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Podczas ostatniej sesji, 30 wrze-
śnia, zwiększono nakłady finan-
sowe na niektóre inwestycje miej-
skie. Dodatkowe środki zostaną 
przeznaczone głównie na zadania 
inwestycyjne, takie jak:

Przebudowa transportu publicz-
nego w Tychach. Mowa o budo-

wie parkingów wielopoziomowych 
w okolicy Dworca PKP i Stadionu Zi-
mowego (ul. de Gaulle’a). Na inwe-
stycję przeznaczono dodatkowo 550 
tys. zł, a środki przeznaczone ogółem 
na to zadanie w tym roku to w sumie 
2 mln 970 zł.

O ponad milion złotych zwięk-
szono wydatki na drogi publicz-
ne, w tym remonty dróg krajowych 
i powiatowych, ich bieżące utrzymanie 

oraz na zieleń w pasach dróg krajowych 
i powiatowych.

Dodatkową kwotą 450 tys. zł zasi-
lono zadanie „Budowa drogi przeciw-
pożarowej do Ośrodka Żeglarskiego 
na Paprocanach”. Budżet na tę inwesty-
cję po zmianie to 650 tys. zł.

Warto wspomnieć, że do Wielolet-
niego Programu Inwestycyjnego 2010 
– 2012 wprowadzono na ostatniej sesji 
zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa 
ul. Paproci” z nakładami w 2011 roku 
w wysokości 100 tys. zł na wykonanie 
dokumentacji projektowej.

Natomiast na sporządzenie doku-
mentacji projektowej, która dotyczy 
inwestycji „Przebudowa układu komu-
nikacyjnego w rejonie Cmentarza Ko-
munalnego w dzielnicy Wartogłowiec” 
przeznaczono w tym roku 45 tys. zł.

Miasto zwiększyło również wydat-
ki na oświatę i wychowanie. Pieniądze 
zostaną przeznaczone m.in. na zakup 
wyposażenia do sali gimnastycznej 
w wyremontowanym niedawno Zespo-
le Szkół Muzycznych – na ten cel prze-
znaczono 10 tys. zł. Z kolei na remont 
Gimnazjum nr 10 przy ul. Wejchertów 
przeznaczono dodatkowe 20 tys. zł, 
a remont SP nr 5 przy ul. Czarnieckie-
go – 60 tys. zł.

Ponad 63 tys. zł przeznaczono 
również dodatkowo na realizację za-
dań z zakresu bezpieczeństwa pu-
blicznego i ochrony przeciwpożaro-
wej (prawie 52 tys. zł dla Komendy 
Miejskiej Policji i 11,5 tys. na rozbu-
dowę centrali telefonicznej w budyn-
ku Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go).  KP, MW

Wydział Spraw Społecznych i Zdro-
wia Urzędu Miasta Tychy zapra-
sza tyszan do udziału w programie 
,,Październik Miesiącem Zdrowia”, 
w ramach którego można skorzy-
stać z bezpłatnych badań i konsul-
tacji lekarskich.

J edynie badania mammograficz-
ne dla pań powyżej 40. roku życia 

w Samodzielnej Pracowni Diagnosty-
ki Obrazowej ,,Tomograf ” (al. Bielska) 
we wszystkie soboty października (czyli 
9, 16, 23 i 30) są wykonywane za dopła-
tą 35 zł.

Bezpłatnie, we wszystkie paździer-
nikowe soboty dostępne są: oznaczenia 
poziomu cukru, cholesterolu i CA 125 
(wykrywa zmiany nowotworowe w ob-
rębie jajnika) w ,,Naszym Zdrowiu” (ul. 

Rolna) lub w ,,Hipokratesie” (ul. De 
Gaulle’a), badania spirometryczne i po-
rady pulmonologiczne w Centrum Dia-
gnostycznym ,,Aster” (ul. Bohaterów 
Warszawy), cytologia w ,,Naszym Zdro-
wiu”, badania dermatoskopowe w Arka 
– Medzie (ul. Nałkowska) i w Centrum 
Medycznym ,,Paprocany” (ul Sikorskie-
go, badanie tylko 9 i 16 X), porady kar-
diologiczne w ,,Naszym Zdrowiu” i CM 
,,Paprocany” (tylko 9, 16, 23 X), pora-
dy laryngologiczne w ,,Arka – Medzie” 
i w CM ,,Paprocany” (tylko 9, 16, 23 X).

Przypominamy, że na wszystkie ba-
dania (oprócz cukru, cholesterolu CA 
125) i porady w ramach akcji ,,Paździer-
nik Miesiącem Zdrowia” obowiązują 
wcześniejsze zapisy telefoniczne w po-
szczególnych poradniach.

EWa STrZoDa

W Październiku

Białe soboty
dodatkoWe Pieniądze na inWestycJe

Drogi, oświata, wychowanie

santa Maria zaprasza 
na pokład

Na tereNie OW PaPrOcaNy czeka 
Na dzieci Nie lada gratka – 

OgrOmNy Okręt SaNta maria 
O długOści 20 i SzerOkOści 13 

metróW. W Niedzielę Na jegO 
POkładzie baWiła Się PraWie Setka 

dzieci.

M arynistyczny plac zabaw, który otwarty jest od ubie-
głego tygodnia, to unikat na skalę całego kraju. Sta-

tek ma trzy maszty wysokie na 10 m. Na jego pokładach, 
o łącznej powierzchni 216 mkw., są zamontowane m.in.: 
zjeżdżalnie, przeplotnie (element zabawowy, który uczy 
zwinności i poczucia równowagi), pięć zadaszonych stano-
wisk do zabawy, osiem paneli imitujących bulaje (okrągłe 
okienka w burcie statku), dwa koła sterowe, dwie zabawo-
we ruchome lornetki, panele do zabawy (zegar, sklepik), 
ruchome gry zręcznościowe i ścianka wspinaczkowa.

Obok okrętu dla dzieci przygotowano jeszcze inne nie-
spodzianki, m.in. karuzelę. Santa Maria jest dopełnieniem 
istniejącego już na terenie ośrodka placu zabaw. Przedsię-
wzięcie kosztowało 600 tys. złotych. Cały obiekt będzie ob-
jęty monitoringiem.

Warto dodać, że do końca maja przyszłego roku na te-
renie OW Paprocany ma zostać oddany do użytku kolejny 
plac zabaw, tym razem wodny.

EWa STrZoDa

tymek Noras, lat 4: Najbardziej podoba mi się tu karuzela, 
bo ja bardzo lubię karuzele i huśtawki. zaraz idę zjeżdżać 
na rurce. W ogóle to statki są fajne. lubię przychodzić na plac 
zabaw z mamą, tatą i babcią.

kinga i kamila Sieradzkie, lat 7: Podoba nam się plac zabaw 
w kształcie statku. Nie udało nam się jeszcze wszystkiego 
wypróbować. Na przykład, jeszcze nie patrzyłyśmy przez lunetę. 
Na pewno będziemy tu często przychodzić razem z mamą.

uroczyste wodowanie statku pokrzyżowała kapryśna aura (miało odbyć się tydzień temu). W miniony weekend pogoda dopisała, a statek był 
oblegany przez dzieci.

Paulina katolik, lat 5,5: Na statku bawię się razem z bratem. 
jest fajnie. dużo dzieci. Spotkałam koleżankę z przedszkola. 
chyba najfajniejsza jest rurka do zjeżdżania i luneta. śmiesznie 
przez nią widać mamę i tatę.


