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nowa droga połączy ul. Grota-roweckiego z oświęcimską
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Już za kilka miesięcy powinny ru-
szyć prace przy budowie drogi, któ-
ra połączy ul. Grota-Roweckiego z ul. 
Oświęcimską. Inwestycja, której koszty 
szacowane są na ponad 20 mln zł, re-
alizowana będzie w dwóch etapach.

w tej chwili trwają prace nad aktualiza-
cją dokumentacji projektowej. Gdy zo-
staną zakończone, miasto ogłosi prze-
targ na wykonawcę robót budowlanych 
– planuje się, że nastąpi to w drugim 
kwartale tego roku.
zadanie zostało podzielone na dwa 
etapy. – w pierwszym wybudowany 
zostanie most nad Potokiem Tyskim, 

przebudowane zostaną także skrzyżo-
wania z ulicami Starokościelną i Sado-
wą, i cała infrastruktura towarzyszą-
ca – informuje Ewa Grudniok, rzecznik 
Urzędu miasta Tychy. – Projektowane 
są również chodniki dla pieszych oraz 
ścieżki rowerowe – dodaje.
Etap drugi przewiduje przebudowę 
skrzyżowania ulic oświęcimskiej, Czar-
nej i Sadowej z dostosowaniem jego 
parametrów do istniejącego i progno-
zowanego natężenia ruchu. Istniejące 
skrzyżowanie zostanie zastąpione takim 
z sygnalizacją świetlną, z uwzględnie-
niem dodatkowych pasów dla skrętów.
– realizacja tej planowanej od dawna 

inwestycji usprawni skomunikowanie 
mieszkańców z rejonu ulicy Jaworowej 
i Sadowej z centrum miasta – mówi pre-
zydent Tychów andrzej dziuba. – Chce-
my, by stanowiła ona także alternatyw-
ne połączenie dla ruchu równoległego 
do alei Bielskiej i częściowo do ul. Ka-
towickiej. Takie rozłożenie natężenia 
ruchu samochodowego niewątpliwie 
przyczyni się do polepszenia sprawno-
ści sieci komunikacyjnej miasta – do-
daje prezydent.
Koszty inwestycji szacuje się na 20 mln 
zł, z czego w tym roku na ten cel zabez-
pieczono w budżecie miasta ok. 12 mi-
lionów złotych. WW

Już napowietrzają
W końcu minionego tygodnia na jezioro 
Paprocańskie wróciły cztery aeratory, 
które – podobnie jak w ubiegłym roku 
– będą zdobić, ale przede wszystkim 
napowietrzać wodę tyskiego akwenu.

zimę urządzenia spędziły w suchych po-
mieszczeniach magazynowych. – aeratory 
zostały dokładnie oczyszczone i zakon-
serwowane, by mogły skutecznie pra-
cować w sezonie – mówi dyrektor miej-
skiego ośrodka Sportu i rekreacji marcin 
Staniczek. – Teraz zostały zainstalowane 
w jeziorze i ze względów bezpieczeństwa 
otoczone pływającymi bojami – dodaje.
aeratory są jednym ze sposobów walki 
z tzw. przyduchą, która z kolei sprzyja 
zakwitaniu na jeziorze sinic, uniemoż-
liwiających normalne korzystanie z ką-
pieliska.  WW
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Porządkowanie 
Zwierzynieckiej

Latem tego roku gmina wykona prace 
porządkowe na gminnej działce przy 
ul. Zwierzynieckiej, użytkowanej wcze-
śniej przez firmę Alba.

Sprzątanie terenu o powierzchni ponad 
4300 metrów kwadratowych polegać 
będzie na usunięciu spryzmowanych 
mas ziemnych zalegających na działce, 
a po ich wywiezieniu cały obszar obsiany 
zostanie trawą.
Tyski zakład Usług Komulanych, który 
zajmować się będzie przetargiem na wy-
konanie prac, szacuje koszty zadania 
na ok. 200 tys. zł.  WW

Będą nowi radni
25 maja przeprowadzone zostaną wy-
bory uzupełniające do Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Śląskiego.

młodzieżowy sejmik został powołany 
przez zarząd województwa Śląskiego, 
by umożliwić dorastającym, wchodzą-
cym w dorosłość pokoleniom rzeczy-
wisty udział w podejmowaniu decyzji 
na szczeblu regionu oraz by kształto-
wać postawy obywatelskie i umiejętno-
ści społeczne młodego pokolenia.
Co roku miejsce radnych kończących 
kadencję zajmują nowi, wybierani spo-
śród kandydatów zgłoszonych przez sa-
morządy studenckie, młodzieżowe rady 
miast i gmin oraz rekomendowanych 
przez osoby indywidualne. o mandat 
mogą ubiegać się osoby, które mają 
ukończone 15 lat, a nie przekroczyły 
24. roku życia i zamieszkują w woje-
wództwie śląskim.
Szczegóły i formularze zgłoszeniowe 
kandydatów znaleźć można na stronie 
www.mlodzi.slaskie.pl. WW

Zielone podwórka w pełnej krasie
Na początku ubiegłego roku Urząd Miasta zaproponował tyszanom udział w programie pod nazwą „Zielone podwórka”, polega-
jącym na zaprojektowaniu terenów zielonych wokół swoich bloków. W wyniku konkursu wyłoniono 11 projektów, których reali-
zację sfinansowano z budżetu gminy.
Inwestycje w lokalizacjach, które zyskały największe uznanie komisji konkursowej, realizowane były od wiosny do jesieni 2017 
roku. Dopiero jednak teraz, po nadejściu wiosny, zielone podwórka można oglądać w pełnej krasie, co dokumentują zdjęcia, 
które wykonaliśmy na kilku z nich.

Ul. Wojska Polskiego 21-21a i 23-23a.

Ul. Filaretów 69.

Ul. Dębowa 18-20 i 26-28, ul. Dąbrowskiego 11-13.

Al. Piłsudskiego 37-43 i 45-51.
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