
Czy 
w Parku MiejskiM 

w Powstanie 
PlaC zabaw? 

są na to duże 
szanse. tę właśnie 

lokalizaCję 
wyznaCzył urząd 

Miasta tyChy 
w zgłoszeniu 
do konkursu 

zorganizowanego 
Przez firMę 

nivea. z okazji 
100-leCia istnienia 

na rynku firMa 
ChCe ufundować 

100 PlaCów 
zabaw. o tyM, 
gdzie zostaną 
wybudowane, 

zadeCydują wyniki 
głosowania 

internetowego, 
w któryM tyChy 

jak dotąd 
utrzyMują 

wysoką PozyCję.

I etap głosowania rozpoczął się 
6 czerwca i potrwa do 31 lip-

ca. W każdym z czterech etapów 
wybranych zostanie 25 lokali-
zacji, w których Nivea ufundu-
je budowę placów zabaw. W tej 
chwili, dzięki zaangażowaniu ty-
szan w akcję, Tychy zajmują dru-
gie miejsce! Żeby jednak utrzy-
mać tę wysoką pozycję, trzeba 
głosować codziennie – według 
regulaminu głosowania każdy 
użytkownik zalogowany na stro-

nie www.100latnivea.pl może 
oddać jeden głos dziennie.

Tyszanie głosują
Głosowanie jest promowa-

ne m.in. w portalu społeczno-
ściowym facebook, w oficjalnym 
profilu miasta Tychy. Ale ponie-
waż wieści szybko się rozchodzą, 
szczególnie w internecie, do ak-
cji przyłączyło się wielu tyszan, 
którzy na swoich profilach za-
chęcają znajomych do codzien-
nego oddawania głosów. Jeden 
tyszanin utworzył nawet wyda-
rzenie pod nazwą „Głosowanie 
na plac zabaw Nivea w Tychach”, 

do którego zaprosił ponad tysiąc 
osób. Wielu z nich już głosuje.

Jak widać pomysł, by w Par-
ku Miejskim powstał nowy plac 
zabaw podoba się mieszkań-
com miasta. Jeżeli wszystkim, 
którzy już teraz przyłączyli się 
do akcji wystarczy cierpliwości 
by do końca lipca codziennie 
głosować na Tychy, nic nie po-
winno stanąć na przeszkodzie 
wygranej w konkursie Nivea.

Każdy z głosujących inter-
nautów uczestniczy też w kla-
syfikacji „Lokalny Bohater”. Jest 
to ranking głosujących internau-
tów. Im więcej odda głosów, tym 

większe ma szanse na zostanie 
„Lokalnym bohaterem” Tychów.

A jeżeli wygramy...
Budowę tyskiego placu 

zabaw „Pod Żyrafą” zaplano-
wano w południowej części 
Parku Miejskiego. Ta lokaliza-
cja nie jest przypadkowa. W 
przyszłości planowana jest re-
witalizacja parku. Powstanie 
tutaj m.in. jedna z najciekaw-
szych atrakcji miasta – niezwy-
kła kompozycja wodna łącząca 
zieleń, światło, wodę i dźwięk. 
Najważniejszym elementem tej 
kompozycji będzie fontanna 

wyposażona w drukarkę wodną 
oraz projektor multimedialny 
umożliwiający nawet wyświe-
tlanie filmów! W sąsiedztwie 
fontanny zostanie wybudo-
wana podświetlana kaskada 
wodna z zielenią, pomostami, 
belkami i ławeczkami. Wybu-
dowanie w pobliżu placu za-
baw zapewni młodym tysza-
nom świetną zabawę w pięknej, 
zielonej przestrzeni.

Place zabaw ufundowane 
przez Nivea będą składać się z: 
dwóch wieloelementowych ze-
stawów zabawowych, jedne-
go elementu sprawnościowego, 
dwóch huśtawek, dwóch buja-
ków sprężynowych, jednej karu-
zeli, piaskownicy, ławki.

Najlepsze place 
zabaw

O tym, że nowoczesnych 
i bezpiecznych placów za-
baw nigdy nie jest za dużo, 
nie trzeba przekonywać żad-
nego rodzica. W Tychach po-
wstało ich wiele. Nowe i do-
brze wyposażone place zabaw 
powstały w ostatnich latach 
przy Rynku (obok restauracji 
Joker) oraz w Parku Górni-
czym. W zeszłym roku w mie-
ście przybyły dwa kolejne pla-
ce zabaw, duże i nowoczesne, 
z których tyszanie chętnie ko-
rzystają. Pierwszy na placu im. 
Grażyny Bacewicz, na osiedlu 
Balbina. Kosztował 760 tys. 
zł, a jego budowa została zre-

alizowana ze środków Tyskie-
go Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. Z kolei na tere-
nie Ośrodka Wypoczynkowe-
go Paprocany za kwotę ponad 
600 tys. zł powstała Santa Ma-
ria – drewniany statek z urzą-
dzeniami do zabawy, o łącznej 
powierzchni 216 mkw.

A już 31 lipca ma zostać 
otwarty kolejny plac zabaw w Pa-
procanach, tym razem wodny – 
z fontannami i wodotryskami. 
W pobliżu jeziora trwa jego bu-
dowa. Wartość inwestycji to 1,7 
mln zł. SylwiA wiTmAN
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Głosuj na plac „Pod Żyrafą”
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Choć opracowany przez 
międzynarodową Federa-
cję Tenisową program nauki 
gry w tenisa dla dzieci do 10 
roku życia, trafił już do kil-
ku polskich klubów, Tychy 
będą pierwszym miastem 
w Polsce, w którym pro-
gram ten będzie realizowa-
ny w szkołach.

W prowadzenia progra-
mu „Tenis 10 Tychy” 

do szkół podjął się trener Bartło-
miej Kuchta, tenisista, były wie-
lokrotny medalista mistrzostw 
Polski, reprezentant kraju, za-
wodnik czołowych polskich 
i holenderskich klubów.

– Ideą programu jest przy-
ciągnięcie do tenisa możliwie 
największej liczby dzieci oraz 
ułatwienie im szybkiego i przy-
jemnego opanowania podstawo-
wych umiejętności gry – powie-

dział. – A wszystko to poprzez 
nowoczesną metodykę zajęć oraz 
dostosowany do wieku sprzęt – 
rakiety, piłki i korty. Po konferen-
cji, zorganizowanej przez Polski 
Związek Tenisowy, opracowałem 
założenia programu dla Tychów 
i przedstawiłem władzom miasta. 

Spotkał się on z dużą przychyl-
nością i akceptacją prezydenta 
Andrzeja Dziuby oraz zastępcy 
prezydenta ds. społecznych Darii 
Szczepańskiej. Dzięki wsparciu 
władz samorządowych, z nowym 
rokiem szkolnym przystąpimy 
do jego realizacji.

Szkoły 
i nauczyciele

Program „Tenis 10” tra-
fi we wrześniu do czterech 
szkół: SP 6, SP 17, SP 18 i SP 40. 
W zajęciach będą mogli skorzy-
stać wszyscy chętni uczniowie 
do 10 roku życia.

– W kwietniu i maju odbyły 
się zajęcia pokazowe w szkołach 
– dodał trener Kuchta – Dzie-
ci mogły się przekonać, że gra, 
a właściwie zabawa w tenisa, daje 
dużą frajdę. Program spodobał 
się też dyrektorom i nauczy-
cielom, którzy tenisowe zajęcia 
prowadzić będą w ramach lekcji 
wychowania fizycznego. Wkrót-
ce nauczyciele wezmą udział 
w dwudniowym szkoleniu, 
otrzymają certyfikaty i materiały 
z kompletnymi lekcjami mini te-
nisa dla każdego przedziału wie-
kowego – od 5 do 11 roku życia.

Kolorowy sprzęt
W zależności od poziomu 

zaawansowania, program po-
dzielony jest na kilka etapów, 
do których dostosowany jest 
sprzęt i wymiary kortów. Używa 
się krótkich rakiet i kolorowych 
piłek – dla dzieci 5 i 6-letnich są 
to piłki z gąbki, dla starszych – pi-
łeczki 75 proc. wolniejsze od nor-
malnej, następnie – 50 proc. wol-
niejsze i 25 proc. wolniejsze. 
Zróżnicowana jest też wielkość 
kortów. Do zajęć mini tenisa uży-
wa się siatek o długości 6 m i wy-
sokości 50 cm. Są one umiesz-
czone na stojakach, które można 
rozłożyć w dowolnym miejscu – 
w sali gimnastycznej, na boisku 
asfaltowym, tartanowym czy be-
tonowym placyku. Sprzęt do mini 
tenisa zakupi miasto. Każda szko-
ła otrzyma komplet – mini statki, 
linie, znaczniki, 20 rakiet i ponad 
70 piłek.

– Zamiast siatek do gry 
można też używać plastiko-
wych biało-czerwonych taśm 
– mówi trener. – W Warszawie 
zamknięto jedną z ulic, roz-
stawiono siatki i taśmy i dzie-
ci przez kilka godzin odbijały 
piłki.

Podczas Dni 
Tyskich

Mieszkańcom Tychów 
program „Tenis 10 Tychy” za-
prezentowany zostanie pod-
czas Dni Tyskich, 25–26 
czerwca na placu pod „Żyra-
fą”. Trener Bartłomiej Kuch-
ta zaprasza wszystkie dzieci, 
nie tylko do 10 roku życia, ale 
także starsze. Każdy będzie 
mógł zapoznać się z progra-
mem i spróbować sił na mini 
korcie.

leSzeK SobierAj

„TenIs 10 Tychy” – PIerWszy W Polsce ProGram naukI TenIsa dla szkół

zaproszenie do gry

w latach 2005 – 2010 w ramach inwestycji miejskich 
wybudowano lub doposażono prawie 40 placów zabaw. 
w miejsca do zabawy dla najmłodszych inwestują też 
spółdzielnie mieszkaniowe. 
w zasobach Tyskiej Spółdzielni mieszkaniowej 
"oSKArD" znajdują się 24 place zabaw oraz 3 siłownie 
na wolnym powietrzu.

trener bartłomiej kuchta przygotował projekt „tenis 10 tychy”.

Aby wziąć udział w gło-
sowaniu, należy zare-
jestrować się na stro-
nie www.100latnivea.pl. 
Na adres e-mailowy, któ-
ry podamy podczas reje-
stracji, otrzymamy link 
aktywacyjny. Po kliknię-
ciu w link możemy się 
zalogować i głosować.

jak głosować?

Czy place zabaw ufundowane przez niveę będą cieszyły się podobnym powodzeniem jak plac 
zabaw na balbinie? 


