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Kalendarzowa wiosna już się rozpoczę-
ła, niebawem miasto zakwitnie więc 
tysiącem kwiatów i roślin ozdobnych. 
Jesienią ubiegłego roku w parkach, 
na skwerach i pasach zieleni zasadzo-
no ok. 83 tys. roślin cebulowych: tuli-
panów, narcyzów, krokusów.

Narcyzy i krokusy zakwitną nieba-
wem w okolicach lampy górniczej przy 
ul. Burschego i w Parku Północnym. 
Tulipany i narcyzy – u zbiegu ulic Hlon-
da i Brzozowej.

Kieszonkowo i lawendowo
w tym roku ma również zostać prze-
budowany skwer przy ul. dębowej. – 
w tym miejscu ma powstać tzw. Park 
Kieszonkowy (ang. pocket park). Będzie 
częściowo zmieniona mała architektura, 
zaplanowane są hamaki miejskie, leżaki 
na tarasach z deski kompozytowej, będą 
zmienione alejki. Poza tym pojawią się 
kolorowe byliny, krzewy, drzewa i trawy 
– mówi miłosz Stec, zastępca prezyden-
ta Tychów ds. infrastruktury.
Bardziej zielono zrobi się także w po-
bliżu siłowni zewnętrznej znajdującej 
się przy ulicach Jaśkowickiej i Borowej 
oraz w pasie środkowym między jezd-
niami przy al. Jana Pawła II (od ronda 
Polonia do ronda Casino), gdzie zosta-
nie zasadzonych 4143 sztuk lawendy 
wąskolistnej.

Surfinie, wilce i werbeny
18 donic zamontowanych na latarniach 
na Placu Baczyńskiego zostanie ob-
sadzonych surfiniami i wilcem ziem-
niaczanym. Na placu tym zostanie też 
ustawionych 8 dużych donic z kolorowy-
mi kwiatami. Nowe nasadzenia pojawią 
się także na rabatach wzdłuż zejścia 

do jeziora oraz na pozostałych raba-
tach na Paprocanach. Bardziej zielono 
będzie także m.in. w rodzinnym Parku 
bł. Karoliny, na terenie przy ul. Żorskiej 
i Legionów, zieleńcu przy ul. obywatel-
skiej oraz w pasie drogowym przy ul. 
Filaretów. Jednoroczne kwiaty: surfinie, 
rozplenice szczecinkowate „rubrum”, 
wilce ziemniaczane, werbeny patagoń-
skie pojawią się na rabatach w różnych 
częściach miasta.
Co roku kwiatami dekorowane są ko-
lejne części miasta. w 2017 roku w Ty-
chach wykonano m.in. 11,, zielonych 
Podwórek’’. – Największe podwórko 
o powierzchni powyżej 2000 m2 znaj-
duje się na przedłużeniu,, zielonej 
osi’’ przy al. marszałka Piłsudskiego. 
Na wiosnę będą tam jeszcze dostawione 
meble miejskie, które nie były monto-
wane ze względu na zimowy okres – 
mówi Justyna Gałuszka, miejski archi-
tekt krajobrazu.

Sto tysięcy roślin
Nowe rabaty pojawiły się przy al. Biel-
skiej oraz przy skrzyżowaniu ul. Stefa-

na Grota-roweckiego i al. Niepodległości 
w Tychach. wysadzono tam 272 sztuk róży 
okrywowej oraz 64 sztuki jałowca płożą-
cego „Glacier”. Pozostało do wysadzenia 
ok. 168 szt. róży i 104 szt. jałowca.
zazielenił się także teren przy parkingu 
przy ul. dmowskiego. zasadzono tam 
18 szt. jarząbów szwedzkich, a także 
kocimiętkę Fassena, szałwię omszoną 
„mainacht”, złocień wielki, kosodrze-
winę i wiele innych.
Na skwerze przy ul. Przejazdowej po-
jawiło się 10 sztuk jarząba pospolitego, 
obok posadzono m.in. żurawkę drżącz-
kowatą i lawendę wąskolistną. z kolei 
na rondzie Sublańskim przy ul. Harcer-
skiej i Żwakowskiej w Tychach w towa-
rzystwie berterysu thunbera „maria” 
będzie rosła piękna sepertunia „Vista” 
– tzw. żelazna roślina.
w 2017 roku zakwitło w sumie w Ty-
chach ponad 108 tys. roślin cebulowych: 
krokusy (np. u zbiegu ulic Cienistej i Be-
gonii oraz przy Teatrze małym), różne 
gatunki narcyzów, czosnku ozdobnego 
i kamasji (ul. darwina, przy pomniku 
wejchertów). ww

Od 2015 trwają inwestycje w dawnym 
Parku Południowym, obecnie noszącym 
miano Parku Rodzinnego bł. Karoliny. 
Powstał tam już plac zabaw, siłownia 
plenerowa, alejki i mała architektura. 
Wkrótce zakończy się budowa fontan-
ny, toalety i górki saneczkowej.

zagospodarowywanie terenu zielone-
go pomiędzy ul. Tischnera, Sikorskie-
go i Uczniowską trwa od kilku lat. Jed-
nym z pierwszych wyróżniających się 
elementów tej przestrzeni był pomnik 
pamięci ofiar Katynia, zaprojektowany 
przez Grzegorza ratajskiego i odsłonię-
ty w 2013 roku. wokół pomnika powstały 
alejki, oświetlenie i ławki. Stopniowo cały 
teren zaczął nabierać charakteru parku.

Plac zabaw i siłownia
w 2015 roku wykonano ponad 800 m2 
alejek wraz z energooszczędnym oświe-
tleniem LEd za kwotę 245 tys. zł. 
w kolejnym roku w infrastrukturę par-

ku miasto zainwestowało już blisko 
2 mln zł. Powstały kolejne alejki (bli-
sko 4,5 tys. m2) wraz z oświetleniem, 
pojawiło się kilkadziesiąt sztuk ławek, 
a także kosze na śmieci i stojaki rowero-
we. wybudowano też plac zabaw z bez-
pieczną nawierzchnią, tarasem z deski 
kompozytowej i urządzeniami do zaba-
wy: huśtawkami, karuzelami, linarium 
itp. Powstała też siłownia plenerowa, 
a w ubiegłym roku oddano do użytku 
mieszkańców tężnię solankową.

Na tym inwestycje w Parku Południo-
wym się nie skończyły. w budżecie mia-
sta zabezpieczono bowiem kwotę pra-
wie 1,8 mln zł na dalsze działania, które 
aktualnie są na ukończeniu.

Fontanna, górka i szalet
działania te to m.in. budowa fontanny 
(ze schodami, tarasem z deski kompozy-
towej i oświetleniem), formowanie górki 
saneczkowej i budowa toalety publicz-
nej. wszystkie elementy architektonicz-
ne są utrzymane w podobnej estetyce 
jak dotychczasowe. Elewacje toalet zo-
stały wykonane z murków gabionowych, 
otoczenie fontanny – z płyt granitowych 
oraz kamienia sjeneńskiego.
aktualnie w parku prowadzone są pra-
ce porządkowe; cały zrewitalizowany 
teren pomiędzy ulicami Tischnera, Si-
korskiego i mediateką zostanie oddany 
mieszkańcom do użytku w ciągu naj-
bliższych tygodni.

ww

rodzinny Park bł. Karoliny (prawie) zrewitalizowany

Dłużej z legitymacją
Mamy dobrą wiadomość dla tych ty-
szan, którzy jeszcze nie zdążyli wy-
robić swoim dzieciom karty ŚKUP. 
Każdy, kto nie skończył 16 lat, może 
jeszcze przez dwa miesiące jeździć 
bezpłatnie komunikacją miejską, 
mając przy sobie jedynie legityma-
cję szkolną.

Przypomnijmy, że pierwotnie termin 
wyrobienia dzieciom i młodzieży do lat 
16 karty ŚKUP, na której kodowana jest 
ulga, wyznaczony był na koniec marca. 
w związku z tym, że wielu tyszan nie 
zdążyło tego jeszcze zrobić, postano-
wiono przedłużyć termin do 31 maja. 
Ponadto wprowadzone zostały nowe 
udogodnienia, które we współpracy 
ze szkołami mają usprawnić proces 
wydawania kart. Uczniowie otrzymają 
specjalne tokeny, które pozwolą im za-
mówić kartę za pośrednictwem Portalu 
ŚKUP, bez potrzeby dokonania opłaty 
inicjacyjnej.
Tym, którzy chcą złożyć wniosek o kar-
tę w sposób tradycyjny, przypominamy, 
że w Tychach można to zrobić w dwóch 
punktach firmy „Kolporter” – przy 
ul. dąbrowskiego 87 oraz przy ul. Kon-
federatów Barskich 19. ww
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miasta przyjazne pieszym
Tychy będą gospodarzem ogólnopol-
skiej konferencji „Miasta przyjazne 
pieszym”, która 5 kwietnia odbędzie 
się w Mediatece przy al. Piłsudskie-
go 16.

w konferencji swój udział zapowiedzie-
li reprezentanci Górnośląsko-zagłę-
biowskiej metropolii, urzędnicy z miast 
całej Polski, a także przedstawiciele 
policji, straży miejskich oraz firm pra-
cujących na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa.
– Celem spotkania jest  podjęcie 
wspólnych działań, których rezultatem 
będzie stworzenie bezpiecznej infra-
struktury dla pieszych w przestrzeni 
miejskiej – mówi prezydent Tychów 
andrzej dziuba. – w pierwszej części 
zajmiemy się problematyką kształ-
towania bezpiecznej infrastruktu-
ry miejskiej, wpływu inteligentnego 
systemu zarządzania ruchem (ITS) 
na poprawę bezpieczeństwa, wpro-
wadzania metod uspokojenia ruchu 
w mieście oraz nowoczesnych rozwią-
zań w zakresie projektowania przejść 
dla pieszych. Część podsumowująca 
konferencję będzie okazją do dysku-
sji, wymiany poglądów i doświadczeń, 
i poświęcona będzie wyłącznie bezpie-
czeństwu pieszych – dodaje gospodarz 
spotkania.
Szerzej o konferencji napiszemy w ko-
lejnym wydaniu Tyskiego Informatora 
Samorządowego.
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