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Tychy po raz jedenasty świę-
tują Europejski Dzień bez Sa-
mochodu! Dzisiaj (22.09) każ-
dy posiadacz „czterech kółek” 
może bezpłatnie podróżować 
autobusami i trolejbusami 
MZK Tychy. O godzinie 15. 
z Dworca PKP wystartuje 
rowerowa Masa Krytyczna. 
A przed dworcem, w godzi-
nach 14–18 na wszystkich 
mieszkańców czeka mia-
steczko komunikacyjne i moc 
atrakcji.

W miasteczku komunika-
cyjnym, które powstanie 

w pobliżu parkingu Park&Ride, 
będzie można zwiedzić wysta-
wę i zapoznać się z historią ko-

munikacji miejskiej w Tychach. 
Będzie też można usiąść za kół-
kiem pojazdów komunikacji miej-
skiej i poczuć się jak kierowca. 
W nowoczesnym autobusie mar-
ki MAN odbędą się prelekcje dla 
dzieci oraz konkursy z nagroda-
mi. Organizatorzy przygotowali 
dla uczestników okolicznościo-
we bilety i pamiątkowe pieczątki. 
Wszystkich chętnych na miejsce 
wydarzeń dowiezie (oczywiście 
bezpłatnie) zabytkowy Ikarus, 
który tego dnia będzie kursował 
po Tychach.

Tegoroczna Tyska Masa 
Krytyczna wystartuje o godz. 15. 
z dworca PKP w Tychach. Ale 
już wcześniej na miejscu zbiór-
ki, czyli na peronach, na uczest-

ników czekać będą liczne atrak-
cje. Do uczestnictwa w Masie 
zaproszeni są wszyscy rowerzyści! 
Na starcie wszyscy zostaną wypo-
sażeni w elementy odblaskowe.

Jak co roku z okazji Europej-
skiego Dnia bez Samochodu, wła-
ściciele samochodów osobowych 
mogą bezpłatnie podróżować ko-
munikacją miejską MZK Tychy (au-

tobusami oraz trolejbusami), pod 
warunkiem, że okażą ważny dowód 
rejestracyjny swojego pojazdu.

Wszystkie atrakcje przygoto-
wane z okazji Europejskiego Dnia 
bez Samochodu są bezpłatne. Im-
preza odbywa się pod Honoro-
wym Patronatem Prezydenta Mia-
sta Tychy Andrzeja Dziuby.

SylwiA wiTMAn

P
rzez następny miesiąc 
w Wydziale Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia (ul. 
Barona 30) będą od-

bywać się spotkania z autorami 
zgłoszonych projektów. Będzie 
to czas na dyskusje i ewentualne 
korekty wniosków.

– Wszystkie projekty, za-
równo te zaopiniowane pozy-
tywnie, jak i negatywnie zosta-
ną z mieszkańcami omówione 
– wyjaśnia Iwona Bińkowska 
z Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia. – Jeżeli opinia jest 
wstępnie negatywna lub wstęp-
nie pozytywna, będziemy infor-
mować co należałoby zmienić 
we wniosku, by został zaopinio-

wany pozytywnie i trafił na listę 
do głosowania. Będziemy uści-
ślać zakresy rzeczowe i osta-
teczny kształt tych projektów. 
Będzie można łączyć projekty, 
jeżeli dotyczą tego samego te-
renu i zawierają podobne po-
mysły. W efekcie tych spotkań 
chcemy uzyskać już ostateczną 
listę, która zostanie poddana 
pod głosowanie.

Listę projektów, które zo-
staną poddane pod głosowanie 
i spośród których mieszkańcy 
miasta wybiorą co zostanie zre-
alizowane, poznamy mniej wię-
cej za miesiąc. Wówczas zostanie 
też wyznaczony termin głosow-
nia. Podobnie jak w pierwszej 

edycji, głosować będzie można 
bezpośrednio, korespondencyj-
nie lub drogą elektroniczną.

Spotkania z autorami pro-
jektów oraz zainteresowany-
mi mieszkańcami odbywają się 
w Wydziale Spraw Społecznych 
i Zdrowia w budynku Balbina 

Centrum (ul. Barona 30 pok. 209, 
I piętro) (dawniej Inkubator Spo-
łecznej Przedsiębiorczości).

Tymczasem trwa realizacja 
kolejnych zadań, wybranych 
przez mieszkańców w pierwszej 
edycji tyskiego budżetu party-
cypacyjnego. W trakcie mon-

tażu jest kilka siłowni plenero-
wych. Gotowe place zabaw stoją 
już m.in. przy ul. Cielmickiej 
i na osiedlu C. Na wielu osie-
dlach powstały chodniki, par-
kingi czy spowalniacze ruchu.

Szczegółowe informacje 
na temat bieżącej edycji bu-

dżetu partycypacyjnego, listy 
wniosków złożonych przez 
mieszkańców w każdym z okrę-
gów oraz informacje o wyni-
kach wstępnej weryfikacji 
są dostępne na stronie www. 
razemtychy.pl
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Tyszanie zmieniają 
swoje miasto

D Z I Ś  E U R O P E J S K I  D Z I E Ń  B E Z  S A M O C H O D U

Autobusem lub na rowerze

warto wiedzieć
22 września jest obchodzony jako Dzień bez Samochodu (świato-
wy i europejski) od 1998 r. Ideą tego święta jest promocja komunika-
cji publicznej i innych ekologicznych form transportu, zmniejszenie 
poziomu hałasu i zanieczyszczeń, a tym samym wzrost komfortu 
życia w miastach.

Miejsce: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 
(ul. Barona 30 p. 209)
21 września (poniedziałek)
Wilkowyje – godz. 16.00
Paprocany, os. P, O, T1, W (wschód) – godz. 17.00
22 września (wtorek)
Osiedla T, W (zachód) – godz. 16.00
Osiedle A – godz. 17.00
23 września (środa)
Osiedle K, L, Cztery Pory Roku – godz. 16.00
Stare Tychy – godz. 17.00
24 września (czwartek)
Osiedla M, U – godz. 16.00
Wartogłowiec, Zwierzyniec (wschód) – godz. 17.00
28 września (poniedziałek)
Osiedla N, O – godz. 16.00
Osiedle B – godz. 17.00
30 września (środa)
Glinka, Suble – godz. 16.00

Czułów, Zwierzyniec (zachód) – godz. 17.00
5 października (poniedziałek)
Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele – godz. 16.00
Mąkołowiec, Koźlina, Radziejówka – godz. 17.00
7 października (środa)
Cielmice, Osiedle Ogrodnik – godz. 16.00
Osiedle F, Zawiść – godz. 17.00
8 października (czwartek)
Żwaków – godz. 16.00
Osiedle C – godz. 17.30
12 października (poniedziałek)
Osiedle Balbina – godz. 16.00
Osiedla D, G – godz. 17.00
14 października (środa)
Osiedla Z, Z1 – godz. 16.00
Osiedle E – godz. 17.30
15 października (czwartek)
Osiedla H, Ł – godz. 16.00
Osiedle R – godz. 17.30

Harmonogram spotkań z autorami projektów i mieszkańcami 
poszczególnych okręgów

Tegoroczna edycja Tyskiego budżeTu 
ParTycyPacyjnego Wkroczyła W 

kolejny eTaP. WszysTkie ze 183 złożonych 
WnioskóW zosTały zWeryfikoWane 

Przez sPecjalisTóW z Poszczególnych 
WydziałóW urzędu miasTa. 123 z nich 

zaoPinioWano PozyTyWnie,  36  negaTyWnie, 
a część uzyskała ocenę WsTęPnie 

PozyTyWną lub WsTęPnie negaTyWną. 
Wczoraj (21.09) odbyły się PierWsze 

sPoTkania z auTorami ProjekTóW. 

w Tychach tradycją Dnia bez Samochodu jest rowerowa Masa 
Krytyczna
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Ze środków budżetu partycypacyjnego powstają m.in. place 
zabaw, jak ten na os. C.

na os. w powstał deptak i ścieżka rowerowa wzdłuż lasu. 
Mieszkańcy zgłosili już projekt na kolejny etap tej inwestycji.

w kilku miejscach, m.in. przy ul. norwida trwa montaż 
siłowni plenerowej.
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