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Jeszcze w sierpniu na DK-44 ruszą 
pierwsze roboty bitumiczne. Takie za-
powiedzi padły ze strony wykonawcy, 
firmy EUROVIA SA, na ostatniej Radzie 
Budowy, która odbyła się we wtorek 
14 sierpnia.

Prace te mają ruszyć jeszcze w tym 
tygodniu. Nową nawierzchnię zy-
ska odcinek od węzła wartogłowiec 
do ul. długiej. Na drugim odcinku 
– od ul. długiej do ul. Kościelnej – 
asfalt będzie układany w drugiej po-
łowie września.
w sierpniu kontynuowana będzie prze-
budowa konstrukcji drogi na odcinku 

od ul. długiej do ul. Kościelnej oraz bu-
dowa kanału technologicznego.
Najistotniejszym punktem przebudowy 
ma być nowy, bezkolizyjny węzeł łączący 
dK-44 z ulicami mysłowicką, Kościelną 
i Główną. docelowo ma on rozdzielić ruch 
lokalny od tranzytowego. w rejonie, gdzie 
ma powstać, wykonano już wzmocnienie 
podłoża i pierwszy etap nasypu, a obec-
nie po obu stronach trwa budowa przy-
czółków przyszłego wiaduktu. rozpoczęto 
także budowę dwóch przejść podziem-
nych. Te prace poprzedziła przebudowa 
infrastruktury technicznej.
Przypomnijmy, że przebudowa dK-
44 w granicach miasta Tychy to jedna 

z największych takich inwestycji w woj. 
śląskim i największa realizowana w Ty-
chach, o znaczeniu ogólnopolskim. Ca-
łość prac obejmuje łącznie 2,5 km drogi 
na fragmencie od węzła wartogłowiec 
do ulicy Turyńskiej (w rejonie fabryki 
Fiata). Powstanie także nowy, bezko-
lizyjny węzeł łączący dK-44 z ulica-
mi mysłowicką, Kościelną i Główną. 
Koszty całej inwestycji wynoszą około 
132 mln zł. Same roboty budowlane, 
za które odpowiada wybrana w drodze 
przetargu firma Eurovia Polska Sa, zo-
stały wycenione na około 100 mln zł. 
Planowo inwestycja ma być gotowa 
do końca 2019 roku.  AK

W sobotę, 1 września w Parku Miej-
skim Solidarności (pod Żyrafą) odbę-
dzie się kolejna edycja rodzinnej im-
prezy „Tyskie Żywioły”.

organizatorzy zachęcają: „Przyjdź 
z własnym kubkiem do kawy”, aby zwró-
cić uwagę na problem nadmiaru odpa-
dów, jakie wytwarzamy każdego dnia 
przy okazji drobnych decyzji: własna 
torba na zakupy czy jednorazówka (sta-
tystyczny Polak zużywa aż 500 foliowych 
reklamówek rocznie!), piknik w starym 
stylu czy grill na plaży w otoczce plasti-
kowych butelek i naczyń...
– Będziemy namawiać do bycia re-
tro, do zamiany plastikowej butelki 
na szklany bidon, który jest nagrodą 
konkursową Tyskich Żywiołów, do za-

kupów z własnymi torbami, do korzy-
stania z sody oczyszczonej i octu za-
miast drogich i generujących morze 
plastikowych odpadów detergentów 
– mówi Katarzyna Palka z wydzia-
łu Informacji, Promocji i współpracy 
z zagranicą Um. – w ramach prelek-
cji KinoSzkoły, poprzedzającej emisję 
filmów – „dzika afryka” „Lorax”, opo-
wiemy jak ważne są nasze codzienne 
decyzje i jak wpływają na piękno ota-
czającego nas świata i nas samych.
oprócz kina, warsztatów, interaktywnych 
instalacji (do eksperymentów) pokazu-
jących m.in. jak niska emisja wpływa 
na zdrowie, czy – nadmiar wytwarza-
nych odpadów na przyrodę (tzw. wyspy 
śmieci na oceanach), przygotowano spo-
ro innych atrakcji. Będzie Ekotor prze-

szkód, gra wielkoformatowa „Żyrafa vs. 
Smog”, warsztaty zielone Sprzątanie, 
Ekodomek, a także wystawy. 
wydarzenie, ocenione bardzo pozytyw-
nie przez zeszłorocznych uczestników, 
również w tym roku zamieni plac pod 
Żyrafą w ogromny plac zabaw dla rodzin 
z dziećmi w każdym wieku.
– Nowością tej edycji będzie udział akcji 
„zbieramy słoiki”, organizacja ekoKINa 
plenerowego z KinoSzkołą, kącik porad 
IKEa, akcja „Eko-drzewko za makulatu-
rę”. zapraszamy o 14, a więcej szczegółów 
już niebawem na stronie www.umtychy.pl 
i w Tyskim Informatorze Samorządowym 
– dodaje Katarzyna Palka.
organizatorami Tyskich Żywiołów 2018 
są: Urząd miasta Tychy, maSTEr odpady 
i Energia, PEC, rCGw, rPwiK. LS

Pierwszy asfalt na DK-44

Pomimo ciągłej pracy przy użyciu sprzętu ciężkiego 
ruch na DK-44 odbywa się obustronnie.

Aktualnie stawiany jest przyczółek wiaduktu, który będzie 
podpierał koniec skrajego przęsła.

Równiarka profiluje warstwę zamykającą ostatni 
etap przed asfaltowniem. 

Powstają również nowe maszty wysokiego napięcia, które 
zastpią starsze i niższe konstrukcje.

tyskie Żywioły. Przyjdź z własnym kubkiem i słoikiem!

Biblioteka spisuje
Miejska Biblioteka Publiczna informu-
je, że od 27 do 31 sierpnia nie będzie 
czynna Biblioteka Główna w Mediatece 
przy al. Piłsudskiego 16.

Powodem zamknięcia wypożyczalni jest 
kontrolny spis księgozbioru, który po-
trwa pięć dni. zbiory biblioteki zosta-
ną ponownie udostępnione czytelnikom 
1 września. WW

38 nowych mieszkań
Trwa budowa domu przy ul. Baro-
na, w którym znajdzie się 38 nowych 
mieszkań – 2 i 3-pokojowych, każde 
o powierzchni od 35 do 63 m kw. Inwe-
stycja ma być zakończona w czwartym 
kwartale br., kiedy to planowane jest 
udostępnienie lokali mieszkańcom.

– Będą to lokale komunalne, przeznaczo-
ne dla osób spełniających warunki wyni-
kające z uchwały rady miasta Tychy z dnia 
30 października 2014 roku – mówi maria 
Chumowicz z wydziału Gospodarki Lo-
kalowej Urzędu miasta. – Jednym z wa-
runków jest kryterium dochodowe, w tym 
przypadku wyższe niż przy standardowych 
mieszkaniach komunalnych – średni do-
chód na jednego członka rodziny w okresie 
12 miesięcy poprzedzających datę rozpa-
trywania wniosku nie może przekroczyć 
390 proc. najniższej emerytury, a w go-
spodarstwie wieloosobowym – 270 proc. 
najniższej emerytury. warunki te spełnia 
56 rodzin, które złożyły wnioski o przy-
dział mieszkania w 2016 roku i czekają 
na ich rozpatrzenie przez komisję miesz-
kaniową.
– w naszym mieście jest wiele rodzin, 
które uczciwie pracując, nie mogą dostać 
mieszkania komunalnego, bo ich dochód 
jest zbyt wysoki, a z drugiej strony nie za-
rabiają na tyle dużo, by mogli dostać kil-
kaset tysięcy złotych kredytu. To jest ofer-
ta właśnie dla nich. zależy nam na tym, 
by miasto tętniło życiem, by mieszkańcy 
nie wyjeżdżali z niego z powodu zbyt wy-
sokich kosztów najmu mieszkania – mówi 
andrzej dziuba, prezydent Tychów. Koszt 
inwestycji to blisko 9,5 mln zł, z czego 
udział gminy wynosi 61 proc., dofinanso-
wanie z Banku Gospodarstwa Krajowego 
– 3,2 mln zł, czyli 34 proc., a udział TTBS 
– 456 tys. zł (5 proc).
w sumie mieszkaniowy zasób gminy liczy 
obecnie 5089 lokali (4553 mieszkań komu-
nalnych, 536 mieszkań socjalnych).
– Średni czas oczekiwania na mieszkanie 
wynosi w Tychach ok. 2,5 roku, w wielu 
polskich miastach to 5, 6, a nawet 10 lat. 
Co więcej, rodziny wielodzietne czekają 
jeszcze krócej, zwykle nie trwa to dłużej 
niż rok – dodaje maria Chumowicz.
w latach 2012-2017 liczba mieszkań 
gminnych zwiększyła się o 107 nowych 
lokali komunalnych. w 2013 roku odda-
no do użytku 52 nowe mieszkania przy 
ul. Grota-roweckiego. RM
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