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Zarząd Województwa Śląskiego pod 
patronatem Marszałka zaprasza 
do udziału w 19. konkursie „Najlepsza 
Przestrzeń Publiczna Województwa 
Śląskiego”, w którym nagradzane są 
najlepsze projekty w regionie zrealizo-
wane w minionym roku. Prace zgłasza-
ne do konkursu oceniane są przez jury 
z Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno
-Architektonicznej.

Tradycją konkursu stało się głosowanie 
internetowe na stronach województwa 
śląskiego i taki plebiscyt właśnie ru-
szył. Głosować można na stronie www.
npp.slaskie.pl do końca lipca.
do obecnej 19. edycji konkursu zgłoszo-
no 26 realizacji, w tym trzy tyskie. za-
chęcamy do oddania głosu na naszych 
kandydatów:

Zagospodarowanie terenu wokół 
budynku Mediateki

Projekt obejmuje wykonanie zagospo-
darowania części frontowej media-
teki, wyposażenie placu zabaw oraz 
zagospodarowanie terenu placu wy-
poczynkowego, w tym montaż: wiat 
szklanych, ławek, donic z obrzeżami, 
basenu z niecką stalową, koszy na od-
padki z daszkiem, stojaków na rowe-
ry, oświetlenia. Ponadto ułożono na-
wierzchnię żwirową, zamontowano 
deski tarasowe, ławki, urządzenia za-
bawowe i leżaki dwuosobowe. wyko-
nano zadaszenie sezonowe oraz nasa-
dzono różnorodną roślinność.

Zagospodarowanie terenu wokół 
budynku Miejskiego Centrum Kultury

wykonano modernizację amfiteatru, ta-
rasu, schodów, podjazdu dla niepełno-
sprawnych. Ponadto nasadzone zostały 
drzewa i krzewy oraz wykonano robo-
ty towarzyszące. otoczenie miejskiego 
Centrum Kultury stanowi miejsce spot-
kań oraz imprez kulturalno–oświato-
wych dla wszystkich mieszkańców mia-
sta. wykonana modernizacja amfiteatru 
wraz z ze sceną oraz taras przed bu-
dynkiem zwiększają potencjał i atrak-
cyjność miejsca oraz stwarzają nowe 
możliwości w zakresie planowanych 
imprez plenerowych.

Centrum animacji społeczno-
kulturalnej (Osada)

Użytkownikiem lokalu jest miejski ośro-
dek Pomocy Społecznej w Tychach, któ-
ry prowadzi w nim świetlicę środowi-
skową dla dzieci z dzielnicy osada.
zakres remontowy obejmował wymianę 
stolarki i wszystkich instalacji. w efek-
cie wykonanej przebudowy powstał no-

woczesny lokal o powierzchni 92 m2, 
przeznaczony dla około 35 osób, do-
stosowany dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych. znajduje się w nim główne 
pomieszczenie świetlicy o powierzchni 
ok. 39 m2 wyposażone w ściankę mo-
bilną umożliwiającą wydzielenie dwóch 
niezależnych stref, pokój dla doradcy, 
ogólnodostępna kuchnia, a także sani-
tariaty, pomieszczenia socjalne i ciągi 
komunikacyjne. do lokalu prowadzi nie-
zależne wejście z platformą dla osób 
niepełnosprawnych.
zadanie zostało zrealizowane w celu 
wzmocnienia potencjału społeczno-
zawodowego mieszkańców dzielnicy 
osada.
Głosowanie internautów (nie ma ogra-
niczeń wiekowych) odbywa się poprzez 
stronę www.npp.slaskie.pl. można się 
spodziewać, że jak zwykle konkurencja 
będzie bardzo duża, bowiem internauci 
z poszczególnych miast mobilizują się, 
by głosować na zrealizowane u nich in-
westycje. wśród osób biorących udział 
w głosowaniu internetowym rozlosowa-
ne zostaną nagrody rzeczowe.
Tyskie przestrzenie i obiekty kilka razy 
znalazły się w gronie laureatów po-
przednich edycji konkursu na Najlep-
szą Przestrzeń Publiczną wojewódz-
twa Śląskiego. w 2005 roku wyróżnienie 
otrzymał Kompleks muzealny w Ty-
chach – muzeum Piwowarstwa i mu-
zeum miejskie. w 2010 roku nagrodę 
modernizacji Placu Baczyńskiego przy-
znali internauci. dwa lata później wy-
różnienie otrzymał wodny plac zabaw 
w ośrodku wypoczynkowym Paproca-
ny i ten projekt najwyżej w głosowaniu 
ocenili internauci.
w 2015 nagroda przypadła inwestycji 
„zagospodarowanie wschodniego na-
brzeża Paprocan”, a dwa lata później 
nagrodę marszałka w kategorii obiekt 
użyteczności publicznej otrzymał ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszo-
wicach. w tej samej edycji wyróżnienie 
dostał obiekt gastronomiczny „Prome-
nada” nad Jeziorem Paprocańskim, któ-
ry również nagrodzili internauci. LS

trzeci punkt ŚKUP
3 lipca przybył w Tychach kolejny Punkt 
Obsługi Klienta w systemie ŚKUP, który 
powinien rozładować kolejki w dwóch 
dotychczasowych.

w związku z wprowadzeniem w komuni-
kacji publicznej elektronicznych biletów 
okresowych i związaną z tym koniecz-
nością wyrobienia sobie przez pasaże-
rów karty ŚKUP w dwóch istniejących, 
obsługiwanych przez firmę Kolporter 
Punktach obsługi Klienta przy ul. dą-
browskiego 87 i Konfederatów Barskich 
19 zaczęły tworzyć się kolejki. dlatego 
miasto Tychy podjęło starania o utwo-
rzenie kolejnego PoK-u w siedzibie 
miejskiego zarządu Komunikacji przy 
al. Piłsudskiego 12, który został uru-
chomiony kilka dni temu.
PoK czynny jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 7–19, a w soboty 
od 7 do 14. Pasażer może tam złożyć 
wniosek o wydanie spersonalizowanej 
karty ŚKUP, a następnie ją odebrać, 
zakodować ulgę, zablokować lub od-
blokować kartę, zasilić ją Pieniądzem 
Elektronicznym czy zakodować (kupić) 
bilet okresowy. Punkt przyjmuje też re-
klamacje dotyczące karty ŚKUP.  WW

Zagłosuj na tyską przestrzeń

ruszyły niedziele na Baczu
8 lipca miała miejsce pierwsza w tym 
roku impreza z cyklu „Niedziela na Ba-
czu”. Organizatorzy proponować będą 
tyszanom wspólne spędzanie czasu 
w niedzielne popołudnia do końca wa-
kacji.

Pierwsza „Niedziela na Baczu” upły-
nęła pod znakiem tańca. Jej uczestni-
cy uczyli się salsy, a zdobyte umiejęt-
ności wykorzystali podczas koncertu 
grupy Bachata entre amigos. w kolejny 
weekend (15.07) mCK zaprasza na plac 
Baczyńskiego miłośników szachów, zaś 
dwie ostatnie lipcowe niedziele zorgani-
zuje – głównie z myślą o najmłodszych 
– Teatr mały.
Na sierpień zaplanowane są m.in.: nie-
dziela rockowa, gitarowa oraz niedziela 
z książką. WW

opisz trasę, wygraj kasę!
Miłośników wycieczek rowerowych za-
praszamy do udziału w konkursie na 
najciekawszą trasę rowerową w woj. 
śląskim. Jedyne, co trzeba zrobić, to 
przekonać organizatora, że to właś-
nie twoja ulubiona trasa rowerowa ma 
w sobie „to coś”! Oceniana będzie nie 
sama trasa, ale atrakcyjność jej przed-
stawienia. 

Jeżeli chodzi o formę pracy, to może być to 
mapa z opisem trasy, tekst do dwóch stron 
formatu a4 (.doc lub .pdf), zdjęcia lub ma-
teriał filmowy Twojego autorstwa.
w konkursie mogą wziąć udział miesz-
kańcy naszego województwa w wieku od 

15 do 115 lat, a proponowana trasa ro-
werowa powinna znajdować się w więk-
szości w obrębie województwa śląskie-
go. Konkurs nie jest ograniczony tylko 
do oficjalnie wyznaczonych szlaków 
rowerowych, tematem pracy może być 
dowolna, ulubiona trasa. Praca może 
być napisana w języku polskim lub an-
gielskim 
Najwyżej oceniona praca zostanie na-
grodzona kwotą 1000 złotych, zaś laure-
at drugiej nagrody otrzyma 500 zł.
Prace konkursowe należy wysyłać do 
2 sierpnia 2018 r. na adres mailowy: 
konkurs@clicktrans.pl. w temacie mai-
la należy wpisać: moja trasa rowerowa. 

więcej informacji i regulamin na stronie 
organizatora konkursu Cliktrans.pl.
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