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Nowości 3+ liczna rodzina

Nowe 
inwestycje

Wstęgę przecięła wiceprezydent Daria Szczepańska

Nowe karty
Z powodu dużego zainteresowania pro-
gramem „3+ liczna  rodzina”, wpro-
wadzono nowy wzór kart 3+. Kartami 
będzie można posługiwać się bez ko-
nieczności wymiany. Wystarczy co roku 
przedłużyć ich ważność.
Jednocześnie informujemy, że karty we-
dług starego wzoru będą w obiegu do 
końca czerwca 2011 roku i również będą 
honorowane. 

Oto obowiązujące wzory kart 3+:

i nowe firmy 3+

W programie mamy już 40 firm! Dwie 
nowe firmy, które postanowiły wspie-
rać oraz promować wielodzietność w Ty-
chach to: Dziecięcy Świat Marzeń oraz 
Somap – sklepy z zabawkami,  artyku-
łami szkolnymi i sportowymi. Szczegóły 
o zniżkach oraz wszelkie inne informa-
cje na stronie www.licznarodzina.pl
Za tydzień na łamach TM kolejny od-
cinek prezentujący firmy 3+, które 
uczestniczą w programie.

PoDczaS oStatniej 
SeSji, 24 czerWca, 

tyScy raDni 
Przeznaczyli 

DoDatkoWe śroDki 
z buDżetu miaSta 

na inWeStycje. 
Dzięki Przyjętym 

zmianom 
W buDżecie miaSta, 

jeSzcze W tym 
roku rozPocznie 
Się m.in. buDoWa 

boiSka W Dzielnicy 
mąkołoWiec oraz 
remont buDynku 

mieSzkalnego 
na oSieDlu oSaDa 

W czułoWie.

Nowe inwestycje będą reali-
zowane w otoczeniu placu 

Baczyńskiego. Blok przy ul. Ba-
torego 18 będzie kolejnym, któ-
ry zyska nową elewację (112 tys. 
zł przeznaczono na termomo-
dernizację), dzięki dodatkowym 
funduszom będzie można też 
przystąpić do wykonania pro-
jektu przebudowy dawnego kina 
Andromeda.

Boisko 
wielofunkcyjne

Jedną z największych inwe-
stycji, która zostanie zrealizowa-
na dzięki zmianom w budżecie, 
jest budowa boiska sportowego 
u zbiegu ulic Łabędzi i Przepió-
rek, w dzielnicy Mąkołowiec. 

Na ten cel przeznaczono dodat-
kowe 400 tys. zł. Cała inwestycja 
kosztować będzie ponad 776 tys. 
zł (w tym wykup gruntu – 325 
tys. zł, projekt i realizacja – 451 
tys. zł). – Będzie to boisko wie-
lofunkcyjne, ogrodzone, z pił-
kochwytami, ławkami, oświetle-
niem i miejscami parkingowymi 
– mówi Katarzyna Książek z Wy-
działu Przygotowania i Realiza-
cji Inwestycji UM Tychy. – Jesz-
cze w tym roku rozpocznie się 
realizacja.

Więcej pieniędzy otrzymają 
też placówki kulturalne i oświa-
towe. W budżecie zarezerwowa-
no środki (100 tys. zł) na zakup 
pięciu klimatyzatorów dla Mło-
dzieżowego Domu Kultury nr 1. 
W budynku MDK zostanie też 
przeprowadzony remont pod-

łóg i dachu, za kwotę 55 tys. zło-
tych.

Łącznie 400 tys. zł otrzyma 
kompleks szkolno-przedszkolny 
przy ul. Konecznego 1 (Szkoła 
Podstawowa nr 37 i Przedszkole 
nr 6), z przeznaczeniem na wy-
konanie projektu termomoder-
nizacji i modernizacji budynku 
(300 tys. zł przypadnie w udziale 
szkole, przedszkole otrzyma 100 
tys. złotych).

Remonty będą przeprowa-
dzone również w: Przedszkolu 
nr 3 przy ul. Paprocańskiej (in-
stalacja centralnego ogrzewania, 
instalacja elektryczna, remont 
posadzek, malowanie), Przed-
szkolu nr 17 przy ul. Tołstoja 
(częściowa wymiana posadzek, 
instalacja oświetleniowa, malo-
wanie). Prace te zostaną wyko-
nane za kwotę 525 tys. złotych.

W „Osadzie”
Kolejne 850 tys. zł zostanie 

przekazane Miejskiemu Zarzą-
dowi Budynków Mieszkalnych, 
na remont zasobów komunal-
nych oraz wykonanie zaleceń 
decyzji i nakazów pokontrol-
nych Państwowego Inspektora-
tu Nadzoru Budowlanego. Prace 
będą wykonywane w nierucho-
mościach przy ul. Katowickiej 
223-239, Norwida 44 i Przejaz-
dowej 18.

– Są to stare budyn-
ki i przepisy nakładają na nas 
obowiązek dostosowania ich 

do obecnie obowiązujących 
norm bezpieczeństwa pożaro-
wego – mówi Teresa Janeczko, 
dyrektor MZBM w Tychach. 
– Drewniane schody, któ-
re były tam od zawsze, teraz 
muszą być odpowiednio za-
impregnowane środkami nie-
palnymi. Mieszkania na pod-
daszu, w myśl obowiązujących 
przepisów, trzeba wyposażyć 
w drzwi o takiej klasie odpor-
ności, żeby były w stanie opie-
rać się ogniowi przez pół godzi-
ny. Dostosujemy też wentylację 
do obecnie obowiązujących 
norm. A przy okazji chcemy też 
podnieść standard mieszkań. 
W pierwszej kolejności w bu-
dynku przy ul. Katowickiej 237 
(osiedle Osada w Czułowie – 
przyp. red.) jeszcze w tym roku 
chcemy, w oparciu o przygoto-
waną dokumentację technicz-
ną, wykonać wszystkie nie-
zbędne prace. W mieszkaniach 
zrobimy łazienki, pomalujemy 
klatkę schodową, wymienimy 
na niej okna i drzwi, naprawi-
my dach. W planach jest też 
modernizacja systemu ogrze-
wania mieszkań (ogrzewanie 
etażowe), wymiana instalacji 
wod.-kan. oraz remont piwnic.

Środki z dotacji dla MZBM 
zostaną też przeznaczone 
na remont zdewastowanych lo-
kali mieszkalnych, tzw. wolno-
stanów.

SylWia ZaWaDZKa
mzbm przygotowuje się do remontu bloków  
przy ul. katowickiej 

Więcej pieniędzy dostaną m.in. placówki kulturalne. W mDk nr 1 zamontowane zostaną 
klimatyzatory, wyremontowany będzie dach i podłogi.

nowy wzór.

Stary wzór.

Wkrótce na terenie OW Pa-
procany zacumuje na stałe 
Santa Maria, okręt o dłu-
gości 20 i szerokości 13 me-
trów. Na statku, bogato 
wyposażonym w urządze-
nia do zabawy, zmieści się 
jednocześnie ponad setka 
dzieci.

Wczoraj nastąpiło oficjalne 
przekazanie placu budo-

wy wykonawcy – firmie An Ar-
chi Group SC z siedzibą w Gliwi-
cach. Budowa marynistycznego 
placu zabaw będzie kosztować 
600 tys. zł. – Wykonawca ma te-
raz trzy miesiące na montaż pla-
cu zabaw i oddanie go do użytku 
– mówi Ryszard Janik, pełno-
mocnik prezydenta miasta ds. 
rewitalizacji OW Paprocany.

Okręt i karuzele
Okręt i nowe karuzele, któ-

re znajdą się w jego sąsiedztwie, 
będą dopełnieniem istniejącego 
już na terenie ośrodka placu za-
baw. Statek, z trzema masztami 
wysokimi na 10 metrów, z żagla-
mi z lin i flagami, będzie nie tyl-
ko atrakcyjnie wyglądał. Na jego 
pokładach, o łącznej powierzch-
ni 216 mkw. zostaną zamonto-
wane trzy zjeżdżalnie, w tym 
jedna w formie tuby, przeplotnie 
(element zabawowy, który uczy 
zwinności i poczucia równowa-
gi) pięć zadaszonych stanowisk 
do zabawy, osiem paneli imitu-
jących bulaje (okrągłe okienka 
w burcie statku) z częścią prze-
zroczystą wykonaną z poliwęgla-
nu, dwa koła sterowe, dwie zaba-
wowe ruchome lornetki, panele 
do zabawy (zegar, sklepik), ru-
chome gry zręcznościowe oraz 
ścianka wspinaczkowa.

W bezpośrednim sąsiedz-
twie statku staną m.in. dwie ka-
ruzele. Będzie też drewniana 
ścieżka, z balustradą ze sznura, 
łącząca chodnik i domek prze-

znaczony pod małą gastrono-
mię, przed którym w przyszłości 
staną stoliki i parasole. 

Przyszły sezon
Oprócz marynistycznego 

placu zabaw na terenie OW Pa-
procany zaplanowano też wodny 
plac zabaw, z kolorowymi wodo-
tryskami. Rozstrzygnięcie prze-
targu na wykonanie instalacji 
pierwotnie zaplanowano na 28 
czerwca, jednak termin ten uległ 
przesunięciu. – Oferenci wnieśli 
zapytania i uwagi do specyfika-
cji przetargowej – mówi Joan-
na Kudela, naczelnik Wydziału 
Przygotowania i Realizacji In-
westycji UM Tychy. – Udzielamy 
w tej chwili odpowiedzi, co spo-
wodowało konieczność przesu-
nięcia terminu rozstrzygnięcia 
przetargu. Wstępnie planujemy 
go na 8 lipca.

Z powodu przesunięcia 
w czasie procedury przetargo-
wej, przesunie się także termin 
odddania placu do użytku, pier-
wotnie zaplanowany na sierpień 
br. – Chcemy dobrze przygoto-
wać tę inwestycję, plac wodny 
ma być czymś absolutnie unikal-
nym – mówił podczas czwartko-
wej sesji Rady Miasta wiceprezy-
dent Michał Gramatyka. – Jego 
realizacja nastąpi w maju przy-
szłego roku.

Jest też duża szansa, że już 
w przyszłym sezonie zostanie 
wybudowane nowe wejście 
główne do OW Paprocany. – 
Prowadzę negocjacje zmierza-
jące do załatwienia problemu 
głównego wejścia oraz wydzie-
lenia na terenie ośrodka działki, 
na której widzielibyśmy budo-
wę zaplecza gastronomicznego. 
Jeśli to się uda, przyszły sezon 
w Paprocanach będziemy mo-
gli przywitać w godnych wa-
runkach – mówił Michał Gra-
matyka. 

SylWia ZaWaDZKa

MARYNISTYCZNY PLAC ZABAW

Santa Maria  
w Paprocanach


