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Niezwykle interesujące spotkanie szykuje się w Tyskiej Galerii Sportu – 
oddziale Muzeum Miejskiego w Tychach 30 sierpnia. Tego dnia gościem 
placówki z ul. Edukacji 7 będzie wybitny himalaista Adam Bielecki.

mieszkający aktualnie w Krakowie, ale urodzony i wychowany w Tychach 
sportowiec, w maju br. otrzymał tytuł Honorowego obywatela naszego 
miasta, a teraz, po powrocie z kolejnej wyprawy w Himalaje, opowie ty-
szanom o swojej drodze na najwyższe szczyty kuli ziemskiej. Spotkanie, 
zatytułowane „Szczyt marzeń. moja droga na K2”, będzie multimedialną 
prelekcją przedstawiającą wspinaczkowy dorobek tyszanina oraz prze-
bieg tegorocznej zimowej wyprawy na K2 i obserwowanej przez cały świat 
akcji ratunkowej na Nanga Parbat.
Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki adama Bieleckie-
go „Spod zamarzniętych powiek”, której wyczerpany nakład właśnie 
jest dodrukowywany. Po prelekcji nasz himalaista odpowie na pytania 
i podpisze książki.
Bezpłatne wejściówki (maksymalnie dwie na osobę) odbierać można 
w siedzibie Tyskiej Galerii Sportu na Stadionie miejskim, a także w mu-
zeum miejskim przy pl. wolności 1 i ul. Katowickiej 9. WW

Zdecydoweanie poprawiają poziom 
bezpieczeństwa, zwiększają dostrze-
galnośc pieszego nie tylko na samym 
przejściu, ale także w rejonie dojścia 
do niego. To główne zalety oświetlenia 
wertykalnego, które pojawi się na kilku 
tyskich ulicach. Powstaną także nowe 
azyle („wysepki”), dzięki którym ruch 
samochodowy zostanie spowolniony, 
a pieszy będzie miał możliwość przej-
ścia przez ulicę „na dwa razy”.

Przejścia doświetlone
argumentem, jaki najczęściej pojawia 
się jako usprawiedliwienie wypadku, jest 
zła widoczność. To od oświetlenia zależy 
w dużej mierze bezpieczeństwo pieszego 
na przejściu. By to poczucie zwiększyć, 
w mieście ruszy montaż oświetlenia wer-
tykalnego.
oświetlenia wertykalne są bardzo no-
woczesną formą doświetlenia przejść 
dla pieszych. Tego typu rozwiązania po-
wodują, że zarówno samo przejście, jak 
i strefa oczekiwania pieszego są lepiej 
widoczne. Istotą rozwiązania jest uzy-
skanie odpowiedniego kontrastu między 
sylwetką pieszego, a tłem – czyli naj-
częściej jezdnią. osoby ubrane w jasne, 
jak i ciemne ubrania są przy tego typu 
oświetleniu doskonale widoczne.

Na dwa razy
azyle drogowe stanowią bufor dla pie-
szych, dzięki któremu mogą oni przejść 
przez ulicę „na dwa razy”. Ponadto 
uspakajają ruch w rejonie przejścia 
i uniemożliwiają wyprzedzanie czy nie-
bezpieczne sytuacje na drodze. w Ty-
chach azyle pojawią się w miejscach, 
gdzie zastosowane zostanie oświetlenie 
wertykalne, ale i w innych lokalizacjach: 
na ul. Budowlanych (rejon stacji benzy-
nowej Shell oraz przy Urzędzie Pracy), 
na ul. mikołowskiej (przy budynku 225) 
i na ul. wyszyńskiego (rejon skrzyżowa-
nia z ul. Edukacji). zostanie także prze-
budowane przejście i fragment chodnika 

przy ul. dmowskiego (rejon ul. Ustron-
nej), a na al. Jana Pawła II powstanie 
tzw. wyspa kanalizująca. Kierowcy po-
ruszający się w okolicach modernizowa-

nych dróg będą musieli wzmóc ostroż-
ność i stosować się do znaków, ponieważ 
roboty będą powodowały miejscowe 
utrudnienia.  RU

Przeciw komarom 
i kleszczom

W celu ochrony mieszkańców Tychów 
przed uciążliwościami związanymi 
ze wzrostem liczebności komarów 
i kleszczy w miesiącach letnich Wydział 
Komunalny Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa zlecił przeprowadzenie dwóch 
zabiegów dezynsekcyjnych przeciw ko-
marom i kleszczom.

opryski obejmujące łączną powierzch-
nię 65 hektarów zostaną wykonane 
w parkach, w których zlokalizowane 
są zbiorniki wodne i place zabaw, tj. 
w Parku Północnym, Parku św. Fran-
ciszka, Parku Suble I i II, Parku Łabę-
dzim oraz na terenach wokół zbiorni-
ka Paprocany. drugi z zaplanowanych 
zabiegów wykonany zostanie w środę 
8 sierpnia w godzinach od 20 do 24.
w celu ułatwienia pracy firmie wykonu-
jącej zabiegi odkomarzania i odklesz-
czania Urząd miasta prosi mieszkańców 
o pozostanie poza wymienionymi par-
kami podczas wykonywania oprysków.
 RN

Droga dla 5,5 tysięcy
Problem drogowego wąskiego gardła 
w Bieruniu na drodze DK44 łączącej 
Tychy z Oświęcimiem (skąd do Tychów 
do pracy dojeżdża codziennie 5,5 ty-
siąca osób!) wkrótce ma zostać roz-
wiązany.

wojciech Saługa – marszałek woje-
wództwa Śląskiego, burmistrz Bieru-
nia Krystian Grzesica, starosta bieruń-
sko-lędziński Bernard Bednorz, Henryk 
Paruzel – członek zarządu Powiatu 
oraz prezydent Tychów andrzej dziu-
ba podpisali w minionym tygodniu list 
intencyjny, wspierający budowę drugiej 
jezdni na dK-44 w Bieruniu na odcinku 
od ul. wylotowej do ul. warszawskiej.
Starostwo bieruńsko-lędzińskie przy-
gotowało już wstępną koncepcję, ak-
tualnie trwają starania o pozyskanie 
środków na realizację inwestycji. RP

Będzie jaśniej i bezpieczniej

W siedzibie Starostwa Bieruńsko-
Lędzińskiego list intencyjny w sprawie 
modernizacji „wąskiego gardła” na DK-44 
podpisali włodarze województwa, gminy 
Bieruń i tamtejszego powiatu oraz prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba (drugi z prawej).
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Oświetlenie wertykalne na przejściach dla pieszych w Tychach pojawi się 
w dziewięciu miejscach, głównie w centrum miasta:
ul. oświęcimska – w rejonie ul. Jaskrów,
ul. Katowicka – w rejonie skrzyżowania z ul. Czułowską,
ul. Sikorskiego – w rejonie skrzyżowania z ul. Tischnera,
ul. Żwakowska – pomiędzy nr 24 i 27,
ul. Stoczniowców 70 – w rejonie skrzyżowania z ul. Kurpińskiego,
ul. wyszyńskiego – na wysokości nr 40,
ul. Katowicka – na wysokości nr 22,
al. Bielska – w rejonie ul. Cyganerii,
al. Bielska – w pobliżu wiaduktu nad torami kolejowymi.
Termin realizacji inwestycji mija z końcem listopada br.

Do września oświetlenie wertykalne powinno pojawić się na kolejnych tyskich 
przejściach dla pieszych:
przy ul. mikołowskiej (rejon ul. Fiołków i ul. wschodniej),
przy ul. Jaśkowickiej (wraz z przebudową przystanku autobusowego),
przy ul. Edukacji.
Prace te zleca mzUim w Tychach i są one połączone z montażem azyli drogowych.
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Bielecki w tyskiej Galerii Sportu
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