Tunel pod torami kolejowymi - Miko łów Reta

Temat: Tunel pod torami kolejowymi - Mikotów Reta
Nadawca: Tomasz Wieczorek <tomek@reta.pl >
Data: 19.10.2017, 19:25
Adresat: kontakt@pkp.pl
Kopia: UM <um@mikolow.eu >, izakloc@poczta.onet.pl , arturwnuk@reta.pl

Dzie ń dobry,
W imieniu cz łonków Stowarzyszenia Reta i Mieszka ń ców dzielnicy Miko łowa - Rety, zwracam si ę z
pro ś b ą o wykonanie przez PKP o świetlenia i monitoringu w tunelu pod torami kolejowymi, łą czniku
pieszym ul. M. Dzie ń dziela i ul. Skrajnej i docelowo ul. Wary ń skiego.
Pragn ę zwróci ć uwagę na to, że niedostateczne o ś wietlenie zwi ę ksza zagro żenia dla Mieszka ń ców
oraz zmniejsza ich poczucie bezpiecze ń stwa, co jest przez nich zg łaszane. Wykonanie lamp w
tunelu zdecydowanie poprawi odczucie komfortu, a monitoring pozwoli ograniczy ć akty
wandalizmu oraz dodatkowo podniesie poziom bezpiecze ń stwa.
Jednocze ś nie zwracam si ę z pytaniem, czy PKP planuje uruchomienie dla pasa żerów budynku
dworca w Miko łowie, biorą c pod uwag ę nadchodz ą cy sezon zimowy oraz rosn ą cą popularno ść
po łą cze ń kolejowych w naszym mie ś cie? Uruchomienie go pozwoli podró ż nym poczeka ć w cieple
na dalszy ś rodek transportu. Dodatkowym, wartym uwagi, powodem dla ponownego otwarcia
budynku, na potrzeby oczekuj ą cych na poci ąg, jest planowana budowa Centrum Przesiadkowego w
jego rejonie.
Prosz ę o pozytywne rozpatrzenie pro ś by.
Z powa ż aniem,
Tomasz Wieczorek
Członek Zarz ą du
Stowarzyszenie Reta
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URZĄD MIASTA MIKÓLÓW

Rynek 16
PL - 43-190 MIKOLÓW
Miko łów, 15.03.2018 r

Pan Tomasz Wieczorek
tomek@reta.pl
43-190 Mikolów

Dotyczy: o świetlenia tunelu pod torami kolejowymi w rejonie ulicy Dzie ń dziela w Miko łowie.

-

Informujemy, że Gmina Mikołów w latach 2000 - 2004 systematycznie odtwarza ła oświetlenie
w tunelu, które było niszczone przez wandali kilka razy w roku. Z uwagi na fakt, że naprawa zniszczeń
za każdym razem generowała duże koszty Gmina Mikołów poprosiła ówczesny Rejon Energetyczny
w Mikołowie o założenie opraw na dwóch istniej ących slupach (jeden przy tunelu od strony
ul. Waryńskiego drugi od strony kładki dla pieszych nad DK81). Oprawy zostały zamontowane w taki
sposób aby światło wchodziło do tunelu z obu stron.
Ponadto Gmina Mikołów prowadziła w 2000 roku rozmowy z PKP na temat odtworzenia
oświetlenia tunelu, lecz PKP nie zamierza ło inwestować w urządzenia, które b ędą notorycznie
narażone na wandalizm.
Gmina Mikołów obecnie nie posiada środków finansowych na realizacj ę monitoringu w rejonie
przedmiotowego tunelu. Zadanie zostanie uj ęte w propozycjach do planu bud żetu na lata nast ępne.
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I osobiście

Dotyczy: BGK3.7003.28.2018 r o świetlenia tunelu pod torami kolejowymi w rejonie ulicy
Dziefidziela

W odpowiedzi na otrzymane pismo, (I.dz. BGK3.7003.28.2018 r), pragnę zasugerowa ć sposób,
w jaki sposób można przej ściowo poprawi ć dodatkowo bezpiecze ństwo Mieszka ńców
korzystaj ących z tunelu niskim nakładem finansowym, przed realizacj ą dodatkowych działa ń,
takich jak wykonanie monitoringu w rejonie tunelu.
Mianowicie, proponuj ę dokonać wymiany istniej ących opraw na oprawy typu LED o barwie
światła ciepło-białej, o możliwie dużym kącie padania oraz wi ększej niż obecnie luminancji.
Poprawi to widoczno ść w rejonie tune łu, jak również poprawi poczucie bezpiecze ństwa
Mieszka ńców.
Dodatkowym atutem tego rozwi ązania będzie możliwość ograniczenia kosztów eksploatacji
przez obniżenie kosztów energii elektrycznej w przysz łych latach.
W ostatnim czasie na tereny Gminy mo żna zaobserwowa ć wymienione oprawy uliczne
(prawdopodobnie własności Tauron Dystrybucja) w rejonie ul św. Wojciecha, Katowickiej oraz
Gliwickiej. W zwi ązku z tym jestem przekonany o mo żliwości porozumienia pomi ędzy Gminą a Tauron w zakresie wymiany w/w opraw, zwłaszcza z uwagi na cel realizacji tego zadania.

Liczę na pozytywne rozpatrzenie propozycji.

Z poważaniem,
Tomasz Wieczorek
Członek Zarządu
towarzy zenie Reta
stow, ,,, ? .-.,, i [ - i
tomekreta.pl

