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W minionym
tygodniu
rozpoczęły się prace
na kilku ulicach, m.in.
na Armii Krajowej,
al. Piłsudskiego,
a także na
ul. Cmentarnej
i Dzwonkowej. Inne
z kolei poddawane
są gruntowniejszym
modernizacjom,
jak chociażby
ul. Wiązowa,
gdzie prace się
już zakończyły,
czy budowa
nowej drogi –
ul. Fredry, która się
rozpoczyna.

W

ostatnich dniach
uważniej – przy
zwężeniu jezdni
– jeździliśmy ul.
Armii Krajowej. Tutaj, na prawie 400-metrowym odcinku
(pomiędzy rondem Zesłańców
Sybiru, a skrzyżowaniem z ul.
Turkusową) pojawi się nowa nawierzchnia. Prace potrwają jeszcze kilka dni. Ekipy remontowe
pracują także na al. Piłsudskiego
(od ul. Paprocańskiej do wjazdu na DK-1), dobiegł natomiast
końca remont ul. Cmentarnej
i Dzwonkowej – na wysokości
wjazdu do tunelu, do skrzyżowania z ul. Beskidzką. Wykonawcą
wszystkich prac jest firma Bio-Ekos, która w tym roku odpowiada za naprawy nawierzchni dróg
i ulic na terenie Tychów.

Na Wiązowej
i na Fredry
Przebudowano ul. Wiązową.
Dawna droga gruntowa zyskała
nową, asfaltową nawierzchnię

na odcinku od ul. Katowickiej
do ul. Jałowcowej. Jedynie w miejscach, gdzie pod ziemią przebiega wodociąg, zastosowano kostkę
brukową. Powstały też wyniesione
skrzyżowania oraz jednostronny chodnik. Wykonane zostały
zjazdy do posesji, a nowa droga
jest odwodniona. Po przebudowie
szerokość jezdni wynosi 6 metrów. Wartość prac to przeszło
800 tys. zł.
Ruszyła budowa ul. Fredry.
Przetarg na wykonanie inwestycji wygrała spółka Novum Invest
Silesia z Katowic. Ulica Fredry
jest drogą wewnętrzną, a cała
jezdnia wykonana jest z kruszywa. Po przebudowie zyska nową
asfaltową nawierzchnię, powstaną także zjazdy do posesji oraz
chodnik. Ulica posiadać będzie
też odwodnienie. Tutaj, z uwagi
na lokalny charakter drogi, nie
przewiduje się większych utrudnień w ruchu. Roboty będą prowadzone etapami przy czasowym wyłączeniu fragmentów
ulicy. Przez cały okres trwania
prac będą zapewnione przejścia
dla pieszych przez teren robót
oraz zostanie utrzymany dojazd pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów służb miejskich
do posesji. Prace warte blisko 290
tys. zł mają zakończyć się w listopadzie.

Nowy chodnik
Oprócz inwestycji drogowych pod nadzorem Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów prowadzone są remonty chodników.
22 września podpisano umowę
na przebudowę chodnika przy
ul. Wejchertów. Wykonawcą inwestycji została – po przetargu
– również katowicka firma Novum Invest Silesia. Na odcinku
od ul. Edukacji do ul. Filaretów
chodnik zostanie praktycznie
wybudowany od nowa, bowiem
oprócz nowej nawierzchni, zo-

Ostatni zjazd
na DK1
Dobiegają końca prace
na ostatnim zjeździe z estakady – od strony Katowic w kierunku centrum
miasta. W ostatnich tygodniach brygady wzmacniały podłoże, wykonywano
też roboty naprawcze. Miały one potrwać do końca
miesiąca i wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu się zakończą. W poniedziałek, 29 września,
na tym odcinku drogi
trwały ostatnie prace bitumiczne oraz porządkowe. Teraz rozpoczną się
odbiory techniczne.
staną też ułożone warstwy konstrukcyjne. Ponadto wyremontowane zostaną zatoki postojowe.
Po zakończeniu prac kierowcy
będą mieli do dyspozycji około 30 miejsc parkingowych. Roboty prowadzone będą etapami
przy jednostronnym zawężeniu
jezdni. Wartość umowy to blisko
180 tys. zł.

Czerwony asfalt
Modernizacji doczekały się
także ścieżka rowerowa przy ul.
Sikorskiego i biegnący wzdłuż
niej chodnik. Dawna nawierzchnia ścieżki rowerowej była zniszczona, a w niektórych miejscach
wręcz porozrywana przez korzenie drzew. Teraz położono tu pas
z czerwonego asfaltu. Skorzystali
także piesi, bowiem oprócz ścieżki
wyremontowano chodnik. Prace
prowadzone były na odcinku pomiędzy Rondem Zesłańców Sybiru, a pętlą trolejbusową. Wartość
robót – 350 tys. zł.
Leszek Sobieraj

Nagroda dla prezydenta
Śląska Izba Budownictwa przyznała prezydentowi Tychów Andrzejowi Dziubie tytuł „Autorytet budownictwa i gospodarki
śląskiej”.

P

rezydent został nagrodzony przez kapitułę konkursu „Śląskie budowanie” za „wyjątkową kre-

atywność oraz aktywność w organizowaniu finansowania i realizacji programu rozwoju inwestycyjnego
miasta Tychy”. Wyróżnienie odebrał 24 września
w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach podczas obchodów „Śląskiego Dnia Budowlanych –
2014” i VI Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości.
LS
um tychy
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Ś l ą s k a I zba B udownic t wa

Prezydent Andrzej Dziuba (w środku) odebrał wyróżnienie podczas Śląskiego Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomości.
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Ibuki w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach oferuje swoim
czytelnikom dostęp do prawie 1.600 publikacji w wersji elektronicznej. Żeby go
uzyskać, nie trzeba nawet
wychodzić z domu.

M

BP Tychy jako jedna z 17 bibliotek bierze udział w projekcie Konsorcjum Ibuk Bibliotek
Województwa Śląskiego, którego liderem jest Biblioteka Śląska
w Katowicach. Dzięki temu projektowi czytelnicy z kilkunastu
miast mają dostęp do serwisu
IBUK Libra, należącego do Wydawnictwa Naukowego PWN
i udostępniającego publikacje
w wersji elektronicznej.
Czytelnicy korzystający
ze zbiorów MBP w Tychach mogą
teraz uzyskać bezpłatny, roczny
dostęp do 1.600 pozycji z zasobów
IBUK Libra. Książki proponowa-

ne przez tę platformę można czytać na komputerze i na każdym
urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu.
– Są to głównie książki popularnonaukowe i podręczniki
akademickie dla studentów z różnych dziedzin, jak prawo, marketing, zarządzanie, rachunkowość,
medycyna – mówi Maria Bisztyga, zastępca kierownika Czytelni
Centralnej MBP Tychy. – Jest też
trochę literatury pięknej, poradników, książek dla dzieci i młodzieży.
Aby z nich skorzystać, trzeba
posłużyć się osobistym kodem
PIN, jaki każda chętna osoba
może otrzymać w bibliotece.
Czytelnicy zapisani w Bibliotece
Centralnej przy ul. Wyszyńskiego
27 nie muszą zgłaszać się po PIN
osobiście – można go otrzymać
droga mailową, przesyłając taką
prośbę na adres czytelnia@mbp.

tychy.pl i podając swoje imię,
nazwisko oraz numer karty bibliotecznej. Osoby, które nie są
zapisane do Biblioteki Centralnej, muszą najpierw dokonać tej
formalności.
– Rozdaliśmy już około 60
kodów PIN – mówi Maria Bisztyga. – Zainteresowani są głównie studenci i osoby uczące się,
ale nie tylko.
Książki zakupione przez
Konsorcjum Bibliotek Województwa Śląskiego można też czytać
na wszystkich komputerach bibliotecznych Biblioteki Centralnej
bez konieczności pobierania kodu
PIN. Usługa jest na razie dostępna
tylko w Bibliotece Centralnej, ale
docelowo będą ją świadczyć także
wybrane filie MBP Tychy.
Pełen wykaz dostępnych ibuków znajduje się na stronie www.
mbp.tychy.pl.
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Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Paprocanach
w czwartek odbył się XVII
Regionalny Mityng Olimpiad
Specjalnych w Biegach Przełajowych. Zawodnicy reprezentujący 11 Klubów Olimpiad
Specjalnych z siedmiu miejscowości zmagali się na dystansach 600, 800, i 1600 m.
W przerwie pomiędzy konkurencjami odbył się II Bieg
Rodzinny pamięci Józefa
Kwiotka, poświęcony zmarłemu w 2013 roku koordynatorowi Olimpiad Specjalnych
w Polsce. Impreza odbyła się

pod patronatem prezydenta
Andrzeja Dziuby.

O

twarcie przebiegło zgodnie z olimpijskim kanonem. Na płytę boiska uroczyście
wniesiono, a następnie zawieszono flagę Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska i zagrano hymn. Zastępca prezydenta
Tychów Daria Szczepańska oraz
dyrektor Ośrodka Święta Faustyna Witold Botor i Anna Szmigiel
z Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia UM Tychy wspólnie
ogłosili, że uważają imprezę
za otwartą.

Wiceprezydent Szczepańska
przypomniała ponadto, że Mityng odbywa się w Tychach już
od 10 lat.
W biegach wzięli udział zawodnicy z 11 Klubów Olimpiad
Specjalnych: Animusz z Raciborza, Fair Play z Rybnika, Gumisie z Zabrza, Huragan z Raciborza, Komety z Zabrza, Łukaszki
z Rudy Śląskiej, Motyl z Tychów,
Promyk z Rybnika, Skarbusie
z Lędzin, Sokoły z Miedar oraz
gospodarze imprezy – Klub
Olimpiad Specjalnych Pryzmat
Tychy.
Sylwia Witman

sylwia witman

Olimpijskie zmagania w Paprocanach

W 13 biegach wzięło udział ponad 50 zawodników z 7 miejscowości.

