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Trwają prace nad Metropo-
litalnym Systemem Infra-
struktury Rowerowej – GZM 
BIKE.

Projekt ma charakter nie tyle re-
kreacyjny, co komunikacyjny 

(„indywidualny transport zbioro-
wy”). Po opracowaniu „Wspólnych 
standardów i wytycznych dla całej 
metropolii” powstała koncepcja Me-
tropolitalnego Systemu Wypoży-
czalni Rowerów Publicznych. Teraz 
trwają prace nad trzecim elemen-
tem – Studium systemu tras rowe-

rowych, które da propozycję powią-
zań rowerowych między miastami. 
Będzie to podstawa dla dalszego 
rozbudowywania tras rowerowych 
w poszczególnych miastach.

Projekt GZM BIKE zakłada 
rozbudowę infrastruktury rowe-
rowej – dróg dla rowerów, ciągów 
pieszo-rowerowych, pasów ruchu 
dla rowerów na jezdniach oraz śluz, 
ścieżek leśnych, a także dróg lokal-
nych o niskim natężeniu. W ra-
mach systemu powstaną urządzenia 
umożliwiające wygodne i bezpiecz-
ne parkowanie rowerów, zarówno 

na niezależnych parkingach rowe-
rowych, jak i w ramach rozwiązań 
węzłów przesiadkowych np. typu 
„zaparkuj i jedź” (dwa powstają 
w Tychach). GZM złożył wniosek 
o dofinansowanie projektu ze środ-
ków unijnych.

Ciekawym elementem projektu 
jest stworzenie w 12 miastach spój-
nego Systemu Wypożyczalni Rowe-
rów Publicznych. Zakłada on m.in. 
budowę wypożyczalni zintegrowa-
nych z bezpiecznymi parkingami, 
a także stacji rowerowych o różnej 
wielkości: mikro, mini, standard, 

plus i ekstra – w zależności od słup-
ków (stojaków).

Jakie rowery? Preferowane 
będą wytrzymałe o wadze 20–13 kg 
i ramie „damce” o unikatowym 
kształcie. Będą wyposażone m.in. 
w elektrozamek, komputer umoż-
liwiający wypożyczenie i zwrot ro-
weru, a także – moduł GPS (ano-
nimowe śledzenie trasy dla celów 
statystycznych, ale również odzy-
skiwanie skradzionych i zagubio-
nych rowerów). System zakłada 
utworzenie wypożyczalni połą-
czonych z warsztatami i punkta-

mi informacyjnymi (tzw. domy 
rowerowe).

Będą różne typy rowerów: 
krótkoterminowe, rower dla stu-
denta, rower dla rodzica, rower 
cargo (do przewożenia nietypo-
wych bagaży), rower elektryczny 
(na dłuższe dystanse), rower składa-
ny (do komunikacji miejskiej).

W Tychach ma powstać 
99 stacji wszystkich typów – 
od mikro po ekstra. Do dyspo-
zycji ma być ok. 670 wszystkich 
typów rowerów.

LESZEK SoBIERaj
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Metropolia na rowerach
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Na Początku 
Przyszłego roku 

zostaNie wybraNy 
skład Pierwszej 
kadeNcji tyskiej 

rady seNiorów. rada 
będzie działała Przy 
radzie Miasta tychy 

jako jedNostka 
doradcza, 

koNsultacyjNa 
i iNicjująca 

Projekty związaNe 
z PotrzebaMi tyszaN 

w wieku 60 Plus.

z inicjatywą utworzenia Ty-
skiej Rady Seniorów wy-
stąpili sami zainteresowa-
ni. – W listopadzie 2013 

r. w dzienniku ustaw ukazała się 
zmiana do ustawy o samorządzie 
gminy – mówi Ewa Dziekońska, 
jedna z inicjatorek przedsięwzię-
cia. – Nowy zapis mówi o tym, 
że „Gmina sprzyja solidarności 
pokoleniowej oraz tworzy warunki 
do pobudzania aktywności obywa-
telskiej osób starszych w społecz-
ności lokalnej”.

Chęć do działania
W Tychach zebrała się grupa 

seniorów zainteresowanych tym 
tematem. – Mamy listę około 40 
osób aktywnych i pełnych chęci 
do działania – mówi Ewa Dzie-
końska. – Na jednym z zebrań 
doszliśmy do wniosku, że trze-
ba opracować statut i zwrócić 
się do Rady Miasta o utworzenie 
Rady Seniorów.

W prace nad projektem wraz 
z Ewą Dziekońską zaangażowa-
li się Wanda Drożdż, Jacek Bar 
Leokadia Opatowiecka i Barbara 
Grabowska. Projekt trafił do prze-
wodniczącego Rady Miasta Tychy, 
a następnie pod obrady Komisji 
Samorządowej. – Po przedysku-
towaniu i dopracowaniu, projekt 
statutu trafił pod głosowanie Rady 

Miasta. 30 listopada Rada Miasta 
Tychy podjęła uchwałę w sprawie 
powołania Tyskiej Rady Senio-
rów oraz nadania jej statutu, który 
określa tryb wyboru jej członków 
oraz zasady działania.

W nowym roku
Pierwsze wybory do Rady 

odbędą się już w nowym roku. 
W styczniu 2015 r. zostanie ogło-
szony nabór kandydatów na człon-
ków Rady. W jej skład wejdzie 15 
osób, w tym przedstawiciele osób 
starszych oraz podmiotów dzia-
łających na rzecz osób starszych. 
Swojego kandydata do Rady będą 
też mogły zgłaszać grupy co naj-
mniej 15 osób w wieku powyżej 
60. roku życia. Spośród zgłoszo-
nych kandydatów wybrany zosta-
nie ostateczny skład Rady, a jej 
kadencja będzie trwać 4 lata.

– Poszczególne organizacje 
i grupy zgłoszą swoich kandyda-
tów, a następnie prezydent miasta 
zwoła zgromadzenie seniorów – 
mówi Wanda Drożdż. – Chcemy 

zaapelować do wszystkich tyskich 
seniorów, żeby zaangażowali się 
w wybór Rady, zainteresowali się 
tym tematem i wzięli udział w gło-
sowaniu. Bo to oni będą wybierać 
spośród tych kandydatów.

– Będzie to organ dorad-
czy, konsultacyjny, działający 
obok Rady Miasta – mówi Jacek 
Bar. – Będziemy też występować 
z własnymi inicjatywami do Rady 
Miasta.

– Rada seniorów będzie dzia-
łać społecznie, nie będą to urzęd-
nicy ani pracownicy samorządowi 
– dodaje Wanda Drożdż. – Chce-
my też zachęcić seniorów do włą-
czania się w pracę Rady. Będzie-
my starali się organizować dyżury, 
udzielać np. pomocy w kwestiach 
prawnych czy w załatwianiu spraw 
urzędowych.

– Chodzi nam o to, żeby speł-
niać zapisy ustawy, a więc tworzyć 
dialog międzypokoleniowy, wyko-
rzystywać aktywność i umiejęt-
ności osób w wieku senioralnym 
– mówi Ewa Dziekońska.

Międzypokoleniowa 
solidarność

– Utworzenie Tyskiej Rady 
Seniorów jest wynikiem zarów-
no obserwacji procesów wska-
zujących na coraz większą liczbę 
osób starszych w społeczeństwie 
oraz ich większą aktywność, jak 
i realizowanej w naszym mieście 
zasady włączania mieszkańców 
do współdecydowania o tym, jak 
miasto ma funkcjonować – wyjaśnia 
Zygmunt Marczuk, przewodniczą-
cy Rady Miasta Tychy. – Rada po-
zwoli naszym seniorom skuteczniej 
artykułować potrzeby i oczekiwania. 
Bez wątpienia jej utworzenie otwiera 
szansę jeszcze większej aktywizacji 
tych osób oraz sprzyja budowaniu 
międzypokoleniowej solidarności. 
Warto bowiem pamiętać, że Tyską 
Radę Seniorów nie będą tworzyć 
wyłącznie osoby w wieku senio-
ralnym. Będą to również przedsta-
wiciele osób starszych i środowisk 
działających na ich rzecz, którzy 
sami nie muszą być seniorami.

SyLWIa WITMan

Tyska Rada 
Seniorów

Wanda Drożdż, Ewa Dziekońska i jacek Bar pracowali nad projektem statutu Tyskiej Rady 
Seniorów i zachęcają wszystkich tyszan „60+” do włączenia się w wybór i działalność Rady.
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W czwartek (6 listopada) o godz. 14 w Tychach przy al. nie-
podległości zostanie posadzony Dąb Wolności.

dęby sadzone na 25-lecie wolności przypominają nam o ważnym 
wydarzeniu w historii naszego kraju – mówi prezydent Andrzej 

Dziuba. – Jesteśmy dumni, że w Tychach taki dąb będzie wzrastał 
i dla przyszłych pokoleń stanie się żywym pomnikiem tej ważnej 
rocznicy.

Akcja sadzenia Dębów Wolności to inicjatywa Kancelarii Pre-
zydenta RP realizowana wspólnie z Lasami Państwowymi. Drzewa 
sadzone w przestrzeni publicznej i miejscach ważnych dla lokalnych 
społeczności mają upamiętnić 25. rocznicę odzyskania przez Polskę 
suwerenności, historyczne wybory 4 czerwca 1989 roku oraz demo-
kratyczne przemiany w kraju i na świecie. SW

a oto treść listu, który na tę okoliczność Kancelaria Prezydenta RP 
przysłała do Urzędu Miasta Tychy:

Organizatorzy i Uczestnicy
akcji zasadzenia Dębu Wolności

W Tychach

Szanowni Państwo!
Obchodzone w tym roku 25-lecie wolności to okazja do podsumo-

wań, refleksji i debat. Ale przede wszystkim – do wspólnego świętowa-
nia. Dzisiaj my, Polacy, cieszymy się przecież z tego, co osiągnęliśmy 
razem jako społeczeństwo. Dlatego warto zadbać o trwałe świadectwo 
naszej wdzięczności, naszej wspólnej radości i dumy z wolnego na po-
wrót państwa.

Takim niezwykłym pomnikiem będą zasadzone w tym roku dęby. 
Drzewa, które uważa się za symbol siły, trwania i tradycji. Któż z nas, 
spoglądając na te prastare drzewa, nie wybiega myślą ku ważnym wy-
darzeniom naszych dziejów, których dęby te były świadkami.

Dęby to piękne pomniki, bo pomniki żywe. Dlatego właśnie nasi 
przodkowie radując się z odzyskania wolności w 1918 roku, w miastach, 
miasteczkach i wioskach sadzili dęby – jako znak narodowej pamięci 
i nadziei na długie wzrastanie. Nawiązujemy do tej pięknej tradycji 
i tak jak oni sadzimy Dęby Wolności. Chcemy życzyć Rzeczypospolitej, 
żeby wzrastała i nabierała mocy, tak jak te wspaniałe drzewa. By roz-
wijała się i sięgała wysoko, budząc szacunek i podziw. I wreszcie, by jej 
rozwój wsparty był na silnych, głęboko sięgających korzeniach tradycji 
i tożsamości.

Cieszę się, że w akcję sadzenia Dębów Wolności włączają się przed-
stawiciele środowisk samorządowców i leśników. To niezwykłe przedsię-
wzięcie jest też formą uczczenia 90-lecia Lasów Państwowych. Wszyst-
kim osobom i instytucjom zaangażowanym w tę inicjatywę z całego 
serca dziękuję. Ufam, że szum liści, które wyrosną na tych drzewach, 
wróżyć będzie Polsce, całej wspólnocie jej obywateli, dobrą, pomyślną 
przyszłość.

Ż y w y  P O M N i k

Dąb Wolności 
w Tychach
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