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Budżet 2015: stadion
i mediateka na finiszu
Dziś przedstawiamy wybrane
przedsięwzięcia, które zostały
wpisane do budżetu miasta
na 2015 rok – realizacje nie
tylko najważniejsze,
ale także najbardziej
wpływające na miejski
krajobraz.

W

ostatnim roku zakończyła się jedna
z ważniejszych w historii miasta inwestycji drogowych – remont DK-1.
Przez cały rok uwagę przykuwała też
budowa stadionu przy ul. Edukacji, którego otwarcie
zaplanowano na 18 lipca 2015 roku. Całkowicie zmieniło się otoczenie dworca PKP, wschodni brzeg Jeziora Paprocańskiego, plac Korfantego czyli „ryneczek”
na osiedlu K. A realizację jakich inwestycji będziemy
obserwować w mieście w roku 2015? Co nowego powstanie? Jak zmienią się Tychy?

Stadion
Bryła nowego stadionu miejskiego nabrała już
docelowego kształtu i góruje nad okolicą. Trwają prace przy elewacji, na trybunach i płycie stadionu oraz
w pomieszczeniach, które będą pełnić szereg funkcji,
od biur po restauracje, gabinety odnowy biologicznej
i sale konferencyjne.
Na budowę stadionu i zakup pierwszego wyposażenia w budżecie miasta zabezpieczono w tym roku
kwotę 31 mln zł. Koszt całej inwestycji to ponad 130
mln zł. Nowy stadion miejski zmieści 15 tys. widzów.
Będzie miał ponad 5 tys. mkw powierzchni komercyjnych, w tym 11 punktów gastronomicznych. Wokół
przewidziano ponad 300 miejsc parkingowych. Całość
będzie można podziwiać już w lipcu – wtedy przy ul.
Edukacji zostanie rozegrany pierwszy mecz.

Mediateka
Mediateka i sala koncertowa to pomysł na zagospodarowanie zachodniej części budynku znanego
jako szkoły municypalne. Prace przy realizacji tej
inwestycji trwają od 2013 roku i są już bardzo zaawansowanie – wykonano już 80 proc. wszystkich
zaplanowanych prac. W nowoczesnym, przeszklonym wnętrzu znajdą się pomieszczenia Miejskiej
Biblioteki Publicznej (wypożyczalnia, czytelnia
biblioteka dla dzieci) oraz pomieszczenia do prowadzenia prelekcji czy warsztatów. W centralnej
części budynku, pierwotnie zaprojektowanej jako
szkolna aula, trwają prace adaptacyjne – powstanie
tu sala koncertowo-konferencyjna. W sali na ponad

400 miejsc będzie mieć swoją siedzibę Orkiestra
Kameralna Miasta Tychy AUKSO.
Koszt całego przedsięwzięcia to ok 30,5 mln
zł. W tym roku na kontynuację budowy zabezpieczono w budżecie miasta 11 mln zł. Ponadto w puli
wydatków bieżących przewidziano 2 mln zł na zakup wyposażenia oraz rozpoczęcie funkcjonowania
Mediateki. Oddanie obiektu do użytku najprawdopodobniej odbędzie się we wrześniu.

Szkoła
Nowa szkoła, której budowa rozpoczęła się w zeszłym roku, powstaje przy ul. Kościelnej, dla dzielnic
Jaroszowice, Urbanowice i Wygorzele. W roku 2015
w budżecie miasta zaplanowano na tę inwestycję
14,8 mln zł (łączna wartość zadania to 24,4 mln zł).
Szkoła, a właściwie zespół szkolno-przedszkolny,
ma być gotowy już na początku 2016.

Drogi, chodniki, parkingi

Park wodny

Budowie nowej szkoły towarzyszy budowa drogi
dojazdowej do placówki. Inwestycja będzie realizowana
w latach 2015 – 2016, a jej wartość to 2,4 mln zł.
Ponadto w 2015 roku miasto przeznaczy 1 mln zł
na kontynuację przebudowy chodnika przy al. Niepodległości – w tym roku przebudowany zostanie kolejny odcinek po stronie południowej, od numeru 146
do ul. Wyszyńskiego (okolice SDK Tęcza).
W budżecie miasta przewidziano ponadto 6 mln
zł na remonty dróg, 1 mln zł na przebudowę i modernizację dróg rowerowych, a także prawie 5 mln zł
na modernizację oświetlenia ulicznego w mieście i 5,7
mln zł na zakup 36 nowych autobusów.
Na realizację większości z wymienionych zadań
miasto pozyskało lub stara się o pozyskanie środków
zewnętrznych: dopłat, dotacji preferencyjnych pożyczek
i kredytów z funduszy krajowych oraz europejskich.

Szereg inwestycji w mieście realizują także
spółki gminne. Jedną z nich jest budowa parku
wodnego przy ul. Sikorskiego – inwestycja realizowana przez Regionalne Centrum Gospodarki
Wodno-Ściekowej SA, finansowana ze środków
posiadanych lub pozyskanych przez spółkę.
Generalny wykonawca – firma Mostostal Warszawa SA – rozpoczął już prace na placu budowy.
Za kwotę ponad 93 mln zł powstanie tam najbardziej innowacyjny obiekt tego typu na Śląsku
o powierzchni lustra wody 1700 mkw (z czego
400 mkw to baseny zewnętrzne) i licznymi atrakcjami. Tyski aquapark ma być gotowy w połowie
2017 roku.
W tym roku spółka RCGW SA zaplanowała
na jego budowę 23,4 mln zł.
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