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Które z polskich miast są na tyle 
atrakcyjne, by chciało się o nie roze-
grać zaciętą partię? O tym zdecydu-
ją wyniki głosowania internetowe-
go. 22 zwycięskie miasta znajdą się 
na planszy gry Monopoly Polska.

Kupujemy grunty, inwestujemy w nie-
ruchomości, zarabiamy albo... ban-

krutujemy – gry planszowe oparte na tym 
pomyśle zna chyba każdy z nas. Ta, od któ-
rej wszystko się zaczęło, czyli Monopoly 
podbiła świat już kilkadziesiąt lat temu. 
Kto nie lubi poczuć się milionerem, cho-
ciaż na chwilę?

Codziennie dwa głosy
Jest szansa, wkrótce będzie można 

zagrać także o Tychy. Ruszyło ogólnopol-
skie internetowe głosowanie na polską 

wersję planszy do gry Monopoly. Znajdą 
się na niej 22 miasta, które uzyskają naj-
więcej głosów w trwającym od 20 lutego 
do 20 marca głosowaniu. Na głównej li-
ście miast-kandydatów znajdują się 
Tychy. Głosujcie na swoje miasto!

Aby zagłosować wystarczy 
wejść na stronę www.mo-
nopoly.pl, zarejestrować 
się i kliknąć na 1 z 60 
miast z listy głównej. 
Do głosowania 
można też nomino-
wać miasta, które na tej 
liście się nie znalazły oraz 
głosować na miasta nomi-
nowane przez innych. Dzien-
nie można więc oddać 2 głosy – 
jeden na listę główną i jeden na listę 
nominowanych. Na planszy Monopoly 

Polska znajdzie się 20 miast z najlepszymi 
wynikami z listy głównej i 2 pierwsze mia-
sta z listy nominowanych. W głosowaniu 
może wziąć udział każdy polski obywatel 

powyżej 13 roku życia.

Czas na Polskę
Głosowanie na narodo-

wą planszę Monopoly od-
bywa się w Polsce po raz 

pierwszy. W wyniku 
podobnych plebi-

scytów interneto-
wych swoje krajowe 

plansze mają już m.in. 
Stany Zjednoczone, Kanada, 

Turcja, Francja, Włochy, Rosja, 
Wielka Brytania. Teraz nadszedł 

czas na Polskę. O tym, które miasta 
Polski znajdą się na planszy, zdecydują 

ich mieszkańcy. Monopoly Polska zade-
biutuje na rynku jesienią 2011 roku.

Gra Monopoly obchodzi w tym roku 
76 urodziny. Jest dostępna w ponad 100 
krajach, została przełożona na 37 języków.

Sylwia ZawadZKa

Nowa siedziba muzeum

Obecnie siedzibą Muzeum 
Miejskiego w Tychach jest 

stara młótownia w kompleksie 
zabudowań tyskiego browaru, 
przy ul. Katowickiej 9. Jest to bez 
wątpienia jedna z piękniejszych 
sal muzealnych w wojewódz-
twie. 

Gmach z historią
Budynek z 1909 roku, został 

użyczony miastu na potrzeby 
muzeum przez Kompanię Piwo-

warską w 2004 roku. Rok póź-
niej muzeum rozpoczęło dzia-
łalność.

– Mamy wspaniałą salę 
wystawową, jednak nie mamy 
tam zaplecza – mówi Maria Li-
pok-Bierwiaczonek, dyrektor 
muzeum. – Brakuje nam ma-
gazynu, nie ma miejsca na pra-
cownie. Trzy działy muzeum 
mają do dyspozycji jedno małe 
pomieszczenie.

Brak miejsca stał się dla ty-
skiego muzeum uciążliwym ha-
mulcem, przeszkadzającym pla-
cówce w rozwoju. 

Dlatego w nowej siedzibie 
pracownicy muzeum zamierzają 
wykorzystać całą dostępną prze-
strzeń; piwnicę, parter, piętro 
i poddasze. Będzie dość miejsca 

na magazyny, pracownie i część 
dla zwiedzających.

Budynek przy Placu Wol-
ności 1, jak przystało na muze-
alną siedzibę, ma swoją historię. 
Był pierwszym urzędem gminy 
Tychy. Otwarto go uroczyście 
we wrześniu 1906 roku. Na par-
terze mieściły się biura, na pię-
trze mieszkanie naczelnika gmi-
ny, z biegiem czasu również 
zamienione na pomieszczenia 
biurowe. Budynek pełnił funkcję 
magistratu do lat 50. XX wieku, 
później stał się siedzibą Proku-
ratury Rejonowej.

Po przeprowadzce proku-
ratury do nowej siedziby (przy 
ul. Bałuckiego), w 2008 roku ty-
scy radni zdecydowali o prze-
kazaniu budynku do dyspozycji 

Muzeum Miejskiego. Stuletni 
gmach wymagał jednak gene-
ralnego remontu i przystoso-
wania do nowej funkcji. Środki 
na remont i adaptację budynku 
zostały zabezpieczone w budże-
cie miasta na rok 2011. Miej-
ski Zarząd Budynków Miesz-
kalnych – zarządca obiektu 
– na początku lutego podpisał 
umowę na wykonanie robót. 
Od tego dnia przy Placu Wol-
ności 1 trwają prace.

w nowej odsłonie
Od strony ul. Damrota bu-

dynek zachowa swój pierwotny 
wygląd i proporcje. Natomiast 
od strony północnej (od strony 
budynku szkoły) zostanie dobu-
dowana przeszklona część, która 

będzie stanowić reprezentacyj-
ne wejście do muzeum, z holem 
i recepcją. Znajdą się tutaj też 
schody ewakuacyjne oraz win-
da. Budynek będzie przystoso-
wany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

W „starej” części, w piw-
nicach będą mieścić się maga-
zyny muzealiów i pomieszcze-
nia techniczne. Parter będzie 
przeznaczony na salę odczyto-
wą i ekspozycyjną. Piętro zajmą 
pomieszczenia biurowe i pra-
cownie naukowe oraz muzealna 
biblioteka. Na poddaszu, które 
do tej pory nie było użytkowane, 
zostaną zorganizowane pracow-
nie; plastyczna i fotograficzna.

Wykonawcą robót jest kon-
sorcjum firm:

1.  Bronisław Malik, Zakład Re-
montowo-Budowlany, Tychy

2.  Jacek Ryt, Zakład Remonto-
wo-Budowlany, Łąka

3.  Zakład Remontowo-Budow-
lany „REMINS” A.B. Na-
wrocki Sp. J., Tychy.
Zakończenie prac planowa-

ne jest na grudzień tego roku. 
Orientacyjny koszt inwestycji 
to 4 mln zł.

Projekt i wizualizacja: Ar-
chitektoniczne Biuro Projektów 
„AB-PROJEKT” Sp. z o.o.

Sylwia ZawadZKa

Ruszyły pRace 
adaptacyjne 

w budynku pRzy 
placu wolności 

1. do niedawna 
mieściła się 

tu pRokuRatuRa 
Rejonowa, 

za kilka miesięcy 
będzie to nowy 
adRes muzeum 

miejskiego. 
w budynku 

powstaną 
magazyny, biuRa, 
pRacownie oRaz 

niewielka sala 
na odczyty 

i kameRalne 
wystawy. pRzy  

ul. katowickiej  
9 nadal będzie się 

mieścić główna 
sala wystawowa.

INTERNAUCI WYBIORĄ MIASTA, KTÓRE ZNAJDĄ SIĘ W POLSKIEJ WERSJI POPULARNEJ GRY

Tychy na planszy Monopoly

Głosowanie na miasta, które 
znajdą się na planszy polskiej 
edycji gry Monopoly odbywa się 
na stronie internetowej www.
monopoly.pl do 20 marca. Co-
dziennie można oddać jeden 
głos na miasto z listy głównej 
(znajdują się na niej Tychy) i je-
den głos na miasto z listy nomi-
nowanych (propozycje internau-
tów).

Zagłosuj na Tychy

tak za kilka miesięcy będzie wyglądał budynek przy placu wolności 1. na początku lutego rozpoczęły się prace adaptacyjne. 

Strona MZK 
w nowej 
odsłonie
Od 18 lu-
tego dzia-
ła nowa 
w e r s j a 
strony in-
ternetowej Miejskiego Za-
rządu Komunikacji Tychy. 
Jak czytamy na stronie 
www.mzk.pl – rozszerzo-
no funkcjonalność witry-
ny, poprawiono intuicyj-
ność korzystania oraz 
walory estetyczne strony.
dla użytkowników, nowy 
układ strony oznacza 
szybszy dostęp do rozkła-
du jazdy, wyszukiwarki 
połączeń i czytelne komu-
nikaty.
Ciekawostką jest, że stro-
na MZK Tychy działa nie-
przerwanie od 21 lute-
go 2000 roku. Była jedną 
z pierwszych stron tego 
typu w Polsce.


