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Z początkiem sierpnia Miejski Zarząd 
Ulic i Mostów podpisał z Przedsiębior-
stwem Budowlano-Drogowym „Dro-
kan-1” dwie umowy opiewające łącz-
nie na 1,3 miliona zł. Dotyczą one robót 
drogowych przy ul. de Gaulle’a oraz 
przy ul. Filaretów.

Szerzej i więcej
zdecydowanie większą inwestycją jest 
ta przy ul. de Gaulle’a, która ma pochło-
nąć milion złotych. zgodnie z założonym 
planem przebudowa będzie realizowana 
w dwóch etapach. w pierwszym sta-
dium inwestycji wykonanych zostanie 27 
miejsc postojowych o nawierzchni bru-
kowej, prostopadłych do jezdni oraz 14 
miejsc na wydzielonym parkingu przy 
przychodni Hipokrates (wraz ze zjaz-
dem z ul. Grunwaldzkiej). w ramach 
zadania zostaną również wykonane 
dojścia piesze do parkingów, schody 
terenowe, odwodnienie i przebudowa 
oświetlenia.
w drugim etapie powstać ma kolejnych 
18 miejsc postojowych, prostopadłych 
do jezdni, która zostanie poszerzona 
do szerokości 5 metrów. Sama jezd-
nia, odwodniona i z nowym oświetle-

niem, otrzyma też nową nawierzchnię 
– w miejscu asfaltu pojawi się kostka 
brukowa.

Te r m i n  z a ko ń c z e n i a  i n w e st yc j i 
na ul. de Gaulle’a został wyznaczony 
na listopad br. Jak zapewnia mzUim, 
roboty drogowe będą prowadzone tak, 
by zminimalizować utrudnienia w ru-
chu. Przez cały czas trwania prac zo-
staną zapewnione przejścia dla pie-
szych i dojścia do mieszkań.

Przy ZSS nr 8
drugą inwestycję PB-d „drokan-1” 
realizować będzie przy ul. Filaretów, 
w rejonie zespołu Szkół Specjalnych 
nr 8. zakres prac obejmuje wykonanie 
zatoki na 19 miejsc postojowych pro-
stopadłych do jezdni i jednego równo-
ległego do drogi. Parking będzie miał 
nawierzchnię brukową.
Przy okazji wyremontowany zostanie 
także fragment chodnika wzdłuż po-
wstających miejsc postojowych, prze-
budowane zostanie także oświetle-
nie.
w przypadku ul. Filaretów prace mają 
zostać zakończone wcześniej, bo do 
końca października br.
 WW

Barbarian Race to jeden z kilku orga-
nizowanych w Polsce biegów ekstre-
malnych z przeszkodami. Jak twier-
dzą jego twórcy, powstał z potrzeby 
pokazania wszystkim, że silna wola 
jest kluczem do zwycięstwa. Dlatego 
na trasach Barbariana jest wiele bar-
dzo trudnych przeszkód o sporej skali 
trudności, a ich pokonanie to nie tylko 
wielki wysiłek, ale też spora dawka 
adrenaliny i emocji.

Po raz kolejny Barbarian race rozegra-
ny zostanie w Tychach 18-19 sierpnia. 

Uczestnicy rywalizować będą na dwóch 
dystansach: 7 oraz 13 km, a trasa usy-
tuowana zostanie wokół jeziora Papro-
cańskiego. oprócz zaprawionych w boju 
„barbarzyńców” wystartują także po-
czątkujący na tzw. For Fun, gdzie nie 
obowiązują kary czasowe oraz Barbarian 
arrow na dystansie 300 metrów z oś-
mioma najlepszymi przeszkodami. dla 
najmłodszych zorganizowany zostanie 
Barbarian Kids.
w zawodach wystartują biegacze z całej 
Polski oraz spora grupa z Tychów, której 
warto pomóc dopingiem na trasie. LS

Zmiany przy de Gaulle’a i filaretów
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W nowej zatoce przy ul. Filaretów będzie miejsce na 19 samochodów.

Jedną z wielu trudnych przeszkód pokonuje 
Sławomir Buturla.

Parking przy przychodni "Hipokrates" zyska nową nawierzchnię.

Zaproszenie dla... barbarzyńców

Kreatywne Suble
Wzorem kilku innych parków i skwe-
rów w mieście także i na alejkach par-
ku Suble oraz przy boisku na osiedlu 
Ogrodnik zamontowane zostaną gry 
dla najmłodszych mieszkańców.

w tzw. kreatywnych strefach gier znaj-
dą się m.in. plansze do gry w klasy, gier 
podwórkowych „Gąsienica” i „Biedron-
ka” oraz „Naśladuj mnie”. montaż tych 
atrakcji ma się odbyć w ostatnich ty-
godniach sierpnia, a kosztował będzie 
22 500 zł brutto. WW

tężnia z regulaminem
Jeszcze w tym tygodniu Tyski Zakład 
Usług Komunalnych zamontuje przy 
tężni solankowej w Rodzinnym Parku 
bł. Karoliny tablicę z regulaminem ko-
rzystania z tego obiektu.

oprócz informacji o zalecanym czasie 
jednorazowego seansu tężni solankowej 
i ostrzeżeniach dotyczących stanu zdro-
wia osób z niej korzystających za pomocą 
m.in. piktogramów opisano zakazy obo-
wiązujące w otoczeniu obiektu. wśród nich 
znalazły się: zakaz spożywania alkoho-
lu, palenia tytoniu, zakłócania spokoju, 
zaśmiecania oraz prowadzenia zwierząt, 
które mogłyby zanieczyścić solankę. WW

Zespół alternatywny
Prezydent Tychów powołał w ostatnich 
dniach zespół ds. elektromobilności 
i paliw alternatywnych. Jego przewod-
niczącym został Miłosz Stec, zastępca 
prezydenta ds. infrastruktury.

w składzie zespołu znaleźli się przedsta-
wiciele czterech wydziałów Urzędu miasta 
oraz miejskiego zarządu Ulic i mostów, 
miejskiego zarządu Komunikacji, Przed-
siębiorstwa Komunikacji miejskiej, Ty-
skich Linii Trolejbusowych i regionalnego 
Centrum Gospodarki wodno-Ściekowej. 
Głównym jego zadaniem jest wypraco-
wanie wniosków i propozycji dotyczących 
stworzenia w Tychach infrastruktury słu-
żącej do wykorzystania paliw alternatyw-
nych i ładowania pojazdów oraz zwiększe-
nia udziału pojazdów elektrycznych lub 
napędzanych gazem we flocie pojazdów 
używanych przez gminę. RN
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