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trwa wymiana oświetlenia ulicznego 
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Dzięki realizowanemu w latach 2014–
2015 programowi SOWA w Tychach 
wymieniono 1150 latarni na nowe – le-
dowe i energooszczędne. Na ulicach ob-
jętych programem rachunki za oświe-
tlenie spadły o około 2/3. Teraz miasto 
przygotowuje się do jeszcze większe-
go przedsięwzięcia – wykupu od spółki 
Tauron i wymiany kolejnych prawie 4 ty-
sięcy punktów oświetleniowych. W mię-
dzyczasie realizowane są drobniejsze 
inwestycje. Wszędzie, gdzie budowane 
jest lub remontowane oświetlenie, jest 
ono wykonywane już w technologiach 
energooszczędnych.

w mieście na bieżąco prowadzone 
są inwestycje oświetlenia ulic, parkin-
gów, czy wymiany oświetlenia. w wielu 
przypadkach są to odpowiedzi na wnio-
ski mieszkańców i rad osiedli oraz zada-
nia realizowane w ramach budżetu par-
tycypacyjnego. w 2017 roku do tej pory 
zbudowano w mieście łącznie prawie 90 
punktów świetlnych. w trakcie realizacji 
(z planowanym terminem zakończenia 
do końca 2017 roku) jest kolejnych 376. 
Na rok 2018 zaplanowano kolejnych kil-
kadziesiąt.

Duże projekty
– od prawie dwóch lat każdą inwestycję 
związaną z oświetleniem staramy się re-
alizować jako energooszczędną – mówi 
antoni zazakowny z wydziału Komunal-
nego, ochrony Środowiska i rolnictwa 
Um Tychy. – zarówno duże programy, jak 
Sowa, ale też bieżące inwestycje, prowa-
dzone na wnioski mieszkańców, reali-
zujemy w technologii LEd lub na innych 
energooszczędnych źródłach.
Inwestycje prowadzone w tym roku – 
budowa po kilka, kilkanaście czy nawet 
kilkadziesiąt punktów świetlnych w po-

szczególnych lokalizacjach, chociaż bar-
dzo ważne dla mieszkańców, mogą wyda-
wać się kroplą w morzu w obliczu zadania, 
do którego przygotowuje się miasto Tychy. 
– w toku są rozmowy i procedury związa-
ne z wykupem od firmy Tauron wszystkich 
punktów sieci kablowej w mieście – mówi 
antoni zazakowny. – Chodzi o wszystkie 
betonowe słupy oświetleniowe, które 
są już w bardzo złym stanie technicz-
nym. Łącznie będzie to niecałe 4 tysiące 
punktów świetlnych, które zamierzamy 
wykupić. Trwa już projektowanie pierw-
szej części tej inwestycji.

Bieżące realizacje
wydział Komunalny, ochrony Środowiska 
i rolnictwa Urzędu miasta Tychy wydał 

już warunki dla tej gigantycznej realiza-
cji. – Podzieliliśmy miasto na 4 obsza-
ry projektowe – wyjaśnia zazakowny. – 
dla pierwszego z nich – dość dużego, 
bo obejmującego obszar od al. Bielskiej 
do armii Krajowej i od ul. Sikorskiego 
aż do Parku Północnego – trwa już pro-
jektowanie wymiany tych latarni. dla po-
zostałych obszarów zostały ogłoszone 
przetargi na wykonanie projektu.
Kolejne etapy modernizacji oświetlenia 
w Tychach są zaplanowane na najbliż-
sze lata. Tymczasem przypominamy, 
co dzieje się (lub zostało już zrobione) 
w tym roku.

Zmiany dla pacjentów
Przypominamy, że w związku z reorga-
nizacją nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej od 1 października nastąpiły istot-
ne dla tyskich pacjentów zmiany.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla 
osób dorosłych świadczona jest przez 
wojewódzki Szpital Specjalistyczny spółki 
megrez przy ul. Edukacji 102, natomiast 
opiekę pediatryczną przejmuje spółka 
Szpital miejski przy ul. Cichej 27.
Przypominamy, iż pacjentom w ramach 
realizacji świadczeń nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej przysługują także 
zabiegi pielęgniarskie. realizowane są 
one na podstawie zlecenia lekarskiego 
w ramach porady udzielonej przez le-
karza dyżurującego w Poz oraz zabiegi 
wynikające z ciągłości leczenia. zabie-
gi pielęgniarskie u dzieci wykonywane 
będą w gabinecie zabiegowym Szpita-
la miejskiego przy ul. Cichej, natomiast 
u dorosłych – w gabinecie zabiegowym 
poradni nocnej w szpitalu megrez przy 
ul. Edukacji. zabiegi w domu pacjenta 
(dorosłego i dziecka) będą realizowane 
przez personel pielęgniarski megrez tyl-
ko na zlecenie lekarskie w uzasadnio-
nych przypadkach medycznych. zlecenia 
na zabiegi pielęgniarskie wystawiane 
przez gabinety prywatne, które nie mają 
umowy z NFz, będą wykonywane odpłat-
nie. ww

RAZEM TYCHY 

Inwestycje zaproponowane przez Wy-
dział Komunalny, Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa do projektu budżetu 
na rok 2018:
Inwestor: Urząd Miasta

Budowa oświetlenia ciągów pieszych •	
i ścieżek rowerowych w ciągu ulic: 
al. Bielskiej, Edukacji i Żwakowskiej 
(32 punkty świetlne)
Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej – •	
od ul. Barwnej do posesji nr 65 (8)
Budowa oświetlenia ul. wiązowej – •	
od ul. Czarnej do ul. Jałowcowej (10)
Budowa oświetlenia drogi bocznej •	
od ul. rybnej – pomiędzy posesjami 
rybna 55 – 57 (3)
odtworzenie sieci oświetleniowej •	
w ramach przebudowy sieci nN zasi-
lanej ze stacji m0584 – przy ul. oświę-
cimskiej 68-130 w Tychach (5)
Budowa oświetlenia pomiędzy •	
ul. Batorego 49-55 a Budowlanych 
68-72 (5)
Budowa oświetlenia przy ul. Brzo-•	
zowej 7-13 (3)
Budowa oświetlenia skweru przy •	
ul. Czarneckiego (10)

Spotkanie w sprawie 
budżetu
Zastępca prezydenta Tychów ds. spo-
łecznych Daria Szczepańska zaprasza 
na spotkanie w sprawie kolejnej edy-
cji Budżetu Partycypacyjnego.

Spotkanie odbędzie się w poniedzia-
łek, 23 października o godz. 17 w auli 
Centrum Balbina przy ul. Barona 30 
(I piętro). W trakcie dyskusji ustalone 
zostaną zasady oraz harmonogram 
Budżetu Partycypacyjnego na rok 
2019.

InWEStYCJE W ZaKrESIE oŚWIEtLEnIa ULICZnEGo
Zrealizowane w 2017 roku i odebrane:
•	 Inwestor:	Urząd	Miasta
 Ulice: Leszczynowa, modrzewiowa, Klonowa i Katowicka (23 punkty świetlne), 

rymarska i Ułańska (17), Plac Nowary (w ramach budżetu partycypacyjnego – 
3), Fitelberga (3), Brzozowa (7), Poziomkowa (oświetlenie siłowni plenerowej 
– 1), obywatelska (oświetlenie siłowni plenerowej – 1)

Inwestor: MZUiM
 Ulice: Niepodległości (oświetlenie parkingu – 4), Krucza, Przepiórek (6), Papro-

cańska (3)
Ponadto: Budowa oświetlenia ul. Towarowa boczna (dojazd do Gemini Park). In-

westor: Gemini Holding sp. z o.o.

W trakcie realizacji (z planowanym terminem zakończenia do końca 2017 
roku):
•	 Inwestor:	Urząd	Miasta
 Ulice: oświęcimska (103), Poziomkowa (3), damrota boczna (3), Jodłowa (3), 

Grunwaldzka (1), Edukacji (oświetlenie parkingu – 3), oświetlenie ciągu pieszego 
i siłowni plenerowej przy Lo im. Norwida (4), Hierowskiego (7), Niepodległości 
(oświetlenie parkingu – 4), Bielska (doświetlenie chodników – 95), wymiana 
opraw na ul. Szkolnej, wiejskiej, wilczej, wesołej, zwierzynieckiej (99), oświe-
tlenie ciągu pieszego wzdłuż ul. de Gaulle’a (15)

•	 Inwestor:	MZUiM
 oświetlenie parkingów, rejon ul. Elfów i Kruczej (8), ul. Strusia (3), oświetlenie 

parkingu przy ul. rodakowskiego (6), budowa oświetlenia w ramach przebudo-
wy skrzyżowania ul. Bocznej, Hlonda i Bocheńskiego (15), oświetlenie parkingu 
przy ul. Szkolnej (4)
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