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Tyskie Linie Trolejbusowe podpisały 
we wtorek (26.06) umowę z konsor-
cjum firm Sesto sp. z o.o. i Elmax Tychy 
na budowę sieci trolejbusowej na osied-
lach Z i Z1. Powstanie nowa linia G oraz 
zmodyfikowana zostanie linia E. Tabor 
TLT uzupełnią trzy nowe trolejbusy wy-
posażone w dodatkowe baterie, dzięki 
czemu będą mogły regularnie kurso-
wać po ulicach, na których nie ma trakcji 
elektrycznej.

– długość nowego odcinka to ok. 2 km, 
co pozwoli na dotarcie do tej części 
miasta, która do tej pory nie było sko-
munikowana z siecią trolejbusową – 
podkreśla marcin rogala, prezes TLT. 
– oprócz budowy nowej trakcji – od pętli 
paprocańskiej do skrzyżowania z dK1 
– umowa przewiduje przebudowę sieci 
trakcyjnej przy rondzie zesłańców Sy-
biru oraz na odcinku pomiędzy rondem 
a pętlą paprocańską. wybudowana zo-
stanie także stacja zasilająca. obie linie 
będą przebiegać m.in. ul. Sikorskie-
go, a więc znacznie poprawi się dojazd 
np. do wodnego Parku Tychy, bo tam 
znajdzie się jeden z przystanków.
– Jest to kolejna inwestycja zwią-
zana z infrastrukturą trolejbusową. 

w Tychach powstanie nowoczesne 
centrum zdalnego sterowania, po-
dobne do tych, jakie wykonywaliśmy 
w Lublinie i w Gdyni. w ramach kon-
sorcjum prace podzieliliśmy w ten spo-
sób, że w naszym zakresie jest budowa 
stacji zasilającej i wspomnianego cen-
trum zdalnego sterowania, natomiast 
firma Elmax zajmować się będzie bu-
dową linii kablowych, przebudową sieci 

trakcyjnej i robotami ogólnobudowla-
nymi – twierdzi Piotr Sakowski, prezes 
łódzkiej firmy Sesto z o.o. wykonawca 
ma 12 miesięcy na realizację umowy.
– rozpoczęcie prac uzależnione jest 
od otrzymania stosownych zgód, 
co jeszcze potrwa około dwóch miesięcy 
– dodaje marek Żywicki, prezes firmy 
Elmax. – Utrudnienia dla zmotoryzo-
wanych mieszkańców wystąpią przede 
wszystkim na ul. Skorskiego, ale trud-
no mi mówić o szczegółach, bo projekt 
organizacji ruchu na czas prac jeszcze 
powstaje. Jest on tematem uzgodnień 
z uwagi na drogi dojazdowe do budyn-
ków, osiedli oraz różne elementy in-
frastruktury drogowej jak wysepki czy 
wjazdy na parkingi.
wartość umowy na budowę sieci trakcyj-
nej to 7 mln zł. Inwestycja jest częścią 
większego projektu pod nazwą „zakup 
nowoczesnego taboru autobusowego 
z napędem ekologicznym na potrzeby 
rozwoju transportu publicznego w pod-
regionie tyskim”, współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej. LS

Zarejestruj dziecko online
Od 1 czerwca rodzic nowonarodzone-
go dziecka nie będzie musiał już bie-
gać do Urzędu Miasta, by zarejestrować 
pociechę. Będzie mógł to zrobić w kilka 
minut, nie wychodząc z domu.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka 
rodzice mają 21 dni od wystawienia 
karty urodzenia. do tej pory mieli tyl-
ko jedną opcję – wizyta w urzędzie. od 1 
czerwca mają wybór – pędzić do Um, 
czy spędzić ten czas z nowym człon-
kiem rodziny.
wszystko, czego potrzeba, to aktualny 
Profil zaufany (jak go otrzymać – do-
wiedz się na stronie www.umtychy.pl/
profil-zaufany) i kilka minut. Cały sy-
stem rejestracji dziecka opiera się bo-
wiem na kilku prostych krokach wyko-
nanych na stronie www.obywatel.gov.pl. 
znając nazwę szpitala, w którym dzie-
cko przyszło na świat, mając wybra-
ne imię dziecka (najlepiej uzgodnione 
przez oboje rodziców) i ustalony numer 
aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli 
nie jest się w związku małżeńskim) – 
możemy łatwo i szybko przejść przez 
cały proces.
w zależności od wybranej podczas re-
jestracji opcji odpis aktu urodzenia 
dziecka, powiadomienie o nadanym nu-
merze PESEL potomka oraz zaświad-
czenie o zameldowaniu zostaną wysła-
ne w wersji elektronicznej lub pocztą 
w wersji papierowej. WW

trajtki pojadą dalej

nocna prohibicja od 12 lipca
Wiadomo już, od kiedy obowiązywać 
będzie w Tychach nocny zakaz sprze-
daż napojów alkoholowych w sklepach. 
Uchwałę w tej sprawie podjęła na czerw-
cowej sesji Rada Miasta.

Tyska uchwała została 27 czerwca 
opublikowana w dzienniku Urzędowym 
województwa Śląskiego, a to oznacza, 
że wejdzie w życie 12 lipca. od tego dnia 
nie będzie można kupić alkoholu prze-
znaczonego do spożycia poza miejscem 
sprzedaży od północy do godz. 6 rano. 
Przypomnijmy, że zakaz nie obowią-
zuje w barach, restauracjach i innych 
lokalach gastronomicznych, w któ-
rych procentowe napoje spożywane są 
na miejscu. Nowe przepisy nie nakła-
dają też na handlowców dodatkowych 
wymagań.
– zakaz dotyczy tylko sprzedaży al-
koholu, nie trzeba chować towaru czy 
go zasłaniać na półkach. Chcę to jas-
no podkreślić, bo wiem, że niektórzy 
sprzedawcy się nad tym zastanawiali 
– wyjaśnia Jerzy Gospodarek, naczel-
nik wydziału działalności Gospodar-
czej Um, apelując przy tym, by w razie 
jakichkolwiek pytań czy wątpliwości 
zwracać się bezpośrednio do wydzia-
łu (dzialalnosc@umtychy.pl).
 WW

Prezydent w piętnastce „newsweeka”
W minionym tygodniu we Wrocławiu 
odbył się Kongres Regionów, podczas 
którego redakcja „Newsweeka” ogłosiła 
wyniki rankingu najlepszych prezyden-
tów polskich miast. W gronie laureatów 
po raz kolejny znalazł się włodarz Ty-
chów Andrzej Dziuba.

„Newsweek” publikuje ranking „n15” 
(od słów „najlepszy” i „Newsweek”) 
od 2008 roku. Jak twierdzą organiza-
torzy, najlepszą piętnastkę, spośród 
107 osób piastujących w naszym kraju 
funkcję prezydenta, wyłaniają na pod-
stawie odpowiedzi na ankiety rozesłane 
do włodarzy miast. w rankingu nie byli 
brani pod uwagę prezydenci warszawy 
(bo powinna konkurować z metropoliami 
Europy, a nie z miastami wielokrotnie 
od niej mniejszymi) i wrocławia, gdyż 

rafał dutkiewicz po trzykrotnym zwy-
cięstwie otrzymał od organizatorów do-
żywotni tytuł Superprezydenta Super-
miasta.
w tym roku – także po raz trzeci z rzędu 
– najwyżej oceniono Jacka Karnowskie-
go, co ciekawe: prezydenta... najmniej-

szego z „prezydenckich” miast, 37-ty-
sięcznego Sopotu. za nim na podium 
uplasowali się jeszcze wadim Tyszkie-
wicz z Nowej Soli i ryszard Brejza z Ino-
wrocławia.
w najlepszej piętnastce po raz kolejny 
znalazł się także prezydent Tychów an-
drzej dziuba jako jeden z czterech wy-
różnionych włodarzy miast województwa 
śląskiego. Poza prezydentem dziubą wy-
różnieni zostali jeszcze: zygmunt Frankie-
wicz (Gliwice), zbigniew Podraza (dąbrowa 
Górnicza) i Paweł Silbert (Jaworzno).
– dziękuję współpracownikom – ludziom, 
dzięki którym możemy realizować wiele 
wspaniałych projektów (to wyróżnienie 
także dla was) i wszystkim mieszkańcom 
za to, że razem możemy rozwijać i zmie-
niać nasze piękne miasto – podsumował 
ranking andrzej dziuba. WW

Prezydent Tychów Andrzej Dziuba.
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Z ramienia Tyskich Linii Trolejbusowych umowę podpisał prezes Marcin Rogala 
(pierwszy z lewej).
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