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Na czwartkowej (28 marca) sesji radni 
Rady Miasta podjęli uchwałę o przeka-
zaniu kwoty 165 tysięcy złotych na rzecz 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Tychach.

mieszczący się przy al. Niepodległości 
ośrodek jest prowadzony przez tyskie 
koło Stowarzyszenia Na rzecz osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

Przy pomocy władz miasta i wielu ludzi 
dobrej woli realizuje na terenie Tychów 
i ościennych powiatów projekty mają-
ce na celu poprawę jakości życia osób 
niepełnosprawnych intelektualnie i ich 
integrację ze środowiskiem lokalnym.
z biegiem lat siedziba orEw-u stała się 
jednak za ciasna i dyrekcja ośrodka podjęła 
decyzję o rozbudowie. we współpracy z fir-
mą architektoniczna aB Projekt powstała 

koncepcja zakładająca dobudowanie do ist-
niejącego budynku nowych pomieszczeń, 
w których zlokalizowane zostaną pokoje 
hostelowe, kuchnia, pomieszczenia gospo-
darcze, gabinety terapeutyczne i biura.
Przekazana ośrodkowi przez miasto Ty-
chy kwota 165 tys. zł ma być przezna-
czona na wykonanie projektu rozbudo-
wy, sama realizacja inwestycji powinna 
rozpocząć się w przyszłym roku. WW

Zdecydowanie poprawiają poziom bez-
pieczeństwa, zwiększają dostrzegalność 
pieszego nie tylko na samym przejściu, 
ale także w rejonie dojścia do niego – 
to główne zalety oświetlenia wertykal-
nego, które od dwóch lat jest montowa-
ne w Tychach. Obecnie takie rozwiązanie 
funkcjonuje w 19 miejscach, w tym roku 
planowane jest wykonanie 17 kolejnych 
oświetleń wertykalnych na tyskich przej-
ściach dla pieszych. Na marcowej sesji 
Rady Miasta Tychy radni przegłosowali 
zmiany w budżecie gminy uwzględnia-
jące realizację 12 z nich.

odpowiednie oświetlenie przejść dla 
pieszych odgrywa kluczową rolę w pro-
cesie zapobiegania nieszczęśliwym zda-
rzeniom. To właśnie ten argument – zła 
widoczność – jest najczęściej podawa-
ny jako usprawiedliwienie wypadku. 
To od oświetlenia zależy w dużej mierze 
bezpieczeństwo pieszego na przejściu, 
dlatego osoby odpowiedzialne za bez-
pieczeństwo w mieście, m.in. inżynie-
rowie ruchu, analizują różne rozwią-
zania, by to poczucie bezpieczeństwa 
zwiększyć.
– doskonale zdajemy sobie sprawę 
z tego, że przejście dla pieszych, które 
jest dodatkowo oświetlone i na którym 
pieszy jest lepiej widoczny dla kierow-
ców, jest przejściem bezpieczniejszym. 
Najbardziej zależało nam na doświetle-
niu miejsc, w których dochodzi do naj-
większej liczby wypadków i zdarzeń. 
Takim miejscem jest np. skrzyżowa-
nie ul. Towarowej z Cielmicką, gdzie 
w ubiegłym roku odnotowano 17 koli-

zji. w bezpośrednim sąsiedztwie tego 
miejsca znajdują się 2 przejścia dla pie-
szych – mówi artur Kruczek, naczelnik 
wydziału Komunikacji  Um Tychy.
oświetlenie wertykalne pojawi się także 
na przejściu przez ul. Burschego przy 
Potoku Tyskim oraz przy skrzyżowaniu 
tej ulicy z ul. Brzozową. Takie rozwią-
zanie zostanie także zastosowane przy 
przejściu na ul.metalowej (skrzyżowa-
nie z ul. Fabryczną), na ul. Jedności 
(skrzyżowanie z ul. Targiela), a także 
na przejściu przy ul. wyszyńskiego, 
przy głównym wejściu do kościoła św. 
Krzysztofa. Kolejne miejsca wskazane 
do doświetlenia to przejścia dla pie-
szych przy al. Bielskiej: pomiędzy ulica-
mi Sienkiewicza i Edukacji oraz między 
ulicami Cichą i Czystą. Nowe oświet-
lenie pojawi się także na dwóch „ze-
brach” przy al. Niepodległości – jedno 

przy skrzyżowaniu z ul. Czystą, drugie 
przy skrzyżowaniu z ul. de Gaulle’a.
– Podjęliśmy także decyzje o montażu 
oświetlenia wertykalnego przy przej-
ściu dla pieszych przy al. Piłsudskie-
go (skrzyżowanie z ul. Uczniowską) 
oraz przy przejściu przez ul. Katowi-
cką na wysokości browaru (jezdnia 
w kierunku ul. Edukacji) – dodaje ar-
tur Kruczek.
Na tym jednak nie koniec inwestycji. 
w mieście podobne oświetlenie pojawi 
się również na trzech przejściach przy 
ul. oświęcimskiej oraz na dwóch przej-
ściach w rejonie Szpitala wojewódzkie-
go megrez.
Koszt wykonania oświetlenia werty-
kalnego jednego przejścia zależy m.in. 
od liczby punktów świetlnych, dlatego 
ceny wahają się od 25 do 45 tysięcy zło-
tych. RU

na razie projekt, potem rozbudowa

Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych
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Dawanie procentuje
Mieszkańcy Tychów mogą sprawić, by ich 
odpisy 1% trafiły do organizacji pożyt-
ku publicznego, które działają na rzecz 
naszej lokalnej społeczności.

Na stronie https://ngo.umtychy.pl/opp 
można znaleźć wykaz organizacji Po-
żytku Publicznego działających na rzecz 
społeczności Tychów. zachęcamy do ich 
wsparcia. Tym organizacjom, działają-
cym m.in. na rzecz osób niepełnospraw-
nych, dzieci, sportu czy kultury, możesz 
przekazać swój 1% za 2018 r.
30 i 31 marca tyskie organizacje oPP były 
obecne w centrum handlowym Gemini, 
gdzie także zachęcały do oddania 1% po-
datku.  RW

Żyrafa zaświeci 
na niebiesko
Z okazji przypadającego na wtorek, 
2 kwietnia Światowego Dnia Świado-
mości Autyzmu jeden z symboli miasta 
– Pomnik Walki i Pracy, czyli popular-
na „Żyrafa” rozświetli się na niebiesko 
na znak solidarności z osobami chory-
mi na autyzm. Tym samym Tychy do-
łączą do światowej akcji „Light it up 
blue” („Zaświeć się na niebiesko”) or-
ganizowanej na całym świecie.

Światowy dzień Świadomości autyzmu 
został ustanowiony w 2008 r. przez zgro-
madzenie ogólne oNz, a dziś jest ob-
chodzony na całym świecie. Jego celem 
jest podnoszenie świadomości na temat 
zaburzeń związanych z autyzmem. Tego 
dnia organizacje zajmujące się osobami 
chorującymi na autyzm starają się przy-
pominać o ich potrzebach i problemach, 
z jakimi na co dzień borykają się chorzy 
oraz ich rodziny.
2 kwietnia zabłyśnie nie tylko tyska Ży-
rafa, ale wiele obiektów w całym kraju 
i na świecie, m.in. Empire State Buil-
ding w Nowym Jorku, Pomnik Chrystusa 
zbawiciela w rio de Janeiro czy opera 
w Sydney. RU
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