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Prezydent Tychów Andrzej Dziuba serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w miejskich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja, które
o godz. 10 rozpocznie uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem ku czci
poległych powstańców przy ul. Katowickiej w Czułowie.
Następnie uroczystości przeniosą się
w okolice starotyskiego Rynku, gdzie
najpierw (o godz. 12) w kościele pw. św.
Marii Magdaleny odprawiona zostanie
msza św. w intencji Ojczyzny, po której
uczestnicy przejdą na Plac Wolności,
gdzie złożą kwiaty pod pomnikiem Powstańca Śląskiego (godz. 13).
O godz. 13.30 natomiast na starotyskim
Rynku rozpocznie się koncert muzyki polskiej w wykonaniu Acoustic Quartet, złożonego z muzyków orkiestry AUKSO oraz
pianisty Wojciecha Waleczka.
Organizatorem miejskich obchodów
Święta Konstytucji 3 Maja jest Miejskie
Centrum Kultury.
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Spotkania w sprawie grantów

Tyski Rower rusza 1 maja
Już 1 maja, czyli w najbliższy poniedziałek w Tychach ruszy wypożyczalnia rowerów miejskich. Wypożyczyć
lub zwrócić jednoślad będzie można
w czterech samoobsługowych stacjach: przy lodowisku, na Placu Baczyńskiego, przy dworcu PKP i w Paprocanach.
To będzie przyjemny, zdrowy, ekologiczny
i z pewnością bardzo tani sposób na poruszanie się po mieście. Za korzystanie z roweru miejskiego do 15 minut nie
zapłacimy nic. Do godziny pojeździmy
za 1 zł. Wypożyczenie roweru na dwie
godziny będzie kosztowało 2 zł, a na trzy
– 3 zł.
System „Tyski Rower” będzie działał podobnie jak katowicki „City by Bike”. Operatorem obydwu jest Nextbike, a więc firma, która dostarcza podobne rozwiązania
do kilkunastu miast w Polsce, m.in. Poznania, Wrocławia, Warszawy.
Prosto i szybko
W pierwszym roku (który będzie traktowany jako testowy) w Tychach będą
działały cztery stacje. W każdej będzie
dostępnych 10 rowerów. Aby wypożyczyć
jeden z nich, trzeba będzie skorzystać
Jarosław stec/nextbike polska
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Do organizacji pozarządowych, ale także do grup nieformalnych skierowany
jest konkurs minigrantów Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. Urząd Miasta
organizuje dwa spotkania dla potencjalnych beneficjentów dotacji.
W konkursie można uzyskać wsparcie
do 5.000 zł. Zasadom konkursu i temu,
jak prawidłowo wypełnić wniosek, poświęcone będą spotkania, jakie w sali 102
Urzędu Miasta zorganizowane zostaną
dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem minigrantu. Odbędą się one 28
kwietnia o godz. 11 oraz 4 maja o godz.
15. Zgłoszenia udziału należy dokonać
na adres: ngo@umtychy.pl.
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Śląskie standardy rowerowe

Nie tylko Tychy stawiają na rowery. W zeszłym tygodniu Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego wprowadził „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”.
Standardy zawierają warunki techniczne służące planowaniu, projektowaniu i wykonywaniu infrastruktury rowerowej i mają wskazać część gotowych rozwiązań
do wykorzystania w pracach projektowych prowadzonych przez gminy.
Wytyczne stanowią także realizację zapisów Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Śląskiego 2020+. W tych dokumentach zapisano konieczność budowy sieci dróg i tras rowerowych według jednolitych zasad.
z terminala, w którym dokonamy identyfikacji i opłaty. Co ważne, aby rozpocząć korzystanie z „Tyskiego Roweru”,
trzeba będzie zarejestrować się w systemie Nextbike. Rejestracja będzie prosta
i szybka. Będzie można jej dokonać bezpośrednio przy terminalu albo poprzez
stronę internetową www.tyskirower.pl,
a także za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne (QR kody do jej pobrania będą dostępne na terminalach) lub
infolinii (32 630 61 61).
Przy rejestracji trzeba będzie dokonać
opłaty inicjalnej wysokości 10 zł.
Mając aktywne konto użytkownika,
możemy już bez przeszkód korzystać
z miejskich rowerów nie tylko w Tychach – także w innych miastach w których działa system Nextbike (od 1 maja
będzie to również Pszczyna). Za każdym
razem przy wypożyczeniu identyfikujemy się jako użytkownik (za pomocą
telefonu komórkowego lub karty płatniczej), a następnie postępujemy zgodnie z poleceniami na wyświetlaczu terminala, by odblokować elektrozamek.
Instrukcja, jak zwrócić rower, również
będzie znajdowała się na terminalu.
Opłaty za wypożyczenie będzie można
dokonywać kartą płatniczą w terminalu lub przedpłatą na swój rachunek
w systemie.
Rowerowe miasto
To już kolejne działanie Miasta Tychy,
które ma na celu popularyzację rowe-

ru jako środka transportu. Od wielu lat
prowadzone są inwestycje w infrastrukturę. W 2016 r. przy tyskich szkołach
zamontowano stojaki rowerowe – ponad 250 stanowisk. Na terenie miasta
pojawiły się samoobsługowe stacje naprawcze. Miasto rozpoczęło kampanię
„RoweLOVE Tychy”, w ramach której
w Parku Suble odbył się Festiwal Mobilności połączony z otwarciem pumptracków – torów do jazdy terenowej. Na rok
2017, oprócz uruchomienia wypożyczalni rowerów, zaplanowane jest m.in. wydanie mapy rowerowej (w wersji analogowej i online) miasta i okolic.
Jeśli „Tyski Rower” się sprawdzi i mieszkańcy miasta polubią taką formę przemieszczania się po mieście, w kolejnych
latach stacji będzie więcej.
Wszystko o tyskich rowerach miejskich można przeczytać na stronie
www.tyskirower.pl, a wkrótce także na
Facebooku.
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Tyski Rower – opłaty
za wypożyczenie:
• do 15 minut – bezpłatnie
• 16–60 minut – 1 zł
• do 2 godzin – 2 zł
• do 3 godzin – 3 zł
• każda kolejna godzina – 4 zł
• opłata inicjalna (przy rejestracji) – 10 zł

Rowerowy Maj w szkole
Tychy dołączają w tym roku do kampanii “Rowerowy Maj”, realizowanej
już przez ok. 20 miast w Polsce. Jej
głównym celem jest zachęcenie dzieci do jazdy rowerem i dojeżdżania nim
do szkoły lub przedszkola.
Codzienna dawka ruchu sprawią,
że dzieci (i nie tylko one) są w lepszym
nastroju i kondycji, poprawia się ich
zdolność koncentracji, nabierają odporności na infekcje. Dlatego kampania
“Rowerowy Maj” ma na celu zachęcanie
dzieci do ruchu – w szczególności jazdy
na rowerze, co może być dodatkowo dobrym sposobem na dotarcie do szkoły.
Kampania kształtuje nawyk zdrowego
stylu życia i ekologicznego transportu,

a uczestniczące w niej dzieci nabywają
umiejętności bezpiecznego poruszania
się na drodze i poznają przepisy.
„Rowerowy Maj” jest projektem autorstwa Urzędu Miejskiego w Gdańsku, prowadzonym w tym mieście
od 2014 r i implementowanym w całej
Polsce od zeszłego roku. Czwarta edycja kampanii spotkała się z odzewem 21
miejscowości, m.in.: Warszawy, Wrocławia, Krakowa (to potencjalnie ponad 145
tysięcy małych rowerzystów). W Tychach
wdrażana jest po raz pierwszy – pilotażowo w jednej placówce oświatowej
– w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 4, gdzie uczą się dzieci z Jaroszowic, Urbanowic i Wygorzela. Nie licząc
rodziców odprowadzających dzieci
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do szkoły i przedszkola, jest to łącznie
512 osób (pracowników i uczniów) zachęcanych, by w maju zmienić środek
transportu na rower.
Zabawa na zasadzie rywalizacji będzie
trwać cały miesiąc (4–31 maja) i będzie toczyć się na poziomie indywidualnym i międzyklasowym (grupowym).
Każdy uczeń lub przedszkolak, który
przyjedzie do szkoły na rowerze (a także deskorolce, hulajnodze lub rolkach)
otrzyma punkt dokumentowany naklejkami – jeden w rywalizacji indywidualnej oraz jeden dla swojej klasy lub
grupy. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody: m.in. akcesoria rowerowe,
wejściówkę do nowootwieranego Parku
Wodnego w Tychach dla dziecka i opie-

kuna lub nawet rower. Każdy kto przyjedzie na rowerze przynajmniej kilka
razy, może liczyć na upominek.
Tychy dołączają w kampanii do 20 innych miast, m.in. do Gdańska, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Lublina, Sopotu, Zamościa – mówi prezydent Andrzej
Dziuba – Warto znaleźć się w ich gronie,
dlatego też serdecznie zapraszam rodziców, pracowników szkoły i przedszkola do wzięcia udziału w kampanii
„Rowerowy Maj”, a przede wszystkim
umożliwienia tego dzieciom.
Wszystkie informacje na temat Kampanii będą umieszczane na stronie: umtychy.pl oraz na miejskim profilu Facebook wraz z jej rozpoczęciem.
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