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W tym roku kolejne nieruchomości, których współwłaścicielem jest gmina, doczekają się 
termomodernizacji. Odświeżona zostanie m.in. elewacja bloku przy al. Niepodległości 76-78.

Więcej na inwestycje

Pomimo kryzysu gospo-
darczego, który dotknął 

cały kraj i częściowo także Ty-
chy, tempo inwestycji w roku 
2009 nie zostało zahamowa-
ne – mówił prezydent Andrzej 
Dziuba podczas czwartkowej 
(29 kwietnia) sesji Rady Mia-
sta. Wszystko wskazuje na to, 
że tempo zostanie utrzymane 
również w tym roku.

Dodatkowe 
środki

Zmiany planu docho-
dów i wydatków dokonujemy 
co miesiąc. Wynikają one naj-
częściej z decyzji zewnętrz-
nych, wydawanych przez 
wojewodę lub marszałka wo-
jewództwa w sprawie przyzna-
nia dodatkowych środków – 
mówiła podczas sesji Urszula 
Dryka, skarbnik miasta Tychy. 
– Zmiany zachodzą również 
w wysokości podatków, wpły-
wających do budżetu miasta. 
Aby można było efektywnie 
wykorzystywać środki, który-
mi dysponujemy, dokonujemy 
zmian w budżecie miasta.

Mieszkać lepiej
Podczas kwietniowej se-

sji, dodatkowe środki zostały 
przyznane na realizację waż-
nych dla mieszkańców zadań 
inwestycyjnych. Ponad mi-
lion złotych otrzymał Miejski 
Zarząd Budynków Mieszkal-
nych. – Najważniejsze zada-
nia, jakie zostaną zrealizo-
wane dzięki tym środkom, 
to przede wszystkim rozpo-
częcie I etapu budowy dróg 
i chodników na osiedlu „Osa-
da” w Czułowie – mówi Tere-
sa Janeczko, dyrektor tyskiego 
MZBM. –W osiedlu powsta-
nie sieć chodników prowadzą-

cych od każdego z budynków 
mieszkalnych. Chodzi o to, 
żeby wszystkim mieszkańcom 
umożliwić przejście „suchą 
stopą” do przystanku autobu-
sowego przy ul. Katowickiej.

Dzięki dodatkowym środ-
kom MZBM zrealizuje rów-
nież budowę parkingów przy 
ul. Bibliotecznej. – To prace 
wykonywane w ramach mo-
dernizacji placu Baczyńskiego 
– mówi dyr. Janeczko. – Jed-
nak środki, którymi dyspo-
nowaliśmy wcześniej, nie były 
wystarczające.

MZBM zrealizuje w tym 
roku także prace termomoder-
nizacyjne. Będzie ich więcej 
niż początkowo planowano. 
Z dodatkowych środków prze-
znaczonych na ten cel skorzy-
sta budynek przy ul. Bohate-
rów Warszawy 5 do 7.

Dla szpitali
Z dodatkowych pienię-

dzy skorzystają również tyskie 
szpitale. Szpital Wojewódzki 
otrzymał dotację w wysoko-
ści 200 tys. zł na zakup apara-
tu do witrektomii dla oddzia-
łu okulistycznego, natomiast 
w Szpitalu Miejskim pojawi 
się nowy aparat RTG. – Zyska-
ją przede wszystkim pacjenci 
– mówi dr Marek Krawczyk, 
dyrektor Szpitala Miejskiego. 
– Aparat, którego obecnie uży-
wamy w pracowni RTG, po-
chodzi z 1986 roku. Z punktu 
widzenia zmian, jakie dokona-
ły się w tym czasie w medycy-
nie, jest to prehistoria.

Aparaty starej generacji 
nie zapewniają odpowiedniej 
dokładności zdjęć. – Jesteśmy 
zobligowani przez Inspek-
cję Sanitarną do wdrożenia 
w szpitalu systemu kontroli ja-
kości – mówi dr Krawczyk. – 

Z przestarzałym sprzętem jest 
to niemożliwe.

Z pracowni RTG w Szpi-
talu Miejskim korzystają nie 
tylko pacjenci szpitala, ale tak-
że tyszanie skierowani tu z po-
radni na terenie miasta.

Pomost 
spacerowy

Kolejną inwestycją, „do-
finansowaną” dzięki dodatko-
wym środkom, będzie budowa 
pomostu pływającego na je-
ziorze Paprocańskim. – Będzie 
to pomost spacerowy – mówi 
Ryszard Janik, asystent prezy-
denta miasta ds. koordynacji 
rewitalizacji Ośrodka Papro-
cany. Na wykonanie pomostu 
na jeziorze przyznano dodat-
kowe 240 tys. zł. Łącznie na tę 
inwestycję miasto przeznaczy 
około 770 tys zł.

Spośród innych zadań, 
na które radni przyznali do-
datkowe środki, warto wspo-
mnieć o współorganizacji IV 
etapu wyścigu Tour de Polo-
gne.

W planach jest też wznie-
sienie obelisku pamięci ofiar 
Katynia oraz katastrofy z dnia 
10 kwietnia w Smoleńsku. 
Obelisk taki zostanie umiesz-

czony na skwerze przy parafii 
bł. Karoliny w Tychach, przy 
„Dębach Pamięci”.

Dla 
najmłodszych

Projekt jednej z zasługują-
cych na uwagę inwestycji, jakie 
zostaną w tym roku zrealizowa-
ne w Tychach, przedstawił pod-
czas czwartkowej sesji zastępca 
prezydenta Michał Gramaty-
ka. Już w sierpniu, w central-

nym punkcie osiedla Balbina 
powstanie bezpieczny i nowo-
czesny plac zabaw. – Inspira-
cji do zagospodarowania placu 
szukaliśmy m.in. w Warszawie, 
w parku Żeromskiego – mówił 
Michał Gramatyka. – Na kil-
ku tysiącach metrów kwadra-
towych rozmieszczono tam 
zabawki, które bawiąc, jedno-
cześnie uczą dzieci np. podsta-
wowych prawideł fizyki.

Plac zabaw będzie się 
składać z dwóch części – zie-

lonej, gdzie znajdą się ław-
ki i piaskownice oraz części 
ze sztuczną nawierzchnią i se-
rią bezpiecznych i odpornych 
na dewastację zabawek. Plac 
będzie miał strefy przezna-
czone dla dzieci w różnym 
wieku.

Inwestycja zostanie zre-
alizowana ze środków Tyskie-
go Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. Koszt przedsię-
wzięcia to 760 tys. złotych.

Sylwia ZawaDZka

Nazwa zadania inwestycyjnego kwota zwiększenia

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż
ul. Katowickiej - os. Osada 400 000,00

Przebudowa układu drogowego na os. F 
- chodniki przy ul. Fitelberga 50 000,00

Przebudowa układu drogowego wraz  
z budową parkingów, śmietników,

podjazdów przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22
450 000,00

Termomodernizacja nieruchomości stanowiących
współwłasność gminy przy:

al. Niepodległości 76-78
ul. Bohaterów Warszawy 5-7

ul. Ejsmonda 9-11

356 000,00

Oświetlenie ul. Albatrosów 65 000,00

Wykonanie obeliska pamięci
ofiar Katynia 20 000,00

Budowa  
pomostu pływającego  
na jeziorze Paprocany

240 000,00

Widać już efekty prac remontowych w Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany”. Tyszanie mogą m.in. spacerować nowymi 
alejkami.

PłyWający POmOsT Na jeziOrze 
PaPrOcańskim, ParkiNgi Przy 

ul. BiBliOTeczNej, NOWy aParaT 
reNTgeNOWski dla szPiTala miejskiegO, 

OBelisk Pamięci Ofiar kaTyNia – OTO 
NiekTóre iNWesTycje, kTóre zOsTaNą 

W Tym rOku zrealizOWaNe dzięki 
PrzyjęTym Na OsTaTNiej sesji rady 

miasTa Tychy POPraWkOm dO BudżeTu 
Na 2010 rOk.

W sierpniu, w centralnym punkcie osiedla 
Balbina powstanie bezpieczny i nowoczesny 
plac zabaw.


