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miasto wita nowych obywateli
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W miniony czwartek, 25 stycznia świeżo 
upieczone mamy przebywające na od-
dziale położniczym szpitala wojewódz-
kiego Megrez zostały miło zaskoczo-
ne przez wiceprezydent Tychów Darię 
Szczepańską, która w imieniu władz 
miasta przywitała nowych obywateli.

odpowiadająca za sprawy społeczne 
zastępczyni prezydenta nie przyjecha-
ła do szpitala z pustymi rękami. Każdy 
przebywający na oddziale noworodek 
otrzymał w prezencie gustowny kom-

plecik w postaci kołderki z poduszką 
opatrzoną metką z logiem „Tychy dobre 
miejsce” i pamiątkową kartką z życze-
niami: „witaj w Tychach! Życzymy wielu 
beztroskich i radosnych dni oraz powo-
dzenia przez całe życie”.
Podobny zestaw otrzyma każde dziecko, 
które urodzi się w Tychach, niezależnie 
od miejsca zamieszkania. rodziców malu-
chów, które urodziły się w styczniu i do 25 
stycznia opuściły już placówkę przy ul. 
Edukacji 102, Um i dyrekcja megrezu za-
praszają do szpitala po odbiór upomin-

ków. Kolejne urodzone w Tychach dzieci 
będą otrzymywać powitalne komplety już 
na bieżąco, przy wypisie ze szpitala.
w 2017 roku w tyskim szpitalu przy-
szło na świat 1595 dzieci, z czego 840 
stanowili nowi mieszkańcy Tychów. 
od początku bieżącego roku urodziło 
się w placówce spółki megrez ponad 
100 maluchów. Pierwszą w 2018 roku 
okazała się amelka, która opuściła łono 
matki 1 stycznia o godz. 6.20. mierzyła 
52 centymetry i ważyła 3450 gram.

WW

W czasie smogu za darmo
Kilkanaście dni temu zarząd Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz 
KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry, Ko-
leje Śląskie i tyski MZK podpisali poro-
zumienie, na mocy którego posiadacze 
samochodów i osoby im towarzyszące 
będą mogły w dni smogowe korzystać 
z bezpłatnej komunikacji publicznej.

Bez konieczności zaopatrywania się 
w bilet będą mogli jeździć właściciele 
samochodów wraz z jedną osobą towa-
rzyszącą. warunkiem jest pozostawie-
nie pojazdu w domu i zabranie ze sobą 
oryginału dowodu rejestracyjnego.
decyzję o wprowadzeniu bezpłatnej ko-
munikacji podejmować będą – na pod-
stawie wyników pomiaru stężeń pyłów 
w powietrzu – Koleje Śląskie najpóź-
niej do godz. 15 dnia poprzedzającego. 
Urząd miasta Tychy planuje informować 
o takiej decyzji mieszkańców poprzez 
"naTYCHmiastowy SmS".
Porozumienie dopuszcza również moż-
liwość wprowadzenia bezpłatnych prze-
jazdów w sytuacjach nadzwyczajnych. 
organizatorzy potrzebują wówczas czte-
rech godzin, aby wdrożyć odpowiednie 
procedury. WW

Będzie połączenie 
z Kobiórem

Na styczniowej sesji Rady Miasta Ty-
chy podjęto uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2018 rok prze-
widującą budowę ścieżki rowerowej 
oraz ciągu pieszego, który połączy Ty-
chy z Kobiórem.

o budowę takiego połączenia od dawna 
wnioskowali przede wszystkim rowe-
rzyści, którzy chętnie i często podróżują 
na swych jednośladach do malowniczej 
sąsiedniej gminy, a do tej pory musie-
li wybierać między niebezpieczną dro-
gą, będącą przedłużeniem al. Bielskiej, 
a niewygodnymi duktami leśnymi.
– Przeznaczenie w tegorocznym budże-
cie kwoty 500 tys. zł pozwoli na rozpo-
częcie prac projektowych zadania pn. 
„Budowa połączenia pieszo-rowero-
wego Tychów z Kobiórem” – informuje 
rzeczniczka Urzędu miasta, Ewa Grud-
niok. – Koncepcja zakłada wybudowanie 
sześciu kilometrów ścieżki dla rowerzy-
stów wraz z niezbędną infrastrukturą 
– dodaje. WW

Jest duża szansa, że już niedługo wy-
bierający się samolotem w podróż ty-
szanie nie będą musieli prosić sąsiada 
o podwiezienie lub zostawiać samocho-
dów na drogim pyrzowickim parkingu. 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 
pracuje nad uruchomieniem linii auto-
busowej łączącej nasze miasto z kato-
wickim portem lotniczym.

– Prowadzimy intensywne prace, aby 
jak najszybciej uruchomić nowe połą-
czenie autobusowe na lotnisko w Pyrzo-
wicach – powiedział Grzegorz Kwitek, 
członek zarządu Gzm. – wstępnie pla-
nujemy, aby stało się to jeszcze przed 
wakacjami, kiedy ruch pasażerski jest 
największy – dodaje.
według informacji, jakie napływają z me-
tropolii, specjalne autobusy nowej linii 
miałyby wyjeżdżać co godzinę z Tychów 
i Gliwic, a następnie przez Katowice i So-
snowiec dojeżdżać na lotnisko. według 
tych założeń połączenia z Katowic od-
bywałyby się co pół godziny.

Czas przejazdu ze stolicy województwa 
wyniesie ok. 55 minut, zatem z Tychów 
do Pyrzowic będzie można bez prze-
siadek dostać się w mniej niż 1,5 go-
dziny. wstępnie zakłada się, że cena 
biletu na nowej linii określona zostanie 
na 14 zł, czyli tyle, ile od 1 kwietnia 

kosztował będzie metropolitalny bilet 
całodobowy. Jak zapewnia Grzegorz 
Kwitek, pasażer, który kupi bilet dla 
linii lotniskowej, będzie mógł z nim do-
datkowo podróżować po całej metropo-
lii aż do końca ważności (czyli 24 h).
 WW

autobusem na lotnisko

Także świeżo upieczeni tatusiowie odebrali osobiste gratulacje i upominki 
od miasta z rąk zastępcy prezydenta Tychów Darii Szczepańskiej.

Taki gustowny komplecik powitalny otrzyma 
każde urodzone w Tychach dziecko.
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