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Zrobiło się cieplej i na ulicach naszego 
miasta przybyło rowerzystów. Choć w Ty-
chach, podobnie jak w Europie, sezon ro-
werowy trwa już cały rok, to jednak miło-
śników jednośladów znacznie przybywa 
w okresie od wiosny do jesieni.

Pilotaż się przyjął
obecnie rower to już nie tylko rodzaj 
rekreacji czy aktywność sportowa; co-
raz częściej służy nam on jako środek 
transportu i uzupełnienie komunikacji. 
Przykładem tego jest Tyski rower, czyli 
system miejskich wypożyczalni jedno-
śladów, który pilotażowo został wpro-
wadzony do miasta w ubiegłym roku 
i doskonale się przyjął. 2500 tysiąca 
zarejestrowanych użytkowników, któ-
rzy wypożyczali miejskie rowery prawie 
6500 razy, prawie 8800 godzin spędzo-
nych przez tyszan na siodełkach pojaz-
dów systemu Tyski rower – te liczby mó-
wią same za siebie.
– Pilotaż Tyskiego roweru okazał się suk-
cesem. Patrząc na statystyki wypożyczeń, 
widać wyraźnie, że spodobał się tysza-
nom, dlatego zdecydowaliśmy, że w tym 
roku rowerów będzie więcej – mówi pre-
zydent Tychów, andrzej dziuba.
w pierwszym pełnowymiarowym sezo-
nie Tyskiego roweru miejskiego, który 
startuje już w najbliższy piątek, 18 maja, 
będzie można korzystać z siedmiu stacji, 
pomiędzy którymi będzie można prze-
mieszczać się na 60 nowych rowerach 
z kompletnym wyposażeniem. dodat-
kowo do dyspozycji rowerzystów będą 
dwa rowery familijne Cargo, trzy tande-
my, pięć rowerów dziecięcych oraz je-
den rower trójkołowy dla osób niepeł-
nosprawnych.

Czynne całą dobę
w tym roku rowery w systemie Nextbi-
ke będzie można wypożyczyć w stacjach 
zlokalizowanych na Paprocanach, przy 
dworcu PKP, na pl. Baczyńskiego, obok 
lodowiska, w pobliżu Tyskich Hal Targo-
wych, przy Urzędzie Skarbowym oraz 
przy „merino” na ul. Żwakowskiej.
– rowery będą dostępne 7 dni w tygo-
dniu, 24 godziny na dobę – zapewnia 
michał Kasperczyk, pełnomocnik pre-
zydenta ds. rozwoju ruchu rowerowego 
w mieście. – Nowością, której nie było 

w ubiegłym roku, będzie możliwość pła-
cenia w terminalach kartą. możliwa bę-
dzie także rejestracja nowego użytkow-
nika bezpośrednio na stacji wypożyczalni 
– dodaje.

Ceny bez zmian
Cennik roweru miejskiego pozostaje bez 
zmian w stosunku do poprzedniego roku. 
Pierwsze 15 minut każdego wypożycze-
nia jest zawsze bezpłatne. od 16. do 60. 
minuty zapłacimy złotówkę, druga go-
dzina kosztować będzie 2 złote, a trze-
cia – 3 zł. za czwartą i każdą następną 
godzinę wypożyczenia zapłacimy dodat-
kowo po 4 złote.
aby skorzystać z systemu roweru miej-
skiego w Tychach, wystarczy wejść 
na stronę www.tyskirower.pl, zareje-
strować się, podając podstawowe dane 
osobowe i wpłacić 10 zł opłaty inicjal-
nej. To minimalna kwota, która umożli-
wia wypożyczenie roweru. Potrącane są 
z niej ewentualne opłaty, można ją rów-
nież odzyskać po wyrejestrowaniu z sys-
temu. Jednorazowa rejestracja umoż-
liwia korzystanie z systemów Nextbike 
na całym świecie.

– w tym roku z Tyskiego roweru miej-
skiego będzie można korzystać do końca 
października, natomiast przyszłorocz-
ny sezon rozpocznie się już 1 kwietnia. 
zachęcam mieszkańców do korzystania 
z tej, nie tylko ekologicznej, ale i ekono-
micznej formy transportu – mówi pre-
zydent andrzej dziuba.

Infrastruktura nadąża
za rowerami miejskimi idą inwestycje 
w infrastrukturę. Co roku w Tychach 
przybywa dróg rowerowych, poprawia 
się również stan już istniejących, jak 
np. na ul. Katowickiej czy wyszyńskie-
go, gdzie rowerzyści mogą korzystać 
z wyremontowanych odcinków. roz-
wijają się także, wyposażone w wyso-
kiej jakości narzędzia, stacje napraw 
rowerów – w tym roku do dotychcza-
sowych jedenastu przybyło kolejnych 
sześć: przy ul. Jedności (skrzyżowa-
nie z Targiela), Borowej (przy siłowni 
plenerowej), orzeszkowej (ciąg N/o), 
Niepodległości („Tęcza”), Bielskiej 
(skrzyżowanie z Niepodległości) oraz 
na osiedlu ogrodnik.
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W najbliższą sobotę, 19 maja Urząd 
Miasta zaprasza mieszkańców na spo-
tkanie dotyczące Programu Ogranicze-
nia Niskiej Emisji dla miasta Tychy.

organizuje je wydział Komunalny, 
ochrony Środowiska i rolnictwa Um 
wraz z operatorem programu – firmą 
Ekoscan Innowacja i rozwój. zaintere-
sowani programem tyszanie o godz. 10 
w sali sesyjnej ratusza na I piętrze wy-
słuchają ważnych informacji na temat 

PoNE, a w godz. 11–14 na placu „pod 
żyrafą” w parku przy ul. Edukacji zor-
ganizowana zostanie wystawa urządzeń 
grzewczych.
Podobna wystawa odbyła się w ubie-
głym roku i przyciągnęła wielu miesz-
kańców zainteresowanych zainstalowa-
niem w swoich domach ekologicznych 
źródeł ciepła, których zakup i montaż 
dotowany jest w ramach Programu 
ograniczenia Niskiej Emisji dla mia-
sta Tychy. WW

nagrody i Cugowski
24 maja o godz. 18 w Teatrze Małym 
odbędzie się doroczny Koncert Pro-
mocyjny, którego głównymi bohate-
rami będą laureaci nagród prezyden-
ta Tychów oraz wokalista legendarnej 
Budki Suflera.

od ponad dwóch dekad Prezydent 
miasta Tychy przyznaje swoje nagrody 
w dziedzinie kultury i sportu osobom 
i instytucjom, które swoją działalno-
ścią czy osiąganymi wynikami przy-
czyniają się do promocji miasta poza 
jego granicami. Kolejni beneficjenci 
tej prestiżowej, ale i wymiernej ma-
terialnie nagrody ujawniani i honoro-
wani są co roku w maju, podczas Kon-
certu Promocyjnego, który tym razem 
zaplanowano na czwartek, 24 maja.
Każdorazowo koncert uświetnia wy-
stęp uznanej gwiazdy muzycznej czy 
estradowej. w tym roku będzie to le-
genda polskiej sceny rockowej, dłu-
goletni frontman zespołu Budka Su-
flera – Krzysztof Cugowski, któremy 
w nowym, solowym projekcie towa-
rzyszyć będą znakomici muzycy: Ja-
cek Królik (gitara), robert Kubiszyn 
(bas), Tomasz Kałwak (instr. klawi-
szowe) i Cezary Konrad (perkusja). 
z pewnością ze sceny Teatru małego 
usłyszymy piosenki znane z repertu-
aru Budki Suflera, jak i solowe utwo-
ry artysty.
Jak informuje miejskie Centrum Kul-
tury, organizator koncertu, w kasie 
Teatru małego oraz na portalu bile-
tyna.pl są jeszcze do nabycia (w ce-
nie 50/60 zł) bilety na to wydarzenie.
 WW

o współpracy 
międzysektorowej

„Gospodarka zrównoważona w działa-
niach przedsiębiorstw sektora usług 
komunalnych. Konkurencja-koope-
racja-przyszłość. Nauka dla prakty-
ki” – konferencję pod takim hasłem 
organizuje 17 maja Fundacja Rozwoju 
Ekonomii Społecznej wraz z Miastem 
Tychy i Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną.

Konferencja, która rozpocznie się 
o godz. 10 w mediatece, będzie dosko-
nałą okazją do konstruktywnej i rze-
czowej dyskusji o współpracy mię-
dzysektorowej. Uczestnicy spotkania 
będą mogli z szerokiej perspektywy 
spojrzeć na potrzeby zarówno bizne-
su, jak i samorządu. wśród prelegen-
tów znajdziemy m.in. Ewę Stachurę-
Pordzik – wiceprezesa KSSE, majkę 
Lipiak – prezesa agencji marketingo-
wej Leżę i Pracuję oraz Katarzynę oł-
dak-Bułanowską z Urzędu zamówień 
Publicznych w warszawie.
 WW

miejskie rowery od piątku

Piece pod żyrafą
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