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Studenci architektury zaprojektują teren przy mediatece
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Urząd Miasta w Tychach w tym tygo-
dniu podpisze umowę o współpracy 
z Wydziałem Architektury Politech-
niki Śląskiej dotyczącą przygotowa-
nia koncepcji urbanistyczno-archi-
tektonicznej przestrzeni stanowiącej 
przedpole i otoczenie budynku tzw. 
Zespołu Szkół Municypalnych przy 
al. Marszałka Piłsudskiego. Trwają 
ostatnie ustalenia, koncepcje mają 
być gotowe w lipcu, wtedy planowana 
jest też wystawa wszystkich prac.

– Chcemy zobaczyć, jaki pomysł na tę 
przestrzeń mają studenci, jakie ktoś 
– być może spoza Tychów – dostrzeże 
walory tego miejsca i jaką zapropo-
nuje koncepcję. Studenci przedsta-
wią miastu 8 wariantów; nie oznacza 
to, że któryś z nich zostanie na pew-
no zrealizowany, ale być może będzie 
inspiracją dla architektów przygoto-
wujących projekt. dajemy im zupełną 
dowolność, liczymy na ich kreatywność 
– mówi Igor Śmietański, zastępca pre-
zydenta Tychów ds. gospodarki prze-
strzennej.
Przyszli architekci już zabrali się 
do pracy. – Studenci nie marnują cza-
su, wykonują niezbędne analizy, mieli 
już okazję zapoznać się z przestrze-
nią podczas spaceru w towarzystwie 
pracownika wydziału Planowania 
Przestrzennego i Urbanistyki, do-
wiadując się o istotnych dla ich pra-
cy uwarunkowaniach i historii miejsca 
oraz miasta – mówi michał Lorbiecki 
z Urzędu miasta, który oprowadzał stu-
dentów po mieście.
zakończenie prac ma nastąpić w lipcu 
tego roku, a ich zwieńczeniu będzie to-
warzyszyć publiczna wystawa.
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Już wkrótce Park Północny w Tychach 
przejdzie metamorfozę. W ciągu najbliż-
szych kilku lat powstaną m.in. podesty, 
drewniane ścieżki, scena na wyspie, zre-
witalizowane zostaną także stawy znajdu-
jące się w parku. Koncepcja zagospodaro-
wania parku jest już gotowa, na początku 
maja br. ma być gotowy również projekt.

w tym roku zostanie zagospodarowany 
teren wokół stawu pierwszego (patrząc 
od strony ulicy Edukacji).

– Przedłużeniem zielonej osi miasta 
będzie trakt pieszy (kładka), zagospo-
darowany zostanie także teren pomię-
dzy ulicami Edukacji i Elfów. z kolei 
teren przed I Liceum ogólnokształ-
cącym im. Leona Kruczkowskiego 
będzie wypiętrzony tak, by tworzył 
łagodne pagórki – miejsca rekreacji 
i wypoczynku. zależy nam na zacho-
waniu naturalnego charakteru tego 
miejsca – mówi andrzej dziuba, pre-
zydent Tychów.

Na realizację pierwszego etapu zabez-
pieczono w budżecie ponad 1,2 miliona 
złotych.
w następnych latach na drugim sta-
wie pojawi się podest, na ścieżkach 
w pobliżu specjalne, drewniane ramy. 
Na wyspie pojawi się scena. moderniza-
cję przejdzie także plac zabaw. zostaną 
wykonane ścieżki, pojawią się nowe ele-
menty małej architektury oraz zrewita-
lizowane zostaną pozostałe stawy.
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nowe życie Parku Północnego

Ze Żwakowa 
na pomarańczowo

Od 1 kwietnia poszerzeniu uległa tzw. 
Taryfa Pomarańczowa – propozycja 
dla pasażerów łącząca w sobie prze-
jazdy pociągami Kolei Śląskich z ofer-
tą MZK Tychy.

do tej pory bilet pomarańczowy obej-
mował swoim zasięgiem linię kolejową 
S4 od stacji Tychy Lodowisko do Ka-
towic Szopienic Południowych. Teraz 
do tego pakietu dołączono także stację 
Tychy Żwaków.
Bez zmian pozostała natomiast cena 
biletu. w dalszym ciągu jest to 5 zł dla 
normalnego biletu jednorazowego oraz 
130 zł w przypadku biletu miesięczne-
go. WW
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Tak już niedługo mają wyglądać tereny rekreacyjne w bezpośrednim sąsiedztwie LO nr 1 i wokół stawów w Parku Pół-
nocnym.

okręgi po staremu
W związku ze zmianami w prawie wybor-
czym Rada Miasta podjęła na marcowej 
sesji uchwałę o podziale Tychów na okręgi 
wyborcze.

Jak się okazuje, granice dotychczasowych 
okręgów pozostaną w obecnym kształcie, 
nie ulegnie zmianie także liczba radnych 
wybieranych z każdego z nich. Tak jak 
do tej pory Tychy będą podzielone na 5 
okręgów, a w każdym z nich do zdoby-
cia przez komitety wyborcze będzie pięć 
mandatów.
w przyjętej w marcu uchwale dopisa-
no jedynie do poszczególnych okręgów 
nowo powstałe ulice.
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Specjalnie dla licealistów
Na wniosek Rady Rodziców I Liceum 
Ogólnokształcącego im. L. Kruczkow-
skiego Miejski Zarząd Komunikacji 
wprowadzi od 13 kwietnia korektę roz-
kładu jazdy autobusów trzech linii.

Godziny odjazdów niektórych kursów 
na liniach 157, 274 i 294 w dni robo-
cze, a więc wtedy, gdy także uczniowie 
dojeżdżają do i ze szkoły, zostaną o kil-
ka minut opóźnione, by zsynchronizo-
wać je z godzinami zakończenia lekcji 
w dwóch znajdujących się w okolicy li-
ceach oraz popularnej „Budowlance”.
To wszystko po to, by kończący zaję-
cia licealiści mieszkający w Kobiórze, 
mikołowie, wyrach itp. mogli zdążyć 
na autobus w kierunku domu. zdarza-
ło się bowiem tak, że spóźniając się 
na konkretny kurs, mieszkańcy np. Go-
styni musieli na następny czekać nawet 
półtorej godziny. od najbliższego piątku 
takie sytuacje nie powinny mieć miej-
sca. WW
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