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Trwa kolejny etap przebu-
dowy ul. Beskidzkiej. Naj-
większe zaawansowanie 
prac widoczne jest na odcin-
ku od Katowic w kierunku 
S1, gdzie rozpoczęło się ukła-
danie krawężników. Na tym 
odcinku asfalt pojawi się 
we wrześniu. Trwają również 
prace na obiektach – gotowa 
jest połowa estakady w rejo-
nie skrzyżowania z al. Nie-
podległości.

Modernizacja „tyskiego od-
cinka” DK 1 prowadzona 

jest na 6,5-kilometrowym frag-
mencie drogi. Z chwilą, gdy na od-

cinku od Katowic w kierunku S1, 
kierowcom zostały udostępnione 
ponad 4 km jezdni prowadzącej 
w jednym kierunku, wykonawca 
inwestycji – firma Polimex Mo-
stostal SA – rozpoczął budowę 
przeciwnego pasa drogi.

Jak informuje Agnieszka Ki-
jas z Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów, w miejscu zdartego 
starego asfaltu zostaną ułożone 
poszczególne warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni.

– Najpierw jest to licząca 
15 cm warstwa gruntu stabilizowa-
nego cementem – mówi. – Na niej 
położona zostanie geosiatka, która 
wzmacnia podłoże, a następnie 

druga warstwa podbudowy, czyli 
20 cm kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. Na tym ponow-
nie pojawi się zawijana geosiatka, 
na którą układa się 20 cm pod-
budowy pomocniczej z kruszywa 
łamanego. Dopiero na tak przy-
gotowanym podłożu wykładany 
jest asfalt.

Jednocześnie prowadzone 
są prace na obiektach. W rejonie 
skrzyżowania z al. Niepodległości, 
gdzie powstaje estakada (przez 
nią poprowadzony zostanie ruch 
tranzytowy, pod nią odbywał się 
będzie ruch lokalny), zaawanso-
wanie prac jest duże. Gotowa jest 
już połowa obiektu – prace za-

kończyły się w czerwcu, a z chwi-
lą przełożenia ruchu rozpoczęła 
się budowa z drugiej strony dro-
gi. Tam stanęły już dwie z trzech 
podpór, a niebawem pojawi się 
ostatnia.

– W tym miesiącu wykonaw-
ca planuje jeszcze budowę rusz-
towania i rozpocznie zbrojenie 
głównej płyty wiaduktu – dodaje 
Agnieszka Kijas. – Z kolei przy 
moście nad Potokiem Tyskim 
jeszcze w sierpniu rozpocznie się 
betonowanie dwóch przyczółków, 
czyli żelbetowych elementów, któ-
re podtrzymują całą konstrukcję. 
Kontynuowana jest także budowa 
drugiej części przejścia podziem-

nego w rejonie ul. Edukacji oraz 
trwają prace przy wiadukcie nad 
torami PKP.

Jeśli chodzi o zaangażowanie 
finansowe inwestycji, to na koniec 
lipca zrealizowano 55 mln zł (67 
mln zł brutto) z ok. 122 mln zł 
netto (150 mln zł brutto).

W realizacji inwestycji zano-
towano kilkumiesięczne opóź-
nienie. Inżynier kontraktu nadal 
bada wniosek wykonawcy inwe-
stycji o możliwość przesunięcia 
terminu zakończenia prac z 2 
stycznia na 30 czerwca 2014 r. 
Przypomnijmy, iż jako powód 
opóźnienia podano trudną sytu-
ację firm budowlanych, wyjątko-

wo długą zimę 2012/2013 (prace 
można było rozpocząć dopiero 
15 kwietnia) oraz konieczność 
wykonania projektu zamienne-
go (przebudowa DK 1 rozpoczęła 
się dwa lata po wykonaniu projek-
tu i w tym czasie rozrosła się m.in. 
sieć kabli telekomunikacyjnych). 
Po opinii inżyniera kontraktu do-
kumenty trafią do Centrum Unij-
nych Projektów Transportowych. 
Jeżeli oba podmioty uznają, że są 
przesłanki do aneksowania umo-
wy, miasto podpisze aneks i nie 
naliczy wykonawcy kar umow-
nych. W przeciwnym wypadku 
kary będą wyegzekwowane.

LeSzeK SoBieraj

DK1: ostatnia  
podpora estakady

Do końca sierpnia trwa 
internetowe głosowanie 
w konkursie na Najlepszą 
Przestrzeń Publiczną Woje-
wództwa Śląskiego 2013.

W tegorocznej edycji rywali-
zuje 36 architektoniczno-

urbanistycznych realizacji z tere-
nu całego województwa. Wśród 

nich są trzy tyskie: remont i ter-
momodernizacja budynku III LO, 
mostki piesze w Parku Jaworek 
i budowa natrysków z przebieral-
nią i zapleczem sanitarnym w Pa-
procanach.

jak głosować?
Aby oddać swój głos, należy 

na stronie internetowej konkursu 

http://www.slaskie.pl wybrać trzy 
najlepsze propozycje i przyznać 
im odpowiednio: 3, 2 lub 1 punkt, 
a następnie potwierdzić swój głos 
przez e-mail.

Nagrody
Wśród osób biorących udział 

w głosowaniu internetowym roz-
losowane będą nagrody rzeczo-

we, które zostaną wręczone przez 
Marszałka Województwa Śląskie-
go podczas uroczystości ogłosze-
nia wyników w trakcie tegorocz-
nych Śląskich Dni Architektury.

Były sukcesy
Warto przypomnieć, że mia-

sto Tychy już dwa razy wygrało 
w konkursie. W 2010 r. za najlep-

szą przestrzeń publiczną internau-
ci uznali modernizację placu Ba-
czyńskiego w Tychach. W 2012 r. 
Wodny Plac Zabaw na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego Pa-
procany został wyróżniony przez 
jury w kategorii przestrzeń pu-
bliczna, otrzymał także nagrodę 
internautów.

Czy remont i termomoder-
nizacja budynku III LO, mostki 
piesze w Parku Jaworek lub bu-
dowa natrysków z przebieralnią 
i zapleczem sanitarnym w Pa-
procanach w tym roku wygrają? 
To zależy od internautów. Zachę-
camy do głosowania!

oPrac. eWa STrzoDa

C z y  n a j l e p s z a  p r z e s t r z e ń  p u b l i c z n a  b ę d z i e  w  n a s z y m  m i e ś C i e ?

zagłosuj na Tychy!

obecnie trwa budowa drugiej części estakady – ekipy montują ostatnią z podpór. Gotowy jest już czterokilometrowy odcinek zachodniej jezdni DK1 od Katowic w kierunku S1.
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Natryski z przebieralnią w Paprocanach.Budynek iii Lo. Mostek pieszy w Parku jaworek.
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