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Jak każdego lata na wielu tyskich uli-
cach i placach ruszyły remonty i in-
westycje prowadzone przez Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów. Kilkanaście dni 
temu, z początkiem lipca rozpoczęła 
się budowa dwóch parkingów – przy 
ul. Cichej i przy ul. Paprocańskiej, 
obok kościoła pw. św. Franciszka 
i św. Klary.

Przy ul. Cichej, w pobliżu Szpita-
la miejskiego powstanie 49 nowych 
miejsc postojowych, w tym trzy z prze-
znaczeniem na pojazdy osób niepełno-
sprawnych, a także droga manewrowa 
o szerokości do 6 metrów. Po wykona-
niu inwestycji nasadzone zostaną drze-
wa i krzewy, a nowy parking zostanie 
oświetlony, odwodniony i odpowiednio 
oznakowany.
Na czas robót drogowych, prowadzo-
nych na odcinku bezpośrednio przyle-
gającym do krawędzi jezdni, zawężono 
pas jezdni, ale w razie konieczności 
umożliwiony został stały przejazd po-
jazdów uprzywilejowanych oraz pojaz-
dów służb miejskich i komunalnych. 
Przez teren budowy wydzielone są bez-
pieczne przejścia dla pieszych.
Inwestycja ma być gotowa i oddana 
do użytku mieszkańców na przełomie 
lipca i sierpnia br. Jej wykonawcą jest 
wyłoniona w drodze przetargu firma 
CaT BrUK, a wartość umowy opiewa 
na blisko pół miliona złotych.
z kolei przy ul. Paprocańskiej trwa bu-
dowa uliczki dojazdowej i miejsc par-
kingowych w bezpośrednim sąsiedz-
twie kościoła pw. św. Franciszka i Klary. 
Parking pomieści docelowo 11 samocho-
dów, będzie odwodniony i oświetlony, 
co wymagało wcześniejszej przebudowy 
sieci wodociągowej i elektrycznej. Całość 
uzupełnią nasadzenia drzew i krzewów. 
Inwestycję, na zlecenie mzUim, realizu-
je katowicka firma Novum Stone Expert 
za prawie 200 tys zł.
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Parkingi przy Cichej i Paprocańskiej

Pierwszy w tym roku oprysk przeciw 
komarom i kleszczom odbył się w Ty-
chach 14 czerwca. Planowana jest jego 
powtórka – gdy tylko poprawi się po-
goda.

opryski są prowadzone preparatem 
owadobójczym aspermet, który jest 
w 100 proc. bezpieczny dla ludzi i wy-
kazuje dużą skuteczność w walce z nie-
pożądanymi insektami.
– Środek jest przebadany i dopusz-
czony do użytku przy wysokich nor-
mach bezpieczeństwa – mówi Jakub 
Czardybon z wydziału Komunalnego, 
ochrony Środowiska i rolnictwa Urzę-
du miasta Tychy. – można go stoso-
wać na terenach wokół szkół i przed-
szkoli, a nawet w pomieszczeniach. 

można więc bez obaw, po wykonaniu 
takich oprysków, spacerować po par-
kach i lasach. oczywiście w trakcie 
wykonywania oprysku prosimy spa-
cerowiczów o opuszczenie danego 
obszaru, by preparat nie osadzał się 
na ich odzieży, ale sama substancja 
nie jest w żaden sposób szkodliwa dla 
zdrowia.
opryski wykonywane są we wszystkich 
parkach w mieście, w których znajdu-
ją się zbiorniki wodne oraz na tere-
nach wokół Jeziora Paprocańskiego. 
owadobójcza substancja rozpylana 
jest za pomocą urządzenia zwane-
go zamgławiaczem, zamontowanego 
na samochodzie, który przejeżdża par-
kowymi alejkami i opryskuje drzewa 
i krzewy.

Jak mówi Jakub Czardybon, opryski 
przeciw komarom i kleszczom są wy-
konywane w Tychach od 2010 roku 
i przynoszą pożądane efekty. – Co roku 
mamy telefony od mieszkańców z pyta-
niem, kiedy będą wykonywane opryski, 
bo to naprawdę działa i ludzie to od-
czuwają. Łatwo zauważyć różnicę, gdy 
spacerujemy po parku przed opryska-
mi i po. Po ich wykonaniu komarów 
właściwie nie ma.
Tego lata w tyskich parkach odbędzie 
się jeszcze jeden oprysk. Jednak, jak 
zapewniają urzędnicy z wydziału Ko-
munalnego, aby przyniósł on optymal-
ny efekt, trzeba poczekać na słoneczne 
i suche dni, by deszcz nie zmył sub-
stancji z roślin.
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miasto swoim studentom
Zdolni, zaangażowani w pracę na rzecz 
miasta studenci z Tychów do końca 
września br. mają czas, aby starać się 
o przyznanie stypendium „Quod discis 
tibi discis” („Czegokolwiek się uczysz, 
dla siebie się uczysz”).

Nagroda przyznawana jest studentom 
legitymującym się wybitnymi osiągnię-
ciami naukowymi i zaangażowaniem 
w pracę na rzecz promocji i rozwoju 
miasta Tychy.
Uprawnionymi do składania wniosków 
są ci, których średnia ocen pozwala 
otrzymać stypendium naukowe w ma-
cierzystej uczelni. wraz z wnioskiem 
o przyznanie nagrody kandydaci powin-
ni złożyć potwierdzone w dziekanacie 
macierzystej uczelni kopie kart zali-
czeniowych oraz dokumenty stwierdza-
jące zaangażowanie w pracę na rzecz 
miasta Tychy. można również składać 
kopie innych dokumentów, które mogą 
mieć wpływ na ocenę wniosku przez 
Kapitułę. 
wraz z wymienionymi dokumentami 
wnioskodawca zobowiązany jest zło-
żyć oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie i podanie do publicz-
nej wiadomości swoich danych osobo-
wych, w związku z pracami zmierzają-
cymi do oceny wniosków.
wnioski można pobrać i składać w wy-
dziale obsługi rady miasta Urzędu 
miasta Tychy (pok. 302, III piętro, tel. 
32/776 33 02) lub wysłać listem pole-
conym na adres wydziału obsługi rady 
miasta Um Tychy – al. Niepodległości 
49, 43–100 Tychy (decyduje data stem-
pla pocztowego). wnioski o przyzna-
nie stypendium dostępne są również 
na stronie BIP Urzędu miasta Tychy.

Przeciw komarom i kleszczom
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Przy ul. Cichej będzie więcej miejsc parkingowych dla odwiedzających pacjentów 
szpitala.

Prace budowlane trwają także przy kościele św. Franciszka i Klary.Upały już niestraszne
W poniedziałek, 17 lipca na placu Ba-
czyńskiego stanęła kurtyna wodna, 
dzięki której łatwiej będzie tyszanom 
znieść ewentualne upały. Druga ma się 
pojawić we wtorek „pod Żyrafą”.

w czasie upalnych dni, których – mamy 
nadzieję – tego lata nie zabraknie, 
urządzenie zainstalowane przez Tyski 
zakład Usług Komunalnych wytwarzać 
będzie coś w rodzaju wodnej mgiełki, 
która przy przechodzeniu przez bramkę 
będzie dawać odczuwalną ulgę. 
Kurtyny na dwóch placach, gdzie chęt-
nie spędzają czas tyszanie, będą im słu-
żyć do końca sezonu letniego, po czym 
zostaną zdemontowane. WW
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