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Zbiorowe 
zdjęcia tyszan
W sobotę i niedzielę (23, 24 maja) kolejne zdjęcia miesz-
kańców naszego miasta. Zapraszamy!
Zbiorowe fotografie tyszan trafią do jubileuszowego ka-
lendarza na 2010 rok wydanego z okazji zakończenia 
uroczystych obchodów 75-lecia nadania Tychom praw 
gminy miejskiej. Kalendarz będzie można nabyć w atrak-
cyjnej cenie w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Boha-
terów Warszawy 26 już pod koniec 2009 roku.

W sobotę, 23 maja zapraszamy:
æ  godz. 16.00 – mieszkańców osiedla A – fotograf będzie 

czekał na Placu św. Anny;
æ  godz. 17.00 – mieszkańców osiedli Stare Tychy, B oraz 

C – na rynek;
æ  godz. 18.00 – mieszkańców dzielnic Wygorzele, Ja-

roszowice, Urbanowice – przed Szkołę Podstawową 
nr 2 przy ul. Jaroszowickiej;

W niedzielę, 24 maja zapraszamy:
æ  godz. 9.00 – mieszkańców dzielnicy Wilkowyje  

– przed Szkołę Podstawową nr 9 przy ul. Leśnej;
æ  godz. 11.00 – mieszkańców Mąkołowca i Czułowa  

– w pobliże przychodni w Czułowie;
æ  godz. 12.00 – mieszkańców Zwierzyńca, Warto-

głowca i Zawiści – przed Szkołę Podstawową nr 8 
przy ul. Cmentarnej.

Warto przyjść i znaleźć się na grupowej fotografii. 
Na wszystkich czekają niespodzianki i atrakcje. W razie 
niepogody mieszkańcy zostaną poinformowani o innych 
terminach zdjęć. Redakcja Twojego Miasta zwraca się 
z gorącą prośbą o przekazanie informacji o zdjęciach ro-
dzinie, przyjaciołom, znajomym i kolegom z pracy.
Więcej na stronie www.umtychy.pl w zakładce Tysza-
nin/Nasze Tychy 75 lat oraz na ulotkach, które będą roz-
dawane przed sesjami zdjęciowymi.

W Tychach jest pięknie
Miejska Biblioteka Publiczna rozstrzygnęła konkurs fo-
tograficzny „W Tychach jest pięknie. Człowiek w teatrze 
życia codziennego” skierowany do wszystkich pasjona-
tów i amatorów fotografii. Zainteresowanie konkursem 
było ogromne – do Filii nr 13 MBP napłynęło sporo prac. 
Wszyscy biorący udział w konkursie wykazali się dużą 
wrażliwością artystyczną i fotoreporterskim zacięciem. 
Jury przyznało nagrody w trzech kategoriach wieko-
wych.
W grupie wiekowej do 12 lat nagrodzono: Karolinę Cie-
leniaszek za zdjęcie „Zdrowa żywność to jest to – najle-
piej wie o tym kucharka – no bo kto!” (miejsce I), Dorotę 
Długajczyk za pracę „Tajemniczy tyski klucznik” (miej-
sce II), Sebastiana Głosa za „Trójkolorowych” (III miej-
sce). W grupie wiekowej 13-18 lat, I miejsce wywalczyła 
Klaudia Małek za zdjęcie „Uśmiech pomidora”, II miejsce 
– Szymon Łęgowski za „Brak rozwiązania” i III miejsce 
Bartosz Makowiec za zdjęcie „Przejście dla pieszych”.
Wśród dorosłych najlepsze zdjęcia wykonali: Emilia Goj 
– „Królowa dramatu?” (I miejsce), Paulina Sowa-Feith – 
„Słonecznie” (II miejsce) oraz Piotr Frydecki – „Karmie-
nie gołębi” (III miejsce). W tej grupie przyznano też dwa 
wyróżnienia – Dariuszowi Głosowi za „Teatr rekreacji” 
i Sylwii Cozac za zdjęcie bez tytułu.
Wernisaż prac fotograficznych uświetnił występ mło-
dzieży z I LO im. L. Kruczkowskiego, która zaprezento-
wała sztukę „Romeo i Julia” po śląsku.
Laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 
Zdjęcia opublikujemy na stronie internetowej www.
umtychy.pl w zakładce Tyszanin/Nasze Tychy 75. MW
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Jeżdżąc na rowerach 
w okolicach ośrodka 

wypoczynkowego 
paprocany nawet 

nie przypuszczamy, 
że za każdym razem nasz 
przeJazd Jest notowany 

przez zamontowany  
pod powierzchnią drogi 

czuJnik, tzw. pętlę 
indukcyJną, który 

od kilkunastu dni liczy 
w tychach rowerzystów. 

po co?

Dane te są potrzebne do sporządzenia wnio-
sku o środki unijne, które przeznaczone 

zostaną na oznakowanie i modernizację ścieżek 
rowerowych w mieście – wyjaśnia Liliana Bielas-
Kostyra z Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy 
Europejskich UM Tychy. – We wniosku o dofi-
nansowanie musimy podać tzw. wskaźniki rezul-
tatu, tj. dokładną liczbę rowerzystów oraz źródło 
danych. Te wskaźniki są przez dłuższy czas mo-
nitorowane.

Remont i przebudowa infrastruktury rowe-
rowej w Tychach – tak nazywa się przygotowany 
przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów projekt tech-
niczny modernizacji ścieżek rowerowych. Po-
wstał na bazie koncepcji sieci tras rowerowych, 
opracowanej w Wydziale Rozwoju Miasta i Fun-
duszy Europejskich UM, a konsultowanej potem 
z powołanym przez prezydenta tzw. zespołem ro-
werowym.

72 kilometry
Mamy w Tychach 45 km ścieżek rowerowych, 

jednak w ramach projektu ma ich być w sumie 
72 km – mówi Liliana Bielas-Kostyra z Wydziału 
Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich UM. – 
Jeśli pozyskamy środki na jego realizację, prace 
mogłyby ruszyć w przyszłym roku. Moderniza-
cja ścieżek rowerowych to kosztowna inwestycja, 
dlatego – zgodnie z dokumentacją przygotowaną 
przez MZUiM – będzie realizowana etapami.

O tym, jak duży to wydatek, najlepiej 
świadczy fakt, iż metr kwadratowy ścieżki ro-
werowej z prawdziwego zdarzenia (szerokiej 
na 2 metry, o nawierzchni bitumicznej) kosz-
tuje 350 złotych.

Skąd środki?
Na inwestycję nasze miasto pozyskało 

około miliona złotych z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego. Ta kwota już 
została przyznana Tychom w ramach Pro-
gramu Rozwoju Subregionu Centralnego, ale 
warunkowo, bo teraz pozytywnie musi być 
oceniony wniosek o dofinansowanie.

– Drugie tyle Tychy muszą wydać z wła-
snego budżetu i dopiero zsumowane środki 
pozwolą na realizację pierwszego etapu pro-
jektu. Będzie on dotyczył oznakowania ście-
żek i ich drobnej modernizacji – dodaje Lilia-
na Bielas-Kostyra. – Kolejne etapy, na które 
także będziemy starali się o środki, będą kon-
tynuacją tych działań.

Wielkie liczenie
Tak czy inaczej, rowerzystów trzeba po-

liczyć, nie tylko zresztą przy okazji samego 
wniosku o fundusze. 

Dobrze jest bowiem wiedzieć, ilu mamy 
w Tychach rowerzystów, ile osób będzie ko-
rzystało ze ścieżek. Kiedyś liczbę rowerzystów 
szacowano, przyjmując np. że jedną trasą ro-
werową porusza się w ciągu dnia 50 rowerzy-
stów, a każdy z nich dziennie pokonuje dwie 
trasy rowerowe.

Takie szacunki obarczone są błędem, 
stąd trzeba było znaleźć dokładniejszą me-
todę, w tym przypadku jest to czujnik z pę-
tlą indukcyjną firmy Eco-Counter. Tychy są 
pierwszym miastem w Polsce, gdzie zainsta-
lowano to urządzenie. Dokładnej lokalizacji 
nie podano, wiadomo, że czujnik znajduje się 
w okolicach Ośrodka Wypoczynkowego Pa-
procany i działa od 30 kwietnia. Dane odczy-
tywane będą raz w miesiącu przez około pół 
roku.

LESZEK SOBIERAJ

Wyjeździjmy 
sobie ścieżki!

ZELT – to czujnik z pętlą indukcyjną, który został opracowany 
i był testowany od 1999 roku przez francuskie rządowe labo-
ratorium badawcze transportu ZELT. 
Pętlę montuje się od 2 do 5 cm pod powierzchnią drogi lub 
szlaku. Za każdym przejazdem roweru (w obu kierunkach) 
urządzenie wykrywa dwa elektromagnetyczne sygnały iden-
tyfikujące koła i dokonuje rejestracji. 
Liczone są tylko rowery, bowiem specjalnie opracowany algo-
rytm eliminuje z obliczeń samochody, pieszych, wózki dziecię-
ce, rolkarzy. 
Odczyt danych z rejestratora (znajduje się w zamykanej stu-
dzience) odbywa się za pomocą palmtopa, z którego dane prze-
syłane są do komputera. Tutaj mogą być opracowane w postaci 
tabel, wykresów, z uwzględnieniem czasu, w jakim dokonywa-
no pomiaru. 
Urządzenie można przenieść i niewykluczone, że w Tychach 
zamontowane zostanie także w innym miejscu.

jak to działa?

środki unijne przeznaczone zostaną na oznakowanie i modernizację ścieżek rowerowych w mieście.

kochamy rowery
Licznik w Tychach za-
montowano 30 kwiet-
nia, a pierwszych odczy-
tów próbnych dokonano 
15 maja. Okazało się, 
że w ciągu dwóch tygo-
dni, jedną tylko ścież-
ką rowerową w mieście 
przejechało 8309 rowe-
rzystów! Największy 
ruch cyklistów odbywał 
się w godzinach od 10 
do 20. Byli i tacy, których 
licznik „złapał” o półno-
cy lub o 4 nad ranem.

pierwszy odczyt licznika. 
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do zdjęcia „pod żyrafą” ustawili się już mieszkańcy 
osiedli d, g, e, F.


