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Biegający strażnik

Tychy kochają rowery!

W ostatnich dniach sierpnia w Poraju
w powiecie myszkowskim odbyły się
biegowe mistrzostwa służb mundurowych pn. „Zalew Biegaczy”. Wielki sukces odniósł w nim funkcjonariusz tyskiej
Straży Miejskiej, Szymon Wdowiak.

Zanim Tychy zamienią się w miasto pełne rowerzystów – jak miasta w Holandii
czy Danii – z pewnością upłynie jeszcze
dużo czasu. Ale chcemy do tego dążyć –
zapewniają urzędnicy tyskiego magistratu. Jesienią startuje kampania „RoweLOVE Tychy”, która ma nie tylko zachęcić
tyszan do korzystania z dwóch kółek, ale
też poprawić rowerową infrastrukturę
w mieście.

towano ścieżki i oznaczono trasy m.in. wokół Jeziora Paprocańskiego. Jednak w dobie
coraz bardziej zakorkowanych i tonących
w smogu miast, rower pełni nie tylko funkcję rekreacyjną, ale staje się też zdrową i tanią (a w godzinach szczytu komunikacyjnego
także szybszą) alternatywą dla codziennego
poruszania się po mieście. Jest wybierany
jako środek transportu do szkoły i pracy.

Już w momencie budowy nowego miasta
w latach 60. Tychy były jednym z nielicznych miast Śląska, w którym projektowano i budowano drogi dla rowerów. Również
w ostatnich latach miasto wiele zainwestowało w infrastrukturę rowerową. Wyremon-

W ciągu ostatnich dwóch lat na budowę
nowych dróg dla rowerów wydano z budżetu gminy ok. 2 mln zł. Kolejne 1,2 mln
przeznaczono na remonty i utrzymanie istniejących. Obecnie mamy w Tychach 47 km
dróg dla rowerów (to pierwsza 15. wśród

arc. prywatne

„Zalew Biegaczy” to impreza nowa, mająca na celu wyłonienie najlepszych biegaczy z grona funkcjonariuszy służb mundurowych z całej Polski. W pierwszej
edycji przedstawiciele policji, straży pożarnej, wojska, służby celnej i więziennej,
strażnicy miejscy i gminni, reprezentanci Lasów Państwowych, Straży Ochrony
Kolei i Inspekcji Transportu Drogowego,
mieli do pokonania dystans 12,5 kilometrów, wiodący malowniczą trasą pośród
lasów, wokół Zalewu Porajskiego.
Tyska Straż Miejska wysłała do Poraja
dwóch swoich funkcjonariuszy, z których
jeden – st. strażnik Szymon Wdowiak
osiągnął nie lada sukces. Z czasem 52,50
zajął w biegu drugie miejsce i przywiózł
do Tychów stosowny dyplom i puchar.
Panu Szymonowi gratulujemy, a wszystkim, którzy spotkają go kiedyś w trakcie
pełnienia służby, odradzamy ucieczkę,
zwłaszcza na dłuższym dystansie. Dogoni
na pewno!
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Drogi, stacje i tor przeszkód

Miejskie działania w ramach promocji aktywności rowerowej i kampanii „RoweLOVE Tychy”:
1. Budowa pumptracków w Parku Suble – termin inauguracji torów: 24 września
2016
2. Festiwal Mobilności „RoweLOVE Tychy” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – promujący aktywność rowerową i inaugurujący nowowybudowane tory rowerowe (24 września 2016)
3.	Wydanie aktualnej mapy rowerowej Tychów i okolic – wiosna 2017
4. Udostępnienie mieszkańcom internetowej mapy rowerowej z nawigatorem –wiosna 2017
5. Uruchomienie, we współpracy z OpenStreet Map, Stowarzyszeniem NOL-TYCHY
oraz Miejskim Zarządem Ulic i Mostów grupy mapującej, utrzymującej aktualny
stan mapy internetowej – jesień 2016 (zapraszamy chętnych rowerzystów – pasjonatów, chcących mieć wpływ na jakość dostępnych map rowerowych w Tychach,
uruchomienie i możliwość zapisu do grupy – w trakcie Festiwalu 24 września,
w ramach tzw. Strefy mappingu)
6.	Współpraca z innymi kampaniami i organizacjami promującymi aktywność rowerową (np. Kręć kilometry Fundacji Allegro „allforplanet”)
7.	Zakup rowerów służbowych do instytucji miejskich (Urząd Miasta Tychy, Tyski Zakład Usług Komunalnych), promocja wśród pracowników transportu rowerowego
w ramach pracy – lato 2016
8. Instalacja w ośmiu lokalizacjach miasta stacji naprawczych – lato 2016
9.	Otwarcie miejskich wypożyczalni rowerowych – lato 2016 (pierwsza wypożyczalnia,
w 2017 – następne)
10.	Akcja „Rowerem do pracy” – wiosna 2017.

Startuje kampania
Aktywność rowerowa (pod kątem rekreacji,
transportu i sportu) leży wśród priorytetowych kierunków rozwoju miasta. Kolejnym
krokiem na drodze promowania aktywności
rowerowej wśród mieszkańców jest kampania „RoweLOVE Tychy”, która startuje jesienią tego roku. W ramach kampanii odbędzie
się impreza promująca aktywność rowerową
(podczas inauguracji „pumptracków” w Parku Suble, 24 września). Zostały zakupione
rowery służbowe dla pracowników instytucji
miejskich, będzie wydana rowerowa mapa
miasta, uruchomione zostaną kolejne wypożyczalnie rowerów. Wszystko po to, by tyszanie jeszcze bardziej pokochali rowery.
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Szymon Wdowiak tuż po sukcesie
w „Zalewie Biegaczy” w Poraju.

polskich miast), 9 szlaków rowerowych
położonych w dużej części w okolicznych
lasach, stojaki rowerowe (blisko 200 szt.
ustawionych w 2015 i 2016 r.), 8 samoobsługowych stacji naprawczych rozlokowanych w mieście, pierwszą miejską wypożyczalnię rowerów w Paprocanach i plany
na uruchomienie następnych w 2017 r..
W mieście funkcjonuje system oznakowania tras rowerowych, są tablice informacyjne i kierunkowskazy dla rowerów. W budowie są dwa „pumptracki” o różnym stopniu
trudności, czyli rowerowe tory przeszkód
dla starszych i młodszych miłośników terenowej jazdy na dwóch kółkach.
W Tychach działa też trzecia w Polsce
najlepiej pracującą sekcja turystyki kolarskiej (według oceny Komisji Turystyki
Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK z 2015
roku). Jest to Klub Turystyki Kolarskiej
PTTK „Gronie”.

Kręć kilometry dla Tychów!
Kino w Mediatece
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
dzieci i dorosłych na bezpłatne seanse filmowe, które od września ruszają
w Mediatece przy al. Piłsudskiego 16.
Cykl Bajkoteka, przeznaczony dla najmłodszych tyszan, to poniedziałkowe i środowe seanse popołudniowe (o godz. 17)
oraz sobotnie poranki z bajką o godz. 10.
W nadchodzących dniach będzie można
zobaczyć filmy: „Łowcy smoków” (7.09.),
„Mniam” (10.09.), „Don Chichot” (12.09.)
i „Happy wkręt” (14.09.).
Z kolei dorosłych miłośników książki
i kina Mediateka zaprasza w czwartki
na godz. 17. We wrześniu będzie można
w cyklu Sztuka X Muzy zobaczyć: „Apollo 13” (8.09.), „Diana” (15.09.), „Skazani
na Shawshank” (22.09.) i „Czułe słówka”
WW
(29.09.).

Przypominamy, że trwa kolejna edycja kampanii społecznej „Kręć Kilometry” Fundacji
Allegro All For Planet, w której rowerzyści
z całej Polski mają szansę powalczyć o stojaki rowerowe dla swoich miejscowości.
O tym czy pojawią się w Tychach, zdecydują
mieszkańcy i przejechane przez nich kilometry. Do wygrania jest 300 stojaków rowerowych! Pojawią się one w 20 miastach, które zgromadzą do końca września największy
dystans. Tychy walczą o nie z ponad tysiącem miast z całej Polski. Aktualnie nasze
miasto jest na 18. miejscu w rankingu.
Aby wziąć udział w akcji, wystarczy ściągnąć bezpłatną aplikację „Kręć Kilometry” na smartfon i używać jej w trakcie
rowerowych podróży. Każdy przejechany
kilometr trafia na konto wybranego przez
nas miasta.
Warto dodać, że do wygrania są nowoczesne stojaki, które umożliwiają przypięcia
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ramy roweru, a nie tylko koła. Są idealne
dla małych i dużych rowerów. Poza tym
są kolorowe i mają unikalne wzornictwo,
dlatego bez wątpienia wzbogacą i ozdobią
przestrzeń miejską.
W czasie kampanii, w aplikacji pojawiać

się będą wyzwania, których ukończenie
pozwoli na zdobycie także nagród indywidualnych, w tym między innymi specjalnie
zaprojektowanej apteczki rowerowej. Więcej na www.kreckilometry.pl/. Zachęcamy
do głosowania na Tychy!
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