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W gronie „3+ liczna ro-
dzina” witamy dwie nowe 
firmy. Do grona wspiera-
jących miejski program 
dołączyła Agencja Al-
lianz Tychy, która oferuje 
10 proc. rabatu na zakup 
ubezpieczenia turystycz-
nego oraz 20 proc. rabatu 
na zakup ubezpieczenia 
mieszkań i budynków. 
Członków programu za-
praszamy do siedziby fir-
my:

Allianz Tychy
ul. Sienkiewicza 1
tel. 32 325 16 00
www.allianz.pl

Do progra-
mu „3+ licz-
na rodzina” 
dołączył też 
Klub Spor-
towy GKS 

Futsal Tychy. Klub ofe-
ruje bezpłatne wejściów-
ki na wszystkie domowe 
mecze drużyny GKS Fut-
sal Tychy. 
GKS Futsal Tychy, al. Pił-
sudskiego 67/75
www.abrtychy.pl/news.
php

Ponadto Nove Kino Tychy 
informuje, że:
Karta rabatowa 3+ licz-
na rodzina upoważnia 
do zakupu biletu tańszego  
o 5 zł.
Zniżka obejmuje bilety 
w regularnej cenie (nor-
malne i ulgowe).
Nie łączy się z inny-
mi promocjami cenowy-
mi, nie dotyczy seansów 
specjalnych, maratonów, 
przeglądów, festiwali fil-
mowych a także zakupu 
Voucherów.
W dniu obowiązywania 
atrakcji i promocji wpro-
wadzonych przez Nove 
Kino, karty 3+ nie będą 
honorowane.
Na wybrany seans przy-
pada jeden bilet przypo-
rządkowany do jednej 
karty 3+.
NoveKino Tychy
al. Jana Pawła II 16 Tychy 
32 325 05 04
www.novekino.pl/kina/
tychy/ 

Nowości 3+

Są jeszcze miejsca na warsztaty 
capoeiry w Szkole Tańca Rafa-
ła TITO Kryli. Jak się zapisać? 
Wystarczy, że jesteś uczniem 
gimnazjum lub szkoły ponad-
gimnazjalnej i zgłosisz się 
do szkoły podając hasło: „Nie 
daj się!” Zajęcia są bezpłatne 
i odbywają się w TITO DANCE 
STUDIO, pl. św. Anny 4 w Ty-
chach. Tel. 32 227 97 76 (14:00 
– 21:00), e-mail: tychy@titodan-
cestudio.pl

Przypomnijmy, że Rafał TITO 
Kryla, tancerz i choreograf, 

jest twarzą miejskiej kampanii an‑
tydopalaczowej „Dopalacze – nie‑
testowane na zwierzętach, testo‑
wane na Tobie. Nie daj się! ”, która 
jest skierowana do młodzieży szkół 
gimnazjalnych i ponadgimanzjal‑
nych oraz rodziców. Rafał TITO 
przedstawia konkretną alternatywę 
dla dopalaczy – bezpłatne warszta‑
ty tańca i capoeiry dla młodzieży. 
Młodzi ludzie będą mogli zapre‑

zentować swoje umiejętności już  
5 czerwca podczas obchodów Ty‑
skiego Dnia Profilaktyki na pl. 
Baczyńskiego. 5 czerwca to rów‑
nież finał miejskiej kampanii, dla‑
tego w tym dniu TITO zatańczy 
ze wszystkimi tyszanami zebrany‑
mi na placu w specjalnie przygoto‑
wanym, antydopalaczowym ukła‑
dzie choreograficznym.

Więcej o kapmanii na: www.antydo-
palacze.umtychy.pl

Uwaga zmiany

MIEJSKI OśRODEK POMOCy SPOłECZNEj 
w Tychach informuje, że od 1 kwietnia 2011 r. Dział 
Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych zmienia 
siedzibę z dotychczasowej przy ul. Burshego 2‑4, 
na nową przy al. Niepodległości 40.

Numery telefonów nie zmieniły się – Dział 
Świadczeń Rodzinnych MOPS: 32 326 25 52, Fun‑
dusz Alimentacyjny: 32 780 05 96

Natomiast WyDZIAł KOMUNIKACJI 
URZęDU MIASTA TyChy przy ul. Budowla‑
nych 59 informuje, że od poniedziałku, 4 kwiet‑
nia 2011 r., zmienia godziny pracy. Wydział będzie 
czynny w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek – 
od 7.30 do 17.00, w piątek – od 7.30 do 12.00.

warsztaty w szkole tańca

Capoeira u TITO

W tym roku 
ośrodek 

WypoczynkoWy 
paprocany 
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najmłodszych 

mieszkańcóW 
tychóW. obok 
istniejącego 
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W Wodzie. to jedna 

z noWości, jakie 
uatrakcyjnią 
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wodny plac zabaw po‑
wstanie w pobliży pla‑

ży, w miejscu, gdzie obecnie 
znajdują się stare prysznice. 
Powstanie tam otoczona mur‑
kiem niecka, a w niej – kilka‑
naście kolorowych zabawek; 
fontann, wodotrysków, arma‑
tek wodnych. Wszystkie o fan‑
tazyjnych kształtach np. kwia‑
tów.

Moc zabawy 
z wodą

Podczas marcowej sesji, 
Rada Miasta Tychy przeznaczy‑
ła na budowę wodnego placu za‑

baw dodatkowe środki, 600 tys. 
zł. – W tym tygodniu zostanie 
rozstrzygnięty przetarg i podpi‑
szemy umowę z wykonawcą – 
mówi Joanna Kudela, naczelnik 
Wydziału Przygotowania i Re‑
alizacji Inwestycji Urzędu Mia‑
sta w Tychach. – Planowany ter‑
min zakończenia prac to lipiec 
2011 r. Na tę inwestycję mamy 
zabezpieczone łącznie 2 mln zł. 
Najniższa kwota zaproponowa‑
na przez oferenta to ok. 1,7 mln 
zł.

Niecka wodnego placu za‑
baw, o powierzchni ok. 300 
mkw. będzie otoczona murkiem 
z drewnianymi siedziskami. 

Wejście będzie możliwe tylko 
przez brodzik, w którym trzeba 
będzie najpierw się umyć. Urzą‑
dzenia będą zasilane w wodę 
z wodociągów.

Wśród fantazyjnych fon‑
tann i wodotrysków, których 
wysokość sięgać będzie do  
4 metrów, znajdą się kopuły 
i tunele wodne, a także pętle, 
kwiaty, pączki oraz interaktyw‑
na ścieżka. Wśród takich atrak‑
cji, na dzieci czeka z pewnością 
moc zabawy w upalne dni. Na‑
tomiast w godzinach wieczor‑
nych część urządzeń będzie 
funkcjonowała jako podświe‑
tlane fontanny.

Wokół 
Baczyńskiego

Coraz ładniej będzie rów‑
nież w centrum miasta. – Pla‑
nujemy termomodernizację 
kolejnych, ostatnich już budyn‑
ków w otoczeniu placu Baczyń‑
skiego – mówi Teresa Janeczko, 
dyrektor Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych.

W najbliższym otoczeniu 
placu nową elewację zyskają 
budynki przy ul. Batorego 18, 
oraz przy ul. Bohaterów War‑
szawy 5‑7 i 8‑10. Na ten rok za‑
planowana jest też termomo‑
dernizacja budynków przy ul. 

Budowlanych 22‑30 (na prze‑
ciwko ul. Bałuckiego) oraz Bu‑
dowlanych 58 – 62 i przylegają‑
cego do niego budynku przy ul. 
Braterskiej 2‑6. – Patrząc z ul. 
Budowlanych w ul. Braterską 
mamy piękny widok na kościół 
Marii Magdaleny – dodaje Tere‑
sa Janeczko. – Dlatego chcemy, 
by budynki wokół tego miejsca 
dobrze się prezentowały.

Nową elewację zyska też 
budynek przy ul. Braterskiej 
10‑12.

Poprawi się też estetyka 
budynków przy głównych uli‑
cach miasta: al. Niepodległości 
(numery 24‑28, 76‑78, 57‑75), 
ul. Grota‑Roweckiego (nume‑
ry 24‑32), al. Bielska (54‑58, 
80‑82), ul. Edukacji 68.

Łączna wartość termomo‑
dernizacji budynków w zaso‑
bach MZBM na rok 2011 wy‑
nosi 8 689 500 zł, z czego  
4 789 120 zł to środki właścicieli 
mieszkań, a 3 900 380 zł to do‑
tacja miasta.

Będzie jaśniej
Podczas ostatniej sesji Rady 

Miasta dodatkowe środki zosta‑
ły też przeznaczone na oświetle‑
nie ulic w dzielnicach obrzeż‑
nych Tychów: Mąkołowcu 
i Czułowie. Za kwotę 70 tys. 
zł przewidziana jest budowa 
oświetlenia na odcinku od ul. 
Podleskiej do ul. Mąkołowskiej 
133. W Czułowie jaśniej będzie 
na ul. Cyprysowej. Na odcinku 
od numeru 20 do 36 zostanie 
wykonane oświetlenie za kwotę 
56.800 zł.

Z kolei 120 tys. zł zostanie 
przeznaczone na budowę ko‑
lejnego placu zabaw w Tychach 
– w rejonie ul. Cichej i al. Biel‑
skiej. SylWIA ZAWADZKA

Nowości  
w miejskim krajobrazie
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W pobliżu plaży w paprocanach powstanie wodny plac zabaw.


