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To był prawdziwy 
sTrzał w dziesiąTkę. 

siłownie „pod 
chmurką” cieszą 

się coraz większą 
popularnością 

wśród mieszkańców 
Tychów i To nie Tylko 

w weekendy. sporo 
osób, czasami całe 

rodziny, korzysTają 
z nich w godzinach 

rannych 
i popołudniowych.

s
iłownie plenerowe nie 
zastąpią rzecz jasna pro-
fesjonalnych urządzeń 
w klubach i z pewno-

ścią nikt tutaj nie chce „rzeźbić” 
mięśni na wzór mistrzów kul-
turystyki. Jednak urządzenia te 
są znakomitym uzupełnieniem 
treningu biegowego, świetnym 
pomysłem na kolejną formę ak-
tywności fizycznej. I to dla ludzi 
w różnym wieku.

– Przychodzę tu co dwa dni 
z synem i mamą, która od lat jest 
na emeryturze. Jakiś czas temu 
zaczęłyśmy chodzić z kijkami, 
ale nigdy nie przypuszczałam, 
że zobaczę mamę na siłowni! 
A tu – proszę. I nawet jakąś ko-
leżankę spotkała – powiedziała 
pani Iwona.

Obecnie mamy w Tychach 
pięć siłowni plenerowych, urzą-
dzenia rekreacyjne przy ul. Nowej 
i w Parku Jaworek, dwie następne 

siłownie powstają, ale w przyszło-
ści będzie ich z pewnością więcej, 
bo mieszkańcy kolejnych osiedli 
wnioskują o to do Urzędu Miasta. 
Ostatnio pismo w sprawie budowy 
siłowni przedstawiła rada osiedla 
Ogrodnik, siłownię chcą mieć także 
w Żwakowie. Dodajmy, iż budową 
obiektów zajmuje się Wydział Przy-
gotowania i Realizacji Inwestycji, 

a potem przekazuje je Wydziałowi 
Komunalnemu, Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa, który nadzoruje 
ich utrzymanie.

Na Sublach
Pierwsza siłownia powstała 

na Sublach i od razu wzbudziła 
spore zainteresowanie. Jest tutaj 
kilkanaście urządzeń: wyciąg gór-

ny podwójny, wioślarz pojedynczy, 
biegacz pojedynczy, orbitrek poje-
dynczy, wahadło podwójne, koła 
tai chi, motyl pojedynczy, wyci-
skanie siedzące podwójne, wioślarz 
podwójny, rower podwójny, nar-
ciarz podwójny, ławeczka podwój-
na, ster podwójny, drążek podwój-
ny, prostownik pleców i ławeczka. 
Siłownia kosztowała ok. 63 tys. zł, 

a poliuretanowa nawierzchnia była 
dwa razy droższa – 121,3 tys. zł.

Gdzie się zatem 
wybrać na siłownię?
Park PółNocNy i Park 
GórNiczy – zamontowano 
tutaj dwie niemal identyczne 
siłownie: biegacz, orbitrek, po-
ręcze, wahadło podwójne, prasa 

nożna, wioślarz, wyciąg górny 
i wyciskanie siedząc. W strefie 
bezpieczeństwa każdego urzą-
dzenia wykonano nawierzchnię 
naturalną z gresu dolomitowe-
go na podbudowie dolomito-
wej oraz warstwie odsączającej 
z piasku wraz z obrzeżami gu-
mowymi. Siłownie kosztowały 
po 48 tys. zł.
Przy ul. PaProcańSkiej 
– tutaj zamontowano urządzenie 
do treningu nóg i bioder, drążek 
do ćwiczeń, ławkę do ćwiczeń 
ud, ławkę do ćwiczeń mięśni 
brzucha i grzbietu, urządze-
nie do ćwiczeń mięśni brzu-
cha, sztangę w leżeniu. Koszt: 
49 tys. zł.
ulica Gilów – zamontowane 
zostały następujące urządzenia: 
biegacz, jeździec, orbitrek, wa-
hadło podwójne, twister, wio-
ślarz. Koszt: 34 tys. zł.
Przy ul. jaroSzowickiej 
– siłownia powstanie do końca 
br. Przewiduje się montaż takich 
urządzeń jak: biegacz, drabinka 
uniwersalna, orbitrek, podciąg 
nóg, wyciskanie siedząc, wyciąg 
górny, wioślarz, wahadło, twister 
obrotowy, prasa nożna. Jej koszt 
– 78,8 tys. zł.
Nad jeziorem – siłownia 
powstaje przy wschodniej czę-
ści Jeziora Paprocańskiego. Za-
montowane zostaną tutaj dwie 
ławki, surf&twist, wieszak, ro-
wer, wyciąg górny, prasa nożna 
i biegacz. Nawierzchnia będzie 
poliuretanowa, a koszt inwesty-
cji to ok. 52 tys. zł.
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Tychy na siłowni

Tyszanie mogą korzystać z pięciu siłowni. wkrótce powstaną dwie kolejne.
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Tychy przystąpiły do spo-
rządzania „Planu gospodar-
ki niskoemisyjnej”. To jeden 
z dokumentów strategicz-
nych dla miasta, niezbęd-
ny do pozyskiwania fun-
duszy unijnych w latach 
2014–2020+ na inwesty-
cje związane na przykład 
z wymianą oświetlenia ulic, 
ogrzewania w budynkach, 
remontów i prac termomo-
dernizacyjnych, doposaże-
nia w odnawialne źródła 
energii takie jak kolektory 
słoneczne, fotowoltaikę czy 
małe turbiny wiatrowe.

w efekcie, „Plan…” ma przy-
czynić się do poprawy śro-

dowiska naturalnego, zmniejsze-
nia zużycia energii elektrycznej 
i cieplnej, a także do unowocze-
śnienia miejskiego transportu.

zadania dla gminy
– „Plan...” wyznaczy dla gmi-

ny zadania na lata 2014–2020+ 
w zakresie działań ograniczają-
cych niską emisję w wielu dzie-
dzinach – transporcie publicznym 
i prywatnym, budownictwie pu-

blicznym, gospodarce prze-
strzennej, zaopatrzeniu 
w ciepło i energię, gospo-
darce odpadami – wyjaśnia 
Grażyna Loth, naczelnik 
Wydziału Komunalne-
go Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa.

Podstawą opracowa-
nia dobrego „Planu…” 
jest wykonanie rzetelnej 
inwentaryzacji energetycz-
nej, obejmującej budynki 
publiczne, osiedla miesz-
kaniowe i domki jednoro-
dzinne, a także transport, 
gospodarkę odpadami oraz 
przemysł i usługi. Zebrane 
zostaną dane z 18 jedno-
stek administracyjnych, 
45 szkół i przedszkoli, 10 
żłobków, 40 spółdzielni 
mieszkaniowych i 7.143 budyn-
ków prywatnych, zlokalizowa-
nych przy 329 ulicach. Badanie 
obejmuje także 143 budynki prze-
mysłowe, energetykę i tabor miej-
ski. Zbierane są informacje o tym, 
jakie paliwa i w jakich ilościach 
są wykorzystywane do ogrzewa-
nia budynków, wielkość zużycia 
energii elektrycznej, zaintereso-

wanie mieszkańców wymianą ko-
tłów i montażem np. kolektorów 
słonecznych.

ankiety
Dokument ten będzie miał 

bezpośredni wpływ na rozwój mia-
sta w najbliższych latach. Dlatego 
w jego sporządzaniu uczestniczy 
możliwie największe grono osób. 

Do mieszkańców Tychów, 
ale także do przedsiębior-
ców i zarządców budynków 
mieszkalnych, skierowano 
zatem specjalne ankiety. 
Wypełnione, do 26 września 
można złożyć w punktach 
wyznaczonych dla wnio-
sków budżetu partycypacyj-
nego oraz w Biurze Obsługi 
Klienta UM Tychy.

Ankiety wypełnić 
można także w internecie, 
na stronie www.niskoemi-
syjne.tychy.pl, wywiady są 
przeprowadzane również 
przez ankieterów – telefo-
nicznie i osobiście.

– „Plan gospodarki ni-
skoemisyjnej” będzie spo-
rządzony nie tylko na pod-
stawie ankiet, ale również 

faktur za zużycie energii, danych 
wynikających z audytów ener-
getycznych budynków, szacun-
ku zużycia energii w transporcie 
oraz szacunku wielkości produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych. 
Jego sporządzenie powierzyliśmy, 
w drodze przetargu, Centrum Ba-
dań i Innowacji Pro – Akademia 
z Łodzi – mówi Grażyna Loth.

Plan będzie opracowany do 30 
kwietnia przyszłego roku i przyję-
ty uchwałą Rady Miasta do końca 
czerwca 2015 r.
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P o w s t a j e  t y s k i  „ P l a n  g o s P o d a r k i  n i s k o e m i s y j n e j ”

od ankiet do pieniędzy

wyjaśniamy
„gospodarka niskoemisyj-
na” to nie to samo, co „ni-
ska emisja”. niska emisja 
to całość emitowanych 
do powietrza substan-
cji z niewysokich źródeł 
emisji, natomiast gospo-
darka niskoemisyjna jest 
pojęciem szerszym i ozna-
cza gospodarkę charakte-
ryzującą się oddzieleniem 
wzrostu emisji gazów 
cieplarnianych od wzro-
stu gospodarczego, głów-
nie poprzez ograniczenie 
wykorzystania paliw ko-
palnych. opiera się na za-
stosowaniu technologii 
ograniczających emisję, 
efektywności energetycz-
nej i wykorzystaniu odna-
wialnych źródeł energii.

p r o j e k T  m C k

bank kultury

m iejskie Centrum Kultury 
uruchomiło nowy program 

– Tyski Bank Kultury, skierowa-
ny do osób zajmujących się dzia-
łalnością kulturalną i artystyczną 
w dowolnej dziedzinie: fotogra-
fia, film, teatr, sztuki plastyczne, 
muzyka.

Do 30 września można zgła-
szać swoje projekty. Najciekawszym 
MCK udzieli wsparcia i pomoże 
w ich realizacji. – Często jest tak, 
że mamy ciekawy pomysł artystycz-
ny, ale nie mamy narzędzi do jego 
realizacji albo miejsca, w którym 
można by takie działania realizować 
– mówi Paweł Drzewiecki, dyrektor 
MCK. – Przez cały wrzesień czeka-
my na pomysły i propozycje tyszan. 
Nie ma znaczenia, jaką dziedzinę 
kultury proponują. Może być to or-
ganizacja wystawy, koncertu, pro-
dukcja przedstawienia teatralnego. 
Wybierzemy najciekawsze pomy-
sły (jeden będzie wybieramy przez 
głosowanie na Facebooku) i tym 
projektom zapewnimy opiekę ad-
ministracyjną, merytoryczną i arty-
styczną, a także przestrzeń w Miej-
skim Centrum Kultury. W projekcie 
nie ma ograniczeń wiekowych.

Szczegóły  i formularz zgło-
szenia: www.tbk.kultura.tychy.pl
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