Kolejny raz mam zaszczyt przedstawić Państwu propozycje zadań, które chciałbym zrealizować w naszym mieście
w najbliższych latach. Razem od wielu lat budujemy nowoczesne i wygodne miasto z innowacyjną infrastrukturą,
pięknymi przestrzeniami, wysoką aktywnością społeczną
oraz niskim bezrobociem.
Planując rozwój Tychów na najbliższe lata, musimy jednak
pamiętać o tym, że jesteśmy u progu procesu zmieniania
się polskich miast w tzw. miasta inteligentne. To ogromne
wyzwanie, by za pomocą nowych technologii usprawnić
działanie miasta i podnieść jakość życia jego mieszkańców. Takie właśnie przedsięwzięcia wspierane są z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020. W związku
z tym rozpoczynamy budowę pierwszego w Polsce samowystarczalnego energetycznie Aquaparku oraz Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego, będącego w pełni innowacyjnym
budynkiem energooszczędnym. Planujemy wdrożenie systemu inteligentnego transportu, który usprawni komunikację w mieście, zwiększy bezpieczeństwo, a także da nam
możliwość bezpośredniego sterowania ruchem. Jednocześnie wprowadzimy efektywne zarządzanie oświetleniem.
Wdrożymy w Tychach Metropolitalny System Wypożyczalni Rowerów Publicznych, zadbamy o dalszą rozbudowę
ścieżek i tras rowerowych, tak aby rower stawał się coraz
bardziej popularnym środkiem transportu. Rozpoczniemy
także rewitalizację nowych terenów zielonych, m.in. Parku
Północnego, Południowego oraz Parku Łabędzi.
Idea inteligentnych miast, miast wygodnych dla wszystkich,
nie opiera się wyłącznie na samym rozwoju infrastruktury
i nowoczesnych technologiach. Istotnym elementem napędzającym zmiany jest przede wszystkim aktywność mieszkańców, którą chcemy w Tychach promować, realizując
m.in. Budżet Partycypacyjny oraz programy społeczne
skierowane do młodzieży, rodzin i naszych seniorów. Chcemy, aby poprzez udział mieszkańców w decyzjach budżetowych mogli oni samodzielnie tworzyć i wprowadzać potrzebne im usługi publiczne. Naszą ambicją jest stworzenie
miasta, którego mieszkańcy, funkcjonując jednocześnie
w świecie globalnym, mają wokół siebie swój świat oswojony, przyjazny i lokalny.
Często słyszę, że Tychy to najlepsze miejsce do zamieszkania
na Śląsku. Jestem pewny, że jest to efekt pracy wszystkich
tyszan, którzy z każdym rokiem zmieniają Tychy na lepsze.
Z wyrazami szacunku,
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KREATYWNE

Po wielkim remoncie Drogi Krajowej nr 1 oraz uruchomieniu Szybkiej Kolei Regionalnej czas

Tychy od wielu lat z wielkim sukcesem pozyskują środki unijne i krajowe, dzięki którym

Kolejny raz tyszanie udowodnili, że zależy im na swoim mieście i w ramach Budżetu

w Tychach na rower. Planujemy uruchomienie Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni

realizowane są w mieście innowacyjne przedsięwzięcia. Do dzisiaj miasto pozyskało ponad

Partycypacyjnego złożyli ponad 170 wniosków ze świetnymi pomysłami dotyczącymi

Rowerów Publicznych, jak również dalszą rozbudowę ścieżek i tras rowerowych.

700 milionów złotych, za które m.in. zmodernizowano Drogę Krajową nr 1, system kanalizacji,

poprawy jakości życia w Tychach. Dlatego z ogromnym zaangażowaniem na kolejne lata

budynki szkół i przedszkoli, uruchomiono Szybką Kolej Regionalną, wybudowano nowoczesny

przygotowujemy dla tyszan:

Po zintegrowaniu systemu komunikacji miejskiej z transportem kolejowym oraz parkingami typu

pasaż kultury „Andromeda”, uruchomiono Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości.

„Park&Ride” już dziś przygotowujemy modernizację ulic Oświęcimskiej i Mikołowskiej.

W najbliższych latach ze środków zewnętrznych planuje się:

• zwiększenie katalogu usług w ramach programu 3+ Liczna Rodzina wspierającego rodziny
wielodzietne

Po rewitalizacji Paprocan czas na nowe otwarcie, czyli: Park Północny, Park Południowy oraz

• zwiększenie miejsc w żłobkach i przedszkolach

Park Łabędzi. Planujemy nowe siłownie plenerowe, place zabaw dla dzieci młodszych

• zwiększenie liczby mieszkań – w tym również na wynajem, w ramach Tyskiego Towarzystwa

i starszych z urządzeniami dla dzieci z niepełnosprawnością, rolkowisko oraz urokliwe miejsca

Budownictwa Społecznego (w 2014 roku zostaną oddane do użytku mieszkania przy ulicy

pełne spokoju i ciszy. Myślimy też o naszych pupilach i planujemy tzw. psi park.

Nowokościelnej, a w następnych latach przy ulicach Grota-Roweckiego i Trzy Stawy)

• podniesienie jakości usług medycznych – inwestycje w infrastrukturę, zakup sprzętu
Po Lodowisku, Hali Sporowej, orlikach, boiskach osiedlowych czas na otwarcie spełniającego

aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

europejskie standardy Stadionu Miejskiego oraz Aquaparku z atrakcjami, których nie ma

• otwarcie Mediateki z salą koncertową – budowa tej nowoczesnej biblioteki na miarę XXI wieku

• dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego

żaden Park Wodny w Polsce, takimi jak: Edukatorium (tyskie małe Centrum Kopernika),

współfinansowana jest z programu unijnego „Jessica”

• wdrażanie programów profilaktycznych związanych z chorobami cywilizacyjnymi

słoneczna „łąka”, symulator surfingu, podwodna wyspa do opalania.

• otwarcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele,

i onkologicznymi, a także kontynuowanie szczepienia dziewczynek przeciw wirusowi HPV

współfinansowanego z programu „LEMUR” (Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej)

• uruchomienie w Teatrze Małym oraz Miejskim Centrum Kultury programów Studio Młodych

Jednocześnie planujemy zupełnie nowe inwestycje sportowe, takie jak: biegowa trasa

• modernizację systemu oświetlenia ulicznego – wymiana lamp na 35 tyskich ulicach w latach

i Tyski Bank Kultury, wspomagających rozwój artystyczny młodych tyszan

narciarska wokół Paprocan, marina żeglarska, kolejne boiska wielofunkcyjne oraz Stadion

2014-2015, współfinansowana z programu „SOWA” (Energooszczędne oświetlenie uliczne)

• uruchomienie miejskiego programu grantowego dla młodzieży „15+”

Lekkoatletyczny.

• termomodernizację i remont ok. 20 szkół i przedszkoli, współfinansowaną ze środków unijnych

• wzbogacenie oferty programu Aktywni 60+ oraz Klubu Seniora

w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz WFOŚiGW w Katowicach

• utworzenie Rady Seniorów, działającej jako organ inicjatywny, konsultacyjny i doradczy przy

Po modernizacji placów Baczyńskiego, św. Anny, Korfantego planujemy odnowić kolejne

• rewitalizację społeczną oraz modernizację budynków osiedla Osada przy ulicy Katowickiej,

Radzie Miasta Tychy

miejskie przestrzenie m.in. chcemy zagospodarować obszar, który zintegruje plac

współfinansowaną ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020

• dalszy rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Baczyńskiego i Rynek. Zależy nam również, by po sfinansowaniu dużych inwestycji przyszedł

• uruchomienie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem – zintegrowanie ruchu

• kolejne edycje programu wsparcia finansowego skierowanego do wspólnot mieszkaniowych

czas na mniejsze zadania, takie jak: poprawa estetyki i funkcjonalności naszych podwórek,

drogowego w celu płynnego poruszania się po mieście, współfinansowane ze środków unijnych

w zakresie termomodernizacji budynków

budowa i remonty osiedlowych chodników i parkingów.

w ramach RPO WSL 2014-2020

• uruchomienie programu umożliwiającego współfinansowanie inwestycji proekologicznych

• uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, dzięki któremu mieszkaniec

realizowanych przez mieszkańców, dotyczących m.in. wymiany pieców na ekologiczne

Dzięki systematycznej modernizacji bazy sportowej Tychy coraz częściej stają się gospodarzem

oczekujący na przystanku znajdzie informacje o kierunku, numerze linii i realnym czasie odjazdu

• skrócenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy w Urzędzie Miasta poprzez rozszerzenie

ogólnopolskich czy międzynarodowych imprez sportowych. Po zorganizowanych z wielkim

kolejnych autobusów, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020

katalogu spraw załatwianych drogą elektroniczną

sukcesem Mistrzostwach Świata Juniorów w Hokeju na Lodzie i modernizacji Stadionu

• rozbudowa sieci miejskich infokiosków i hotspotów, dzięki którym mieszkańcy mogą korzystać

• zwiększenie bezpieczeństwa tyszan m.in. poprzez rozbudowę Systemu Monitoringu

Miejskiego Tychy, jako jedyne miasto na Śląsku, zostały wybrane przez PZPN na Gospodarza

z bezpłatnego dostępu do internetu, współfinansowana ze środków unijnych w ramach RPO WSL

Wizyjnego Miasta oraz sfinansowanie dodatkowych patroli Policji

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej do lat 21 w 2017 roku. Decyzja UEFA, czy Polska będzie

2014-2020.

• nowe edycje Budżetu Partycypacyjnego, dzięki któremu razem z mieszkańcami będziemy

organizatorem mistrzostw zapadnie w styczniu 2015 roku.
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współdecydować o naszym mieście.
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