Kwestia własnościowa 
będzie omawiana wielokrotnie 

w trakcie prac komisji Rady 
Miasta.

nawiązanie 
do wizji 
wejchertów

Pomysł jest do pewnego 
stopnia realizacją wizji Hanny 
i Kazimierza Wejchertów; cen-
trum Nowych Tychów miało 
się rozwijać w przestrzeni po-
między miejscem zajmowanym 
obecnie przez Dom Handlowy 
Baron a zabudowaniami w po-
bliżu Paprocan, a jego punk-
tem centralnym miał być Plac 
Słowiański (ma mieć charak-
ter zbliżony do placu Baczyń-
skiego, z zegarem słonecznym, 
otoczony zabudową). Obecnie 
teren pomiędzy al. Jana Pawła 
II a ul. Nałkowskiej pozostaje 
niezagospodarowany.

Koncepcja przedstawiona 
na ostatniej sesji Rady Miasta 
zakłada wcześniej wspomnia-
ne przedłużenie ul. Darwina, 
która wraz z biegnącą równo-
legle kładką tylko dla pieszych, 

połączyłaby dwie części mia-
sta, teraz rozdzielone wyko-
pem. Na niezagospodarowa-
nym terenie przy al. Jana Pawła 
II, gdzie dawniej mieściło się 
targowisko, miałby powstać 
kompleks z trzema „blokami”. 

Prywatny inwestor chce wybu-
dować także galerię handlową 
i hotel.

Spójna wizja
Z propozycji wyłania się 

spójna wizja, łącząca pomysł 

na park, z bulwarem i nowym 
miejskim centrum. Na ile uda 
się zrealizować wizję pracowni 
architektonicznej – dziś nie wia-
domo. Do uregulowania pozo-
stają sprawy własnościowe.

maRek CiSZak

NastęPNy krok W kieruNku realizaCji Pomysłu Na NoWe CeNtrum

nowa wizja

koncepcja zakłada przedłużenie ul. darwina aż do ul. nałkowskiej.


