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Inwestycje 2011

Jeden z lokali w nowym budynku TTBS zostanie oddany do 
dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

MiaSTO Tychy wyda w TyM 
rOku z BudżeTu 648 Mln zł. 
więkSza część TeJ kwOTy – 
417 Mln zł, POkryJe Bieżące 
wydaTki MiaSTa. POzOSTałe 

231 MiliOnów TO inweSTycJe. 
Przede wSzySTkiM drOgOwe, 

ale Także SPOrTOwe, 
OświaTOwe i kulTuralne.

W kwocie 417 mln zł przeznaczonych 
na wydatki bieżące zawarta jest pula 

na remonty; dróg, szkół, obiektów spor‑
towych i innych. Na te cele zaplanowano  
17 mln zł, w tym 7 mln na drogi, 5 mln na oświa‑
tę i milion na obiekty sportowe. 4 mln zł będą 
przeznaczone na pozostałe remonty infrastruk‑
tury miejskiej. Pula na bieżące remonty zostanie 
jeszcze powiększona o środki pozostałe w bu‑
dżecie po rozstrzygnięciu przetargów na różne 
zadania inwestycyjne w 2011 roku, w których 
wartość zlecenia okazała się niższa od zakłada‑
nej w kosztorysie.

Jednak poza bieżącymi remontami i utrzy‑
maniem infrastruktury, aż 231 mln zł, czyli 35,7 
proc. wydatków budżetowych, miasto przezna‑
czy w tym roku na inwestycje. Jest to już kolej‑
ny rok, w którym tak duża część wydatków mia‑
sta jest przewidziana na rozwój. W poprzednich 
latach wskaźnik inwestycji był jeszcze wyższy, 
co wiązało się z realizacją programu Gospodar‑
ka Ściekowa w Tychach. Wśród inwestycji za‑
planowanych na rok 2011 jest m.in. przebudowa 
drogi krajowej nr 1, modernizacja stadionu, ter‑
momodernizacja szkół i przedszkoli, adaptacja 
budynku przy placu Wolności (dawna siedziba 
prokuratury) na potrzeby Muzeum Miejskiego, 
adaptacja budynku dawnego kina Andromeda 
na Pasaż Kultury, rozpoczęcie rewitalizacji pla‑
cu św. Anny, remont peronu I na dworcu PKP, 
budowa trzech nowych przystanków kolejo‑
wych, wodny plac zabaw i promenada spacero‑
wa w Paprocanach, a także zasilenie Jeziora Pa‑
procańskiego wodami Potoku Wyrskiego w celu 
poprawy jakości wody. Miasto przeznaczyło też 
milion złotych na budowę Domu Hospicyjnego 
w Tychach.

Sylwia ZawadZka

STUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2011
Budowa 

i modernizacja dróg
129 mln zł

Gospodarka ściekowa w Tychach
17 mln zł

Inwestycje oświatowe
11 mln zł

Obiekty sportowe
45 mln zł

Gospodarka
mieszkaniowa

6 mln zł

Inwestycje kulturalne
i społeczne

9 mln zł

Pozostałe
14 mln zł

56%

5%

20%

2%
4%

14% 17%

W tym roku dominować 
będą inwestycje drogowe. 
To aż 129 mln zł, czyli 56 
proc. puli przeznaczonej 
na inwestycje. Tu najważ-
niejszym zadaniem będzie 
rozpoczęcie przebudowy 
tyskiego odcinka drogi 
krajowej nr 1. Prace mają 
ruszyć w połowie roku. 

45 mln zł, czyli kolejne 20 proc. wydatków 
inwestycyjnych zostanie przeznaczone na 
infrastrukturę sportową. Główna inwestycja 
to modernizacja Stadionu Miejskiego. Jest 
już gotowa dokumentacja techniczna. Pod 
koniec marca będzie wydane pozwolenie 
na budowę. Prace powinny się rozpocząć 
jeszcze w I półroczu.

17 mln zł, czyli 7 proc. wszystkich 
inwestycji w 2011 roku to ostatnie 
zadania związane z projektem Gospo-
darka Ściekowa w Tychach, realizowa-
nym w latach 2005 – 2010. Wartość 
całego projektu wyniosła ok. 500 mln zł. 

W kwocie 11 mln zł (5 proc. wydatków inwestycyj-
nych) zawarta jest m.in termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej nr 37 wraz  z Przedszkolem nr 6 i III 
Liceum Ogólnokształcącego. 

Na inwestycje kulturalne i społeczne 
miasto przeznaczy w tym roku 9 mln 
zł, czyli 4 proc. puli inwestycyjnej. 

w nowo wybudowa-
nym budynku TTBS, przy  
ul. Trzy Stawy, jeden z lo-
kali został oddany do dys-
pozycji Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej 
w Tychach. Powstanie tam 
pierwsze w naszym mie-
ście mieszkanie chronione 
dla trójki niepełnospraw-
nych tyszan.

Mieszkanie, o którym 
mowa, mieści się na par‑

terze. Na 86m/kw są trzy po‑
koje z oddzielnymi wejściami, 
wspólny salon z kuchnią, ła‑
zienka, a nawet taras, z które‑
go można wyjść bezpośrednio 
na podwórze. Mieszkanie jest 
dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Ma posze‑
rzane otwory drzwiowe i spe‑
cjalnie przystosowaną łazienkę. 
– Obecnie urządzamy kuch‑

nię i wnętrze.  – mówi Dorota 
Kaniewska, kierownik Dzia‑
łu Pomocy Osobom Starszym 
i Niepełnosprawnym w MOPS 
Tychy. – Umeblowanie po‑
szczególnych pokoi zostawia‑
my przyszłym mieszkańcom, 
którzy najprawdopodobniej 
wprowadzą się jeszcze pod ko‑
niec tego miesiąca – dodaje.

Wiadomo już, że w miesz‑
kaniu chronionym zamieszka 
dwóch chłopców w wieku 21 
i 23 lata. – W tej chwili na chęt‑
nego czeka jeszcze jedno wolne 
miejsce – przyznaje Marianna 
Feith, dyrektor MOPS Tychy.

Pierwsze 
spotkanie

W nowym mieszkaniu 
zostało zorganizowane już 
pierwsze spotkanie przyszłych 
współlokatorów. Chłopcy mie‑

li okazję się poznać i wybrać 
sobie pokoje, w których będą 
mieszkać. – Nawiązali ze sobą 
kontakt, rozmawiali o umeblo‑
waniu wspólnego salonu. Oka‑
zało się również, że mają wspól‑
ne zainteresowania – opowiada 
Dorota Kaniewska.

koszty 
utrzymania

Odpłatność za mieszkanie 
planuje się ustalić na poziomie 
10‑15 proc. dochodu miesz‑
kańców. Stosowna uchwa‑
ła w tej sprawie trafi na jedną 
z najbliższych sesji Rady Mia‑
sta Tychy.

wolność 
i bezpieczeństwo

Nadrzędnym celem two‑
rzenia mieszkań chronionych 

jest zapewnienie przyszłym 
mieszkańcom war unków 
do samodzielnego funkcjo‑
nowania. – Takie mieszka‑
nie, to szansa na samodziel‑
ność. Dajemy im wolność, 
a jednocześnie poczucie bez‑
pieczeństwa. Będzie do nich 
przychodziła opiekunka, 
czyli ktoś, kto będzie im 
pomagał m.in. w przygoto‑
waniu obiadu, czy robieniu 
zakupów. Ta pomoc będzie 
zależna od konkretnych po‑
trzeb.  – twierdzi dyrektor 
Feith.

Warto dodać, że mieszka‑
nie w lokalu chronionym, uczy 
również zasad społecznego 
współżycia i budowania pra‑
widłowych relacji międzyludz‑
kich, a także odpowiedzialno‑
ści i gospodarowania własnym 
budżetem.

Ewa STrZOda

MIeszkanIe chronIone

Szansa na samodzielność


