
TYSKI Informator SamorządowY Nr 45/526

Urząd pracuje normalnie
Jak informuje Urząd Miasta, w gru-
dniowe dni pozaświąteczne nie zmie-
niają się godziny urzędowania. 

znaczy to, że sprawy w Um będzie moż-
na załatwiać w poświąteczną środę (27 
grudnia) w godz. 7.30–15.30, w czwar-
tek (28 grudnia) w godz. 7.30–17.30 oraz 
ostatni raz w tym roku – w piątek, 29 
grudnia w godz. 7.30–13.30.
Po Nowym roku urzędnicy magistratu 
wrócą do pracy we wtorek, 2 stycznia 
2018 r. W

Bezrobocie wciąż niskie
Jak poinformował na listopadowej 
sesji Rady Miasta prezydent Andrzej 
Dziuba, stopa bezrobocia w Tychach 
jest wciąż niższa niż 3 procent.

Co prawda w liczbach bezwzględnych 
w końcu listopada zarejestrowanych 
w tyskim PUP było nieznacznie więcej 
niż w październiku (1784 osoby), to jed-
nak nie zmienia to faktu, że pozosta-
jemy na rekordowym poziomie poniżej 
3%, co wcale nie jest pozytywną wia-
domością, bo w mieście brakuje rąk 
do pracy.
Powiatowy Urząd Pracy pozyskał ostat-
nio 360 tys. zł na aktywizację zawodo-
wą osób bezrobotnych powyżej 30. roku 
życia. Środki przeznaczone będą na re-
fundację kosztów wyposażenia stano-
wisk pracy i dotacji na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej. WW

Bal na lodzie
Tychy są miastem... lodowisk. Ze śli-
zgawek można korzystać na Stadio-
nie Zimowym, a dodatkowo na trzech 
lodowiskach plenerowych – w Papro-
canach, pod „Żyrafą” i przy ul. Brzo-
zowej.

w sobotę, 9 grudnia moSir zaprosił 
dzieci na tradycyjny mikołajkowy Bal 
Przebierańców na Lodzie. w programie 
balu, który trwał nieco ponad godzinę, 
były gry i zabawy oraz konkurs na naj-
ładniejsze stroje i loteria. 
wszystkie ślizgawki są czynne codzien-
nie w następujących godzinach: 8–13, 
15–17, 18:30–19:30.  LS

nominowani i nagrodzeni
W uzupełnieniu informacji dotyczącej 
gali konkursu „Społecznik Roku 2017”, 
która znalazła się w poprzednim wyda-
niu „Tyskiego Informatora Samorządo-
wego”, publikujemy pełną listę nomi-
nowanych i nagrodzonych w konkursie 
tyszan.

w kategorii organizacja Pozarządowa 
nominowani byli: Natasza Godlewska 
(Fundacje Śląskie Hospicjum dla dzie-
ci), antonina mazurek (KTK Gronie przy 
PTTK Tychy), Teresa Siemionowicz (Ty-
ski związek osób Niepełnosprawnych), 
Paweł Janas (Fundacja rozwoju i Inte-
gracji multiIntegra), Łukasz Pawęzka 
(Tychy Falcons), Ireneusz ruchała (Sto-
warzyszenie Tyski Fan i Stowarzyszenie 
GKS).
Kategoria Samorząd: Barbara Koniecz-
na (radna miasta Tychy) – wyróżnienie, 
daria Szczepańska (zastępca prezydenta 
Tychów) – wyróżnienie, michał Kasper-
czyk (Tyskie Towarzystwo rowerowe 
i NoL Tychy) – główna nagroda.
w kategorii Biznes nominacje otrzymali: 
anne-Sophie Basta-Szczygieł (Europa 
House), Jacek i Kinga Kania (firma mul-
ti-Form II). LS

Przystrojony świątecznymi ozdobami 
Plac Baczyńskiego, występy, pokazy, 
wielkie świąteczne gotowanie – w naj-
bliższy czwartek (14 grudnia) rusza dzie-
wiąty tyski Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Liczne atrakcje, pokazy kulinarne, kon-
certy, a przede wszystkim niepowtarzal-
na atmosfera jarmarku co roku przycią-
gają do Tychów mieszkańców z różnych 
stron województwa śląskiego.

Jarmark potrwa cztery dni, do niedzieli 17 
grudnia. rozpocznie go w czwartek o godz. 
16 program interakcyjny z Fabryką Kultury 
„renifer i Bałwanek w poszukiwaniu miko-
łaja”. o godzinie 17.15 wstąpi Honeycomb 
Trio, a po nich (około godz. 19) dobrze zna-
ny tyskiej publiczności chór gospelowy Go-
d’s Property z zespołem.
drugiego dnia jarmarku, w piątek dzieci 
już o godz. 15 będą mogły zobaczyć spek-
takl „o jednym utopcu, który nie lubił śnie-
gu” grupy Lufcik na korbkę, a potem wziąć 
udział w warsztatach manualnych. w pla-
nie jest wspólne dekorowanie świątecznych 
pierników wraz z ekipą Natural Bake Cra-
fters & dekorka. o godzinie 17.15 zapla-
nowano koncert młodych artystów z ze-
społu Szkół muzycznych w Tychach, a pół 
godziny później koncert uczniów ogniska 
muzycznego. wieczorem o godz. 19 na sce-
nie pojawią się górale z zespołu Turnioki, 
a drugi dzień jarmarku zakończy pokaz 
świetlny „PrISma LIGHT” w wykonaniu 
Teatru Nam-Tara Fire&Pyro Performan-
ce, zaplanowany na ok. godz. 20.40.

w sobotę, 16 grudnia na spektakl dla 
dzieci „mikołajki – zapominajki” oraz 
spotkanie z mikołajem organizatorzy 
zapraszają od godziny 14.15. Na głod-
nych od godz. 15 będzie czekała wiel-
ka Patelnia z Kuźnią dobrego Smaku, 
a od 17.15 będziemy mieli przedsmak 
Tyskich wieczorów Kolędowych – kon-
cert zatytułowany „Kędyż Go szukać. 
Pastorałki z gwiazdami” w wykona-
niu: magdaleny Piotrowskiej, anny So-
kołowskiej, dariusza Kordka, Prze-
mysława Brannego, Łukasza Lecha. 
o godzinie 19 w specjalnym świątecz-
nym programie na scenie pojawi się 
legenda polskiego rocka – krakow-
ski zespół Skaldowie, a sobotni wie-
czór zakończy pokaz fireshow „Indi-

go” w wykonaniu Teatru Nam-Tara 
(o godzinie 20.40).
w niedzielę, ostatniego dnia jarmar-
ku od godz. 14 na program interaktywny 
zaprasza dzieci Teatr Trip. od 15.30 mi-
strzowski pokaz kulinarny, a dwie godzi-
ny później – ogłoszenie wyników Tyskiego 
Banku Kultury. o godz. 19 na scenie pojawi 
się gwiazda wieczoru – Kayah. Kilka minut 
wcześniej życzenia świąteczne wszystkim 
zebranym na Placu Baczyńskiego złożą 
przedstawiciele władz miasta.
Jarmark to także doskonała okazja do zro-
bienia świątecznych zakupów – ozdoby świą-
teczne i choinkowe, bombki i inne przed-
mioty dekoracyjne będzie można znaleźć 
w jarmarkowych domkach. Sprzedawane 
będą także wina, korzenne i miodowe piwa, 
miody pitne, aromatyczne wyroby wędliniar-
skie, pachnące pierniki, sycące sery, konfitu-
ry i czekolady, a także chleby i ciasta.
– druga połowa grudnia to czas, w którym 
planujemy rodzinne spotkania i szykujemy 
się do świąt Bożego Narodzenia. występy 
muzyczne, gry i konkursy dla dzieci, po-
kazy kulinarne i wspólne gotowanie będą 
doskonałą okazją do spotkań towarzyskich, 
do wspólnego świętowania. To czas rado-
snego oczekiwania i niepowtarzalnej at-
mosfery – warto go w pełni wykorzystać, 
dlatego zapraszamy wszystkich do wzięcia 
udziału w kolejnym już tyskim Jarmarku 
Bożonarodzeniowym – mówi prezydent 
Tychów andrzej dziuba.
wstęp na wszystkie wydarzenia jest bez-
płatny.

W ten magiczny czas...
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Rusza warta ponad 132 mln zł przebudo-
wa tyskiego odcinka ul. Oświęcimskiej. 
To fragment drogi krajowej nr 44, jednej 
z najbardziej obciążonych tras w kraju. 
Na czas przebudowy zostanie wprowa-
dzona tymczasowa organizacja ruchu, 
a także będą wytyczone objazdy. Poważ-
niejszych utrudnień można spodziewać 
się w drugim tygodniu stycznia.

Najpierw wybudują rondo
Całość prac obejmuje łącznie 2,5 km 
drogi krajowej nr 44 na fragmencie 
od węzła wartogłowiec do ulicy Tu-
ryńskiej (w rejonie fabryki FCa), gdzie 
powstanie bezkolizyjny węzeł. doce-
lowo połączy on dK 44 z ulicami my-
słowicką, Kościelną i Główną, a także 
rozdzieli ruch lokalny od tranzytowe-
go. właśnie tam należy spodziewać się 
pierwszych istotnych zmian w organi-
zacji ruchu. Jednak nim rozpocznie się 
budowa obiektu, w pierwszej kolejności 
musi powstać tymczasowe rondo, któ-
rym zostanie poprowadzony objazd.
od końca listopada na ul. Turyńskiej w re-
jonie przejścia dla pieszych przy halach 
fabryki FCa trwa budowa tymczasowe-
go ronda. roboty drogowe prowadzone 
są przy miejscowych zawężeniach jezdni 
i choć kierowcy muszą liczyć się z utrud-
nieniami, to ta zmiana organizacji ruchu 
nie powoduje większych problemów ko-
munikacyjnych. Prace podzielono bowiem 
na etapy.

Objazd przez dwa ronda
Jeżeli warunki atmosferyczne będą 
sprzyjać drogowcom, tymczasowe ron-
do powinno być gotowe w drugiej poło-

wie grudnia. Niemniej jednak, z uwagi 
na zbliżający się okres świąteczny, będzie 
wykorzystane jako objazd dopiero w oko-
licach 8 stycznia. wówczas ruszy budo-
wa dwupoziomowego węzła. Tym samym 
zostanie całkowicie zamknięty przeszło 
kilometrowy odcinek ul. Turyńskiej po-
między budowanym rondem a skrzyżowa-
niem dK 44 z ul. Kościelną i Główną. obie 
te ulice – Kościelna i Główna – a także 
ulica mysłowicka również mają być wy-
łączone z ruchu.
Kierowcy jadący w stronę oświęcimia 
będą poruszać się ul. oświęcimską aż 
do wysokości istniejącego ronda na skrzy-
żowaniu ulic Serdecznej i oświęcimskiej, 
gdzie skręcą w wewnętrzną drogę pro-
wadzącą do fabryki FCa. Tak dostaną się 
na tymczasowe rondo i powrócą na trasę 
dK 44. objazd dla kierowców jadących 
w stronę mikołowa odbywać się będzie 
dokładnie tym samym torem, z tym 
że w przeciwnym kierunku (tymczaso-
we rondo – wewnętrzna droga do fabryki 
FCa – rondo Serdeczna-oświęcimska – 
ul. oświęcimska).
To bardzo istotna zmiana organizacji ru-
chu, która obowiązywać będzie aż do mo-
mentu wybudowania zasadniczej części 
węzła, co planowo potrwa ponad rok.

Przy węźle Wartogłowiec
Jednocześnie przebudowa będzie pro-
wadzona również na początkowym frag-
mencie projektu – począwszy od wę-
zła wartogłowiec do skrzyżowania ul. 
oświęcimskiej z ul. Kościelną i Głów-
ną. Na ukończeniu jest opracowywanie 
tymczasowej organizacji ruchu dla tego 
zakresu. Choć jej szczegóły nie są jesz-

cze znane, to wiadomo już, że w różnych 
punktach miasta, a zwłaszcza na wlo-
cie do Tychów, na drogach krajowych 
dK 1 i dK 44 ustawione zostaną znaki 
z informacją o utrudnieniach oraz zale-
canych objazdach. Kierowców zachęca-
my też do śledzenia strony internetowej 
dk44.mzuim.tychy.pl, gdzie na bieżąco 
publikowane są wszelkie istotne infor-
macje dotyczące przebudowy.

A po remoncie
modernizacja tyskiego fragmentu dK 
44 to po ul. Beskidzkiej jedna z naj-
większych drogowych inwestycji w mie-
ście w ciągu ostatnich lat. Początek 
przebudowywanego odcinka znajdu-
je się bezpośrednio za węzłem dK 44 
z dK 1 w dzielnicy Tychy-Urbanowice, 

a kończy na wysokości ul. Turyńskiej 
w rejonie fabryki FCa. oprócz wymiany 
nawierzchni po obu stronach drogi po-
wstanie chodnik wraz ze ścieżką rowe-
rową od strony południowej. zaprojek-
towano także dwa przejścia podziemne: 
jedno w rejonie ul. Kościelnej, drugie 
przy ulicy długiej. Inwestycja ograni-
czy negatywne oddziaływanie na środo-
wisko i mieszkańców, bowiem wzdłuż 
części modernizowanego odcinka staną 
ekrany akustyczne.
Jednak najistotniejszym punktem pro-
jektu ma być nowy, bezkolizyjny węzeł. 
zapewni on sprawne połączenie z przed-
siębiorstwami zlokalizowanymi w pod-
strefie tyskiej KSSE oraz dzielnicami: 
Urbanowice, Jaroszowice i wygorzele 
a także Gminą Bieruń, oddzielając ruch 
tranzytowy (który zostanie poprowadzony 
górą obiektu) od ruchu lokalnego – ten 
odbywać się będzie dołem, po dwóch du-
żych rondach.
w ramach inwestycji częściowej przebu-
dowie ulegną także ulice: Główna, oświę-
cimska, Kościelna, mysłowicka, miła, Po-
godna, długa.

Unijny projekt
Projekt współfinansowany jest przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu rozwoju regionalnego w ra-
mach Programu operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. Poziom dofinasowania 
wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. 
aktualnie koszty całej inwestycji progno-
zowane są na około 132 mln. zł. Same 
roboty budowlane, za które odpowiada 
wybrana w drodze przetargu firma Eu-
rovia Polska Sa, szacowane są na około 
100 mln. zł. Planowo inwestycja ma być 
gotowa do końca 2019 roku.

W styczniu istotne zmiany organizacji ruchu na DK nr 44
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