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Nowe drogi  
i parkingi

W roku 2011 Wśród 
miejskich inWestycji 

dominoWać będą 
drogoWe. Podczas 

ostatniej sesji rada 
miasta Przeznaczyła 

dodatkoWe środki 
na szereg zadań, które 

będą realizoWane 
W ciągu najbliższych 

miesięcy.

Brak miejsc parkingowych to pro-
blem, który doskwiera mieszkańcom 

wszystkich większych miast. W Tychach 
powstanie w tym roku kilka nowych par-
kingów, m.in. na osiedlach A, P-1, przy  
ul. Fitelberga i Borowej oraz ul. Niepodle-
głości na odcinku od ul. Grota-Roweckie-
go do ul. Wyszyńskiego.

Na osiedlu A
W tym roku rozpoczną się prace zwią-

zane z rewitalizacją placu św. Anny. Doce-
lowo będzie on zamknięty dla ruchu sa-
mochodowego. Ponieważ w tej chwili plac 
pełni funkcję parkingu dla ok. 100 samo-
chodów, jeszcze przed rozpoczęciem robót 
konieczne jest zapewnienie zaplecza par-
kingowego dla mieszkańców osiedla.

Podczas sesji Rady Miasta 24 lutego 
radni przeznaczyli 400 tys. zł na budowę 
parkingu przy ul. Andersa. – Między nowo 
budowanym kościołem i obiektem MO-
SiR, na wprost wyjazdu z placu św. Anny, 
powstanie parking na około 60 miejsc – 
mówi Wojciech Łyko, dyrektor Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów.

Natomiast przy ul. Wojska Polskie-
go, w sąsiedztwie przychodni i Nauczy-
cielskiego Kolegium Języków Obcych, 
powstaje większy parking na 160 samo-

chodów (w tym siedem miejsc dla osób 
niepełnosprawnych). Nawierzchnia będzie 
wykonana z kostki betonowej koloru czer-
wonego, drogi manewrowe – z kostki sza-
rej. Parking będzie oświetlony. Wartość in-
westycji (projekt i realizacja) to 1 298 831 zł 
brutto. Prace już trwają, planowany termin 
zakończenia to 30 maja.

Osiedle C i Żwaków
Kwota miliona złotych została zabez-

pieczona na przebudowę układu drogowe-
go, wraz z budową parkingów i zagospo-
darowaniem terenu (chodniki, plac zabaw, 
nasadzenie krzewów, usuwanie barier ar-
chitektonicznych) pomiędzy blokami przy 
ul. Cienistej 9 – 15, Czarnieckiego 1 – 3, Ci-
chej 2 – 4, Cichej 6 – 14 oraz Czarnieckie-
go 7 – 23. W podwórzu pomiędzy blokami 
mieści się Przedszkole nr 12 z Oddziałami 

Integracyjnymi i Specjalnymi. W projek-
cie przewidziano budowę drogi dojazdo-
wej do przedszkola, wykonanie 26 miejsc 
parkingowych, w tym trzech dla osób 
niepełnosprawnych, a także wymianę na-
wierzchni chodnikowej, remont istniejącej 
osłony na kontenery na śmieci. Nowe ciągi 
pieszo-jezdne umożliwią dojazd karetkom 
pogotowia do klatek schodowych. W po-
dwórzu powstanie także nowy plac zabaw, 
ławki, trzepak, kosze na śmieci. Inwestycję 
przeprowadza Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych.

Nowe miejsca parkingowe powsta-
ną również na ul. Borowej, przy budynku 
Szkoły Podstawowej nr 10 i boisku “Or-
lik”. W tej chwili samochody parkują tam 
na jezdni. Parking zostanie wybudowany 
wzdłuż ulicy, kosztem trawnika. – Mamy 
już projekt, zostały zabezpieczone środki, 
możemy więc teraz ogłosić przetarg i przy-
stępujemy do realizacji – mówi Wojciech 
Łyko.

Parkingi na P i ul. Leśnej
Kolejna duża inwestycja to nowy par-

king na osiedlu “P-1”. Miasto zabezpieczy-
ło w budżecie kwotę miliona zł na wykup 
gruntów i budowę. – To jest teren pomię-
dzy budowanym kościołem Franciszka-
nów i osiedlem – mówi Wojciech Łyko. 
– Projekt już jest. Teraz będzie można roz-
począć realizację.

Planowana jest także przebudowa 
drugiego odcinka ul. Leśnej (Wilkowy-
je). Pierwszy odcinek, od ul. Mikołow-
skiej do ul. Szkolnej jest już wykonany. 
Teraz rozpoczną się prace na odcinku od  
ul. Szkolnej do Szkoły Podstawowej nr 9. 
– Przebudowa związana jest głównie z do-
budowaniem chodnika oraz wykonaniem 

oświetlenia, odwodnienia, korekty geome-
trii drogi – mówi Wojciech Łyko.

Na przebudowę ul. Leśnej zabezpie-
czono w budżecie miasta 1,4 mln zł, z cze-
go 500 tys. przeznaczone jest na wykup 
gruntów.

Projekty
Rada Miasta zabezpieczyła też środki 

na wykonanie projektów dla inwestycji za-
planowanych dopiero na kolejne lata, m.in. 
na połączenie ul. Dołowej (Mąkołowiec – 
Koźlina) z ul. Tulipanów i Piaskową (Czu-
łów). Połączanie dwóch sąsiadujących 
ze sobą dzielnic stanowiłoby odciążenie 
dla ul. Mikołowskiej. – Jest obawa miesz-
kańców Czułowa, że po wykonaniu po-
łączenia pojawi się tam wzmożony ruch. 
– mówi Wojciech Łyko. – Dlatego projek-
tujemy od razu dwa łączniki, a nie jeden, 
żeby ruch rozładować.

Godnym uwagi projektem jest połą-
czenie ul Asnyka z ul. Mikołowską, dzięki 
któremu będzie można zjechać z Mikołow-
skiej prosto do dworca PKP, omijając skrzy-
żowanie Mikołowska/Burschego. Droga 
zostanie poprowadzona nad Potokiem 
Tyskim i będzie przebiegać mniej więcej 
w tym rejonie, w którym powstaną parkin-
gi wielopoziomowe i dworzec autobusowy, 
czyli w miejscu rozebranego już budynku 
dawnego liceum ekonomicznego.

Są też zabezpieczone środki na projekt 
tunelu pod DK 1, w rejonie skrzyżowania 
z ul. Dzwonkową i Goździków. – Docelo-
wo planujemy zamknięcie tego skrzyżo-
wania i likwidację sygnalizacji świetlnej 
– mówi Wojciech Łyko. – Żeby zapew-
nić połączenie pomiędzy ul. Dzwonkową 
i Goździków, zostanie wykonany tunel.

SyLwiA ZAwAdZkA

W budżecie miasta przewidziano też pieniądze na budowę parkingu na os. a.

Plac na osiedlu c, w najbliższym czasie będzie modernizowany.
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SPORT I KULTURa

Tyskie 
inicjatywy

Rozstrzygnięto konkursy na reali-
zację zadań publicznych w zakre-
sie sportu i rekreacji oraz Tyskich 
inicjatyw kulturalnych w 2011 
roku.

Przyznane dotacje pozwolą na orga-
nizację imprez oraz na kontynuację 

w 2011 roku działań promujących sport 
i kulturę. Wśród dofinansowanych pro-
jektów są m.in. znane z poprzednich lat 
Festyn Franciszkański, Tyska Noc Fil-
mowa czy Międzynarodowe Regaty Ka-
jakowe na Paprocanach.

Na realizację zadań w ramach TIK 
przeznaczono w budżecie w roku 2011 
kwotę 50.000 zł. Wśród projektów kultu-
ralnych, które otrzymają dofinansowa-
nie, znalazły się przedsięwzięcia organi-
zowane m.in. przez Tyski Chór Mieszany 
Presto Cantabile czy Stowarzyszenie Pe-
dagogów i Animatorów „Klanza”.

C h ó r  P r e s t o  C a n t a b i l e 
ma w planach zorganizowanie cyklu 
plenerowych koncertów dla mieszkań-
ców. Na ten cel chór otrzymał dotacje 
w wysokości 8.000 zł. Ciekawą propo-
zycją będzie też z pewnością drugi pro-
jekt Presto Cantabile pt. „Wielka kla-
syka w tyskich kościołach”. Wspólnie 
z Zespołem Szkół Muzycznych chór 
planuje zaprezentować podczas kon-
certów w kościołach dzieła muzyki 
poważnej, jak np. mszę Josepha Hayd-
na. Kwota dotacji dla tego projektu 
to 4.000 zł.

Tyskie koło Polskiego Stowarzysze-
nia Pedagogów i Animatorów „Klanza” 
od lat organizuje warsztaty i zajęcia dla 
dzieci niepełnosprawnych oraz impre-
zy integracyjne. W tym roku „Klanza” 
otrzymała 3.000 zł dotacji na organizację 
XX Przeglądu Zespołów Artystycznych 
Szkół i Placówek Specjalnych.

Po raz kolejny odbędzie się też Ty-
ska Noc Filmowa, organizowana przez 
Towarzystwo Edukacji Finansowej. 
W sierpniu, na placu pod „Żyrafą” od-
będą się seanse filmowe „pod chmurką”. 
Projekt otrzyma dofinansowanie w wy-
sokości 10.000 zł.

Dotacje na organizację imprez spor-
towych i programów dla dzieci i młodzie-
ży wynoszą łącznie 130.000 zł. Z imprez, 
które otrzymają dofinansowanie, warto 
wymienić np. międzynarodowy turniej 
w skokach do wody dla dzieci i młodzie-
ży „Tyska Wiosna”, organizowany przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Auerbach 
Tychy” (kwota dotacji – 5.000 zł), Mię-
dzynarodowe Regaty Kajakowe „Papro-
cany 2011” – Puchar Polski Południowej 
(kwota dotacji 3.500 zł). Po raz pierwszy 
odbędzie się Tyska Olimpiada Oyama 
Karate dla dzieci i młodzieży (dotacja 
1.500 zł). Młodzi adepci będą rywali-
zować podczas IV Mistrzostw Karate 
dzieci i juniorów o Puchar Prezydenta 
Miasta Tychy (dotacja 1.500 zł). Organi-
zatorem obu tych imprez jest Śląski Klub 
Karate „Goliat”.

SyLwiA ZAwAdZkA


