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Z nadejściem wiosny rozpoczyna 
się wzmożony ruch w inwestycjach, 
zwłaszcza tych dotyczących budo-
wy czy przebudowy dróg, parkingów, 
chodników itp. Nie inaczej będzie w Ty-
chach w tym roku.

wiele z tych inwestycji zaplanowano 
w tegorocznym budżecie, na pozosta-
łe przeniesiono środki podczas marco-
wej sesji rady miasta – stąd szykuje się 
w najbliższych miesiącach prawdziwy 
drogowo-parkingowy boom. Najważ-
niejszym jego elementem będzie wielo-
milionowa budowa bezkolizyjnego węzła 
w rejonie ulic Turyńskiej i oświęcim-
skiej wraz z przebudową tej ostatniej, 
na który miasto otrzymało dofinanso-
wanie ze środków europejskich. Goto-
wy jest już projekt, jeszcze w drugim 
kwartale br. ogłoszony zostanie prze-
targ na generalnego wykonawcę.
do „najdroższych” tegorocznych in-
westycji zaliczyć też trzeba budowę 
ul. Serdecznej i parkingu dla ciężaró-
wek (koszt. ok. 1,8 mln zł) oraz kolejny 
etap modernizacji al. Niepodległości. 
Tym razem, za ok. 1,5 mln zł, przebu-
dowany zostanie parking przy zespole 
Szkół muzycznych oraz zatoka auto-
busowa przed Urzędem miasta. Nieco 
ponad milion złotych zaplanowano też 
na budowę miejsc postojowych i par-
kingu przy ul. Cichej – przetarg na te 
roboty ogłoszony zostanie jesienią.
za kilka miesięcy ruszą również pra-
ce na ul. Towarowej, w miejscu tra-
gicznego wypadku, w którym śmierć 
poniosły dzieci. Budowa nowej zatoki 
autobusowej, ale przede wszystkim jej 
przesunięcie, powinno poprawić bez-

pieczeństwo w tym newralgicznym 
miejscu (w budżecie przeznaczono 
na tę inwestycję 400 tys. zł).
Niebawem powinny ruszyć przetar-
gi m.in. na budowę parkingu przy ul. 
Paprocańskiej (rejon parafii św. Fran-
ciszka), przebudowę skrzyżowania 
ulic Filaretów i wejchertów, budowę 
miejsc parkingowych przy ul. Jaracza, 
parkingu przy ul. Szkolnej w wilko-
wyjach, zatoki postojowej w rejonie 
zespołu Szkół Specjalnych, rozbu-

dowę ul. obywatelskiej i ul. św. Jó-
zefa, przebudowę parkingu przy ul. 
wyszyńskiego, czy bocznej drogi ul. 
mąkołowskiej.
Jeszcze w tym kwartale ogłoszony bę-
dzie też przetarg na kolejny etap re-
montu ciągu pieszego przy ul. dmow-
skiego. oprócz wymiany chodnika, 
dzięki na nowo zaprojektowanej zie-
leni, przestrzeń w tym rejonie zyska 
przyjemniejszą dla oka aranżację.
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Inwestycyjny ruch na drogach i parkingach

Po zimowej przerwie tyszanie znowu 
mogą korzystać z bezpłatnych, samo-
obsługowych stacji napraw rowerów, 
oddanych do użytku w ubiegłym roku 
i cieszących się sporą popularnością 
wśród cyklistów. Z tego m.in. powodu 
w nowym sezonie uruchomiono trzy 
kolejne takie obiekty.

Trzy nowe stacje, których koszt wy-
niósł 22 tys. zł, powstały w rejonie 
skateparku (skrzyżowanie ulic Jaśko-
wickiej i Bielskiej), nieopodal siłowni 
plenerowej przy ul. Stoczniowców 70 
oraz na terenie pumptracku w Par-
ku Suble. o dwie pierwsze lokaliza-
cje wnioskowali mieszkańcy i zadanie 
to zrealizowane zostało z budżetu oby-
watelskiego, lokalizacja przy pump-
tracku wydaje się oczywista. – wszyst-
kie stanowiska są ogólnodostępne, 
samoobsługowe i bezpłatne – przypo-
mina miłosz Stec, zastępca prezyden-
ta Tychów ds. infrastruktury.
–  N a  m i e j s c u  m o ż e m y  s ko r z y -
stać m.in. z klucza nastawnego i pła-

skiego, śrubokręta z różnymi koń-
cówkami, łyżki do opon oraz pompki 
z adapterem na wszystkie zawory ro-
werowe – mówi radny michał Kasper-
czyk, członek Stowarzyszenia Sporto-
wego NoL Tychy. – oprócz tego, aby 
serwis był łatwiejszy, rower można 
zawiesić na specjalnych wspornikach 
i dokonać nawet poważniejszych na-
praw – zapewnia.
Choć stacje przeznaczone są głów-
nie dla rowerzystów, mogą się okazać 
przydatne także dla rodziców z wóz-
kami dziecięcymi oraz dla niepełno-
sprawnych na wózkach inwalidzkich. 
Na dwóch stacjach (przy skateparku 
i przy ul. Stoczniowców 70) będzie także 
można naprawić deskorolki.
Pozostałe, znane już tyszanom od ubie-
głego roku stacje napraw rowerów, 
znajdują się na parkingach wielo-
poziomowych przy ul. dąbrowskiego 
i andersa, na Paprocanach (dwie), przy 
ul. Sikorskiego (niedaleko parku wod-
nego), Edukacji, Piłsudskiego i Kato-
wickiej.

Stacje napraw rowerów już czynne

W tym roku zostanie przebudowany m.in. parking przy Zespole Szkół Muzycznych.

na rolki do Parku Jaworek
Podczas marcowej sesji Rady Mia-
sta prawie 700 tys. zł przeznaczono 
na nowe inwestycje w Parku Jaworek.

Poza istniejącym skateparkiem park bę-
dzie oferował także możliwość rekreacji 
na rolkach, dzięki wybudowaniu tam za po-
nad 560 tys. zł rolkostrady, czyli 400-me-
trowego toru o betonowej nawierzchni.
Kolejne 108 tys. zł zostanie przeznaczone 
na budowę na terenie Parku Jaworek toru 
do gry w kapsle oraz dla zdalnie sterowa-
nych samochodzików. W

Jednoślad do wypożyczenia
Już 1 maja zostaną otwarte w Ty-
chach cztery wypożyczalnie rowerów. 
Od kwietnia działa wypożyczalnia ro-
werów MOSiR-u w Paprocanach.

wypożyczalnie zlokalizowane będą w czte-
rech punktach miasta: przy dworcu PKP, 
obok lodowiska, w Paprocanach i na Placu 
Baczyńskiego. w każdej z nich znajdzie 
się 10 rowerów. 
Tymczasem od początku kwietnia można 
korzystać z rowerów oferowanych przez 
wypożyczalnię moSir na terenie ow Pa-
procany. do końca października, od wtor-
ku do niedzieli w godz. 10–19, można wy-
pożyczyć jeden z 18 jednośladów, jakimi 
dysponuje obiekt.
w ubiegłoroczne wakacje z paprocańskiej 
wypożyczalni skorzystały 324 osoby. W

Głosuj na Suble
PortalSamorządowy.pl oraz Fundacja 
Napraw Sobie Miasto są organizatorami 
konkursu na najlepsze projekty zgłoszone 
lub realizowane w Polsce w ramach sa-
morządowych budżetów obywatelskich.

do konkursu pod nazwą „mieszkam tu! 
– mądre pomysły na mądre miasto” za-
kwalifikowało się 29 projektów z całego 
kraju, a wśród nich jeden tyski – zgłoszo-
ne przez mieszkańców do Budżetu Party-
cypacyjnego razem Tychy 2016 – „Ciche 
i zielone Suble”.
zakładał on zwiększenie komfortu życia 
mieszkańców dzielnicy oraz osób odpoczy-
wających w Parku Suble poprzez ograni-
czenie natężenia hałasu i zanieczyszczeń 
powietrza w obrębie ul. Stoczniowców.
w ramach projektu nasadzono drzewa, 
byliny i ozdobne trawy wokół ronda św. 
Jadwigi, głównie od strony siłowni, w taki 
sposób, by stworzyć naturalny ekran dla 
dobiegających z ulicy dźwięków i spalin. 
Budżet projektu wynosił 148 tys. zł.
do 28 kwietnia można oddać swój głos 
na sublańską inicjatywę, klikając głos „za” 
na stronie: www.portalsamorzadowy.pl/
serwis/mieszkam-tu-2017/.  ww
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