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W najbliższy czwartek, 5 kwietnia 
w sali Mediateki przy al. Piłsudskie-
go 16 odbędzie się ogólnopolska kon-
ferencja „Miasta przyjazne pieszym”. 
Organizatorem spotkania jest Miasto 
Tychy wraz z Górnośląsko-Zagłębiow-
ską Metropolią. Konferencja odbywa 
się pod patronatem m.in. tygodnika 
„Twoje Tychy”.

Jak zapowiada prezydent Tychów an-
drzej dziuba, celem konferencji jest 
podjęcie wspólnych działań, których 
rezultatem będzie stworzenie bez-
piecznej infrastruktury dla pieszych 
w przestrzeni miejskiej. – w pierwszej 
części konferencji będziemy, na przy-
kładzie naszego miasta, pokazywać 
sposoby uspokojenia ruchu i poprawy 
bezpieczeństwa pieszych, a także wy-
każemy, dlaczego tak bardzo potrzebny 
jest w Tychach inteligentny system ste-
rowania ruchem, do którego wdrożenia 
się przygotowujemy i na który udało 
nam się pozyskać środki europejskie 
– mówi andrzej dziuba. – Część koń-

czącą konferencję chcemy poświęcić 
na dyskusję, wymianę poglądów i do-
świadczeń z zakresu bezpieczeństwa 
pieszych w polskich miastach – do-
dał.
Konferencja w mediatece rozpocznie się 
o godz. 9.30, a jej uczestników wprowa-
dzi w tematykę podinsp. robert Piwo-
warczyk – naczelnik wydziału ruchu 
drogowego Komendy wojewódzkiej Po-
licji w Katowicach.
Następnie marek wierzchowski z lu-
belskiego zakładu Inżynierii ruchu 
Traffic-System opowie o kształtowa-
niu bezpiecznej infrastruktury dla pie-
szych w przestrzeni miejskiej. Kolejny 
prelegent, artur Kruczek – naczelnik 
wydziału Komunikacji Urzędu miasta 
w Tychach, poruszy tematy związa-
ne ze „Sposobami uspokojenia ruchu 
i poprawy bezpieczeństwa pieszych 
na terenie miasta Tychy”, po czym 
arkadiusz Pastuszka i artur ryguła 
z miejskiego zarządu Ulic i mostów 
przedstawią wpływ systemu ITS (In-
telligent Transportation Systems – In-

teligentny System zarządzania i Stero-
wania ruchem) w Tychach na poprawę 
poziomu bezpieczeństwa ruchu piesze-
go. Tę część konferencji zakończy pre-
zentacja pt. „Bądź widoczny! – zasady 
projektowania bezpiecznych przejść 
dla pieszych”, przygotowaną przez ty-
ski zakład Produkcji Sprzętu oświetle-
niowego roSa.
Po zakończeniu bloku poświęconego 
infrastrukturze, o godz. 11.15 rozpocz-
nie się część poświęcona stricte bez-
pieczeństwu pieszych. Pierwszą pre-
zentację pt. „Jak zarządzać konfliktem 
przy budowie architektury miejskiej” 
przedstawi urbanista Paweł Jaworski, 
autor projektu „Żywa ulica”. Kolejnymi 
prelegentami będą: dyrektor zarządu 
dróg i zieleni w Gdyni roman witkow-
ski oraz przedstawiciele dąbrowy Gór-
niczej i rybnika.
Konferencję zakończy dwugodzinny pa-
nel dyskusyjny (o godz. 13.30), w którym 
udział wezmą, poza autorami powyż-
szych prezentacji, także m.in. zastępca 
prezydenta miasta ds. infrastruktury 
miłosz Stec, wiceprezydent Gdyni ds. 
rozwoju marek Stępa i wiceprzewodni-
czący zarządu Górnośląsko-zagłębiow-
skiej metropolii prof. Krzysztof zamasz 
oraz Karolina wadowska – członek za-
rządu Gzm.
Patronat medialny nad konferencją ob-
jęli: radio Express, TVP Katowice, Ga-
zeta wyborcza i tygodnik „Twoje Tychy”.
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Firma MASTER – Odpady i Energia in-
formuje, że zlikwidowany został jeden 
z trzech funkcjonujących dotąd w mie-
ście Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komulanych – na ul. Miko-
łowskiej.

Bez zmian działają natomiast nadal dwa 
pozostałe PSzoK-i zlokalizowane przy 
ul. Serdecznej w Urbanowicach (naprze-
ciw Firmy Boryszew Sa) oraz przy ul. 
Katowickiej (obok oczyszczalni ścieków 
dzielnicy Czułów). oba punkty są czyn-
ne od poniedziałku do piątku w godz. 
6.30–21, a w soboty w godz. 9–13.
Przypominamy, że do Punktów Selek-
tywnego zbierania odpadów Komu-

nalnych każdy mieszkaniec Tychów, 
za okazaniem dowodu osobistego, 
ma możliwość we własnym zakresie 
i za darmo dostarczyć (poza ustalo-
nym dla nieruchomości harmonogra-
mem) odpady, takie jak: papier, tektura, 
metal, złom, tworzywa sztuczne, szkło, 
opakowania wielomateriałowe, prze-
terminowane leki, chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, zużyte opony samocho-
dowe.
Szczegółowy regulamin dostępny na stro-
nie www.master.tychy.pl.
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PSZoK zlikwidowany

Kolejna zmiana na DK-44
Trwa remont DK-44, a od wtorku 
(3.04) kierowców czeka kolejna zmia-
na organizacji ruchu – wydłużony zo-
stanie remontowany od połowy marca 
odcinek.

– Na 800-metrowym odcinku ul. oświę-
cimskiej, pomiędzy węzłem wartogło-
wiec a skrzyżowaniem z ulicą dłu-
gą, zwężony jest prawy pas jezdni dla 
kierunku do oświęcimia – informuje 
agnieszka Kijas z miejskiego zarządu 
Ulic i mostów. – od 3 kwietnia zwęże-
nie to wydłuży się o kolejne 800 me-
trów i łącznie będzie obejmowało od-
cinek od węzła wartogłowiec do ul. 
Kościelnej. Na czas wykonywania prac 
wydzielona zostanie bezpieczna droga 
dla pieszych, a przejścia w rejonie ul. 
Pogodnej i Kościelnej zostaną utrzy-
mane.
Nadal zamknięty jest ponad kilometro-
wy odcinek ul. Turyńskiej od przejścia 
dla pieszych przy halach fabryki FCa 
do skrzyżowania dK-44 z ul. Kościel-
ną i Główną.
mzUim apeluje do kierowców o ostrożną 
jazdę i przeprasza za wszelkie niedo-
godności związane z realizacją inwe-
stycji. LS
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Przenosiny przystanku
Niedawno MZUiM rozstrzygnął przetarg 
na budowę zatoki autobusowej w rejonie 
ronda Strefowego przy ul. Towarowej 
w Tychach. Zakres prac obejmuje wy-
konanie zatoki autobusowej wraz z pe-
ronem przystankowym, budowę chod-
nika, przebudowę sieci energetycznej, 
ale co najważniejsze – zlikwidowane 
zostanie przejście dla pieszych w re-
jonie wylotu ul. Fabrycznej, na którym 
dochodziło do wypadków.

realizacja przebiegać będzie w dwóch 
etapach. Pierwszy obejmuje budo-
wę zatoki autobusowej i chodników, 
a w drugim nastąpi demontaż istnie-
jącego przejścia dla pieszych w rejo-
nie wylotu z ul. Fabrycznej. Podczas 
wykonywania prac będą występowały 
miejscowe zawężenia jezdni, a w rejonie 
robót obowiązywać będzie ograniczenie 
prędkości do 40 km/h. ruch pieszych 
zostanie zabezpieczony i przekierowany 
na najbliższe przejście dla pieszych.
Pierwsze prace już ruszyły. Koszt zada-
nia to nieco ponad 300 tys. zł. realizacja 
powinna zakończyć się w czerwcu. RP

W wielu miejscach w Tychach, m.in. na ul. Grota-Roweckiego wybudowano wy-
sepki zwiększające bezpieczeństwo pieszych.
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