
Tychy z nagrodą za sport
Podczas odbywającego się w dniach 
25–26 maja w Gdyni Ogólnopolskiego 
Kongresu „Perły Samorządu 2017”, 
wręczono nagrody w kilku konkursach, 
plebiscytach i rankingach miast. Wśród 
gmin-liderów nie zabrakło Tychów.

Wyróżnienia i nagrody odebrały m.in. gmi-
ny, klasyfikowane w organizowanym przez 
Dziennik Gazetę Prawną rankingu „Ak-
tywizacja sportowa dzieci i młodzieży”. 
Jak się okazało, w rankingu miast powyżej 
100 tys. mieszkańców wyróżniono siedem 
miast, natomiast trzy najwyżej sklasyfiko-
wane gminy zostały nagrodzone. Na trze-
cim miejscu uplasowała się Gdynia, druga 
była Bydgoszcz, zaś najwyższe miejsce 
na podium zajęły Tychy!
Przy układaniu rankingu brano pod uwa-
gę kilkadziesiąt wskaźników, m.in. wdra-
żane przez gminę programy sportowe 
dla młodych obywateli, procent budżetu 
przeznaczany na działania sportowe, licz-
bę obiektów dostępnych bezpłatnie dla 
dzieci i młodzieży, wyniki UKS-ów, liczbę 
medali zdobytych przez tyskich młodych 
sportowców w zawodach, wielkość dotacji 
dla stowarzyszeń i fundacji działających 
w tej dziedzinie czy liczbę imprez sporto-
wych zorganizowanych przez gminę.
W imieniu prezydenta miasta nagrodę ode-
brał dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Tychach Marcin Staniczek, 
który po ceremonii powiedział: – Co praw-
da nagroda, z której bardzo się cieszymy, 
przyznana została miastu, ale jej laure-
atami w równym stopniu mogą czuć się 
kluby sportowe, stowarzyszenia, trenerzy 
pracujący z młodzieżą i zawodnicy, którzy 
dla Tychów zdobywali medale i osiągali 
wspaniałe sukcesy sportowe.  WW

TYSKI InformaTor SAMORząDOWY NR 18/499  

DODATEK WYDAWANY I FINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA TYCHY  ADRES   REDAKCJI: Tychy   43-100   ·   al. Niepodległości 49   ·   tel. 32 776 39 16   ·   e-mail: redakcja@umtychy.pl 

Od 2015 trwają inwestycje w Parku 
Południowym. Powstał tam już plac 
zabaw, siłownia plenerowa, alejki 
i mała architektura. W planach jest 
jeszcze m.in. budowa fontanny i gór-
ki saneczkowej. W budżecie miasta za-
bezpieczono 2 mln zł na kolejne inwe-
stycje w parku.

zagospodarowywanie terenu zielone-
go pomiędzy ul. Tischnera, Sikorskie-
go i Uczniowską trwa od kilku lat. Jed-
nym z pierwszych wyróżniających się 
elementów tej przestrzeni był pomnik 
pamięci Ofiar Katynia, zaprojektowany 
przez Grzegorza Ratajskiego i odsłonięty 
w 2013 r. Wokół pomnika powstały alejki, 
oświetlenie i ławki. Stopniowo cały teren 
zaczął nabierać charakteru parku.

Plac zabaw i siłownia
W 2015 r. wykonano ponad 800 m kw. 
alejek wraz z energooszczędnym oświe-
tleniem LED za kwotę 245 tys. zł. W ko-
lejnym, 2016 roku, w infrastrukturę par-
ku miasto zainwestowało już blisko 
2 mln zł. Powstały kolejne alejki (blisko 
4,5 tys. m kw.) wraz z oświetleniem, kil-
kadziesiąt sztuk ławek, kosze na śmie-

ci i stojaki rowerowe. Wybudowano też 
plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, 
tarasem z deski kompozytowej i urzą-
dzeniami do zabawy: huśtawkami, ka-
ruzelami, linarium itp. Powstała też si-
łownia plenerowa.
Na tym inwestycje w Parku Północnym 
się nie kończą. W budżecie miasta za-
bezpieczono już kwotę 2 mln zł na dal-
sze działania. W toku jest procedura 
przetargowa, która wyłoni wykonawcę 
kolejnych zadań.

Będzie fontanna
A będzie to m.in. budowa fontanny 
(ze schodami, tarasem z deski kompozy-
towej i oświetleniem), formowanie górki 
saneczkowej i budowa toalety publicz-
nej. Wszystkie elementy architektonicz-
ne będą utrzymane w podobnej estetyce, 
jak dotychczasowe. Elewacje toalet zo-
staną wykonane z murków gabionowych, 
otoczenie fontanny – z płyt granitowych 
oraz kamienia sjeneńskiego.

Umowa z wykonawcą zostanie najpraw-
dopodobniej podpisana już w czerwcu. 
Od tego momentu wyłoniona firma bę-
dzie miała 10-12 tygodni na zrealizowa-
nie inwestycji. A zatem z nowych atrakcji 
i udogodnień w Parku Północnym będzie 
można korzystać już we wrześniu.

Ławka z dedykacją
Wśród kilkudziesięciu ławek, jakie sto-
ją już w parku, jedna jest wyjątkowa, 
bo zadedykowana konkretnej osobie. 
Taki zwyczaj powszechny jest np. w Wiel-
kiej Brytanii, a pomysł, by przenieść go 
do Tychów zgłosił jeden z mieszkańców, 
który chciał w ten sposób upamiętnić 
swoją zmarłą żonę. Miasto chętnie 
przychyliło się do pomysłu i zachęca 
innych mieszkańców do „adoptowania” 
ławki, czyli sfinansowania jej zakupu 
i umieszczenia na niej tabliczki z dedy-
kacją. Do „zaadoptowania” jest około 
60 ławek.
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Przypominamy, że na terenie nasze-
go miasta działa pięć punktów, w któ-
rych tyszanie mogą skorzystać z dar-
mowych porad prawnych.

To, kto może skorzystać z bezpłatnej 
pomocy reguluje ustawa. I tak może 
to być osoba fizyczna, której w okresie 
12 miesięcy poprzedzających zwróce-
nie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy 
prawnej zostało przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej, osoba posiadają-
ca ważną Kartę Dużej Rodziny, kobiety 
w ciąży, kombatanci oraz osoby będą-
ce ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego (z aktualnym zaświadcze-
niem), osoby posiadające ważną legity-
mację weterana albo legitymację wete-
rana poszkodowanego, osoba, która nie 
ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat, 
osoba, która w wyniku wystąpienia klę-

ski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej znalazła się w sytu-
acji zagrożenia lub poniosła straty.
zakres możliwych do uzyskania in-
formacji dotyczy etapu postępowania 
przedsądowego z prawa cywilnego, 
karnego, spraw administracyjnych, 
ubezpieczenia społecznego, spraw ro-
dzinnych, prawa pracy, przygotowania 
do rozpoczęcia działalności gospodar-
czej, a także prawa podatkowego (z wy-
łączeniem spraw podatkowych zwią-
zanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej).
Gdzie można skorzystać z bezpłatnej 
konsultacji prawnej? W punkcie zloka-
lizowanym w budynku „Balbina Cen-
trum” przy ul. Barona 30 (pokój 212, 
I piętro) porad prawnych od poniedziałku 
do piątku w godz. 10-14 udzielają praw-
nicy zrzeszeni w Okręgowej Radzie Ad-

wokackiej w Katowicach. Punkt drugi 
zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta 
Tychy (Al. Niepodległości 49, na III pię-
trze, pok. 317), prowadzony jest przez 
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Ka-
towicach i otwarty jest od poniedział-
ku do środy oraz w piątki w godz.12-16, 
a w czwartki od godz. 13 do 17.
Kolejne trzy punkty prowadzone są przez 
organizacje pozarządowe i zlokalizowa-
ne w „Balbina Centrum” na pierwszym 
piętrze. Punkt nr 3 jest do dyspozycji 
mieszkańców w pok. 212 w poniedział-
ki, środy i piątki od godz. 15-19, zaś 
we wtorki i czwartki od 14.30-18.30.
Punkt 4 w pok. 209 od poniedziałku 
do piątku w godz. 8-12; a punkt nr 5 
w tym samym pokoju tyle, że od po-
niedziałku do piątku w godz. 12.30-
16.30.
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Park Południowy pięknieje

Skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej

Wodny plac zabaw już 
na weekend

Cieszący się wielką popularnością, 
zwłaszcza wśród najmłodszych tyszan 
odwiedzających OW Paprocany, wodny 
plac zabaw wraca po zimowej przerwie 
na swoje stałe miejsce.

Po zakończeniu poprzedniego sezonu 
wodny plac zabaw został zdemontowa-
ny i zabezpieczony na zimę. W ostatnich 
tygodniach rozpoczęła się jego konser-
wacja, naprawa uszkodzonych urzą-
dzeń, wymiana piasku w filtrach i inne 
tego typu zabiegi, przygotowujące go do 
sprawnego działania latem tego roku.
– Remont i konserwację urządzeń, a tak-
że uzupełnienie oświetlenia wokół pla-
cu zabaw zakończyliśmy w ub. tygodniu 
– mówi Marcin Staniczek, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ty-
chach. – We wtorek, 30 maja rozpoczyna-
my montaż zabawek i jeśli pogoda nam 
nie przeszkodzi, to od najbliższej soboty 
będzie już można z tej atrakcji korzystać 
– dodaje. WW
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W Parku Południowym stanęło już kil-
kadziesiąt ławek, powstały też alejki 
z oświetleniem.

Obok istniejących już atrakcji, jak plac zabaw i siłownia plenerowa, powstanie też fontanna 
i górka saneczkowa.
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