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Po raz kolejny Tychy dołączą do wielu 
europejskich miast promujących ekolo-
giczny transport w ramach zbliżającego 
się Europejskiego Tygodnia Zrównowa-
żonego Transportu.

wraca zatem kampania pod nazwą „rowe-
LoVE Tychy” związana z naszym miastem 
od kilku lat. – Tyszanie są bardzo aktyw-
nymi rowerzystami, jednak rower używany 
jest przede wszystkim w celach rekreacyj-
nych. w kampanii zachęcamy mieszkań-
ców do zamiany samochodu na rower nie 
tylko w czasie wolnym, ale również w dro-
dze do pracy czy szkoły – mówi prezydent 
Tychów andrzej dziuba.

Rajd na początek
obchody Europejskiego Tygodnia zrówno-
ważonego Transportu w naszym mieście 
rozpoczną się zaplanowanym na najbliż-
szą niedzielę, 16 września, Partnerskim 
rajdem rowerowym na trasie Tychy – 
Bieruń – Tychy, nad którym patronat ho-
norowy objęli włodarze obu miast: prezy-
dent Tychów andrzej dziuba i burmistrz 
Bierunia Krystian Grzesica, a także Ka-
zimierz Karolczak – przewodniczący za-
rządu Górnośląsko-zagłębiowskiej me-
tropolii. Impreza ma nie tylko pokazać 

zdrową współpracę obu sąsiadujących 
miast, ale także promować planowaną 
drogę rowerową, mającą połączyć Bie-
ruń z Tychami.
– Ten rajd to impreza skierowana do ca-
łych rodzin, które chcą wspólnie aktyw-
nie spędzić niedzielę – zapewnia michał 
Kasperczyk, pełnomocnik prezydenta 
Tychów ds. koordynowania i rozwoju ru-
chu rowerowego. – Każdy z uczestników 
otrzyma pakiet startowy, a w nim m.in. 
kamizelkę, opaskę odblaskową, folder 
informacyjny. rowerzyści mogą też liczyć 
na udział w konkursach oraz fantastyczny 
żurek na mecie – dodaje.
Partnerski rajd rowerowy podzielony 
został na dwa etapy. Pierwszy rozpo-
cznie się na starcie przy Gemini Park 
w Tychach, a zakończy 11 kilometrów 
dalej – na bieruńskim rynku. Po kilku-
dziesięciominutowej przerwie uczestni-
cy wyruszą w drogę powrotną (12 km) 
z metą na Stadionie miejskim, gdzie 
w godz. 14.30-18.30 odbywać się będą 
Targi Czasu wolnego.
wpisowe wynosi 10 zł (dzieci) i 15 zł (doro-
śli). w związku z tym, że liczba uczestni-
ków ograniczona została do maksymalnie 
4000 osób, wymagane jest zarejestrowa-
nie się na stronie www.dostartu.pl.

Festiwal na koniec
dla uczczenia końca Europejskiego Tygo-
dnia zrównoważonego Transportu, a jed-
nocześnie przypadającego 22 września 
międzynarodowego dnia bez Samochodu, 
Urząd miasta wraz z moSir-em, Tyskimi 
Liniami Trolejbusowymi oraz NoL Tychy 
organizuje tego dnia w godz. 14-19 Festi-
wal mobilności „roweLoVE Tychy”, który 
odbędzie się w Parku Suble przy pumptra-
cku. 22 września promowanym środkiem 
transportu będzie oczywiście rower, ale 
także trolejbus. Specjalny pojazd o nume-
rze linii 22 dowoził będzie tyszan na miej-
sce imprezy z terenu całego miasta.
Główną atrakcją imprezy będą zwario-
wane rowery (z monocyklem, bicyklem, 
tandemem, rowerem z dwiema kierow-
nicami, mini-bikiem, rowerem przeciw-
skrętnym). Będzie okazja wyprodukować 
samemu sok z sokowirówki napędzanej... 
rowerem, sprawdzić się w symulatorze 
jazdy jednośladem, skorzystać z drobnych 
usług serwisu oraz wybudować z dziećmi 
rowerowe miasto przyszłości. amatorów 
jazdy wyczynowej lub chętnych adeptów 
organizator zaprasza na sublański pump-
track, gdzie będzie czekał instruktor (obo-
wiązkowy kask), a dzieci uczące się jazdy 
rowerem w gąszczu przepisów drogowych 
– do miasteczka rowerowego prowadzo-
nego przez tyską Straż miejską. Imprezie 
będzie towarzyszyć strefa gastronomicz-
na z zimnymi i ciepłymi przekąskami oraz 
aromatyczną kawą.
Specjalnym punktem programu jest pro-
mocja elektromobilności wpisującej się 
w nurt zrównoważonego transportu. opo-
wie o niej Polskie Stowarzyszenie Elektro-
mobilności (PSEm) w ramach kampanii 
„Kobieta za kółkiem elektryka”. Przy tej 
okazji zaplanowano również testy skute-
rów elektrycznych.
dzień zakończy Tyski Nocny rajd rowe-
rowy – start o godz. 19 z Parku Suble, 
meta: dzika Plaża, gdzie będzie można 
się ogrzać i posilić przy ognisku. KW

Jak już informowaliśmy, można się za-
opatrywać w bilety i karnety na kon-
certy w ramach 17. edycji Międzyna-
rodowego Festiwalu „Śląska Jesień 
Gitarowa” i Konkursu Gitarowego im. 
Jana Edmunda Jurkowskiego, który 
w dniach 21-27 października odbędzie 
się w Tychach.

wszystkie organizowane przez miejskie 
Centrum Kultury koncerty festiwalo-
we odbywać się będą w sali koncerto-
wej mediateki przy al. Piłsudskiego 16. 
Co stało się już wieloletnią tradycją, wy-
stąpią podczas nich największe gwiaz-
dy światowej gitary klasycznej, które 

przyjadą do Tychów z Francji, Norwe-
gii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Ukrai-
ny, włoch, Izraela i Brazylii. w imprezie 
wezmą udział trzy orkiestry, w tym or-
kiestra festiwalowa, która od wielu już 
lat jest prowadzona przez marka mosia, 
dyrektora artystycznego orkiestry Ka-
meralnej aUKSo.
XVII „Śląską Jesień Gitarową” zainaugu-
ruje prapremierowe wykonanie dwóch 
koncertów napisanych specjalnie dla ty-
skiego festiwalu przez marka Pasiecz-
nego i Brazylijkę Clarice assad. Imprezę 
zakończy 27 października koncert fina-
łowy z udziałem laureatów konkursu dla 
młodych gitarzystów oraz międzynaro-

dowego projektu Ponte Vecchio, w skład 
którego wchodzą: legendarny mandoli-
nista z Izraela avi avital, jego rodaczka 
sopranistka Chen reiss, polski wirtuoz 
gitary Łukasz Kuropaczewski oraz nie-
miecki wiolonczelista david adorjan.
od minionej środy można już kupić kar-
net na wszystkie festiwalowe koncer-
ty w mediatece, który kosztuje 250 zł. 
Są także do nabycia bilety na poszcze-
gólne koncerty w cenie 50 zł (inaugu-
racja i finał) i 30 zł (pozostałe). Karne-
ty i wejściówki nabywać można w sieci 
TicketPro (w Tychach są to Empik i Sa-
turn/media markt) oraz na stronie www.
ticketpro.pl. WW

Świętujemy aktywnie i po europejskuPoprzyj dobry projekt

W piątek (7 września) ruszyło głosowa-
nie na 114 projektów zgłoszonych do pią-
tej edycji tyskiego budżetu partycypacyj-
nego, które potrwa do 21 września. 

Głosować może każdy mieszkaniec Ty-
chów bez względu na wiek. Jedynym wa-
runkiem jest oddanie głosów (bo każdy 
dysponuje 10 punktami, które można do-
wolnie rozdzielić) na projekt zgłoszony 
w okręgu, którego jest się mieszkańcem. 
Głosować można osobiście w Punkcie 
Konsultacyjnym wyznaczonym dla da-
nego okręgu (ich listę publikowaliśmy 
w tym miejscu przed tygodniem), kore-
spondencyjnie lub internetowo, na stro-
nie www.razemtychy.pl.
– Ciekawi nas frekwencja podczas gło-
sowania. rekordowa liczba złożonych 
wniosków do piątej edycji budżetu party-
cypacyjnego pokazuje, że program wciąż 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, a tyszanie chcą współ-
decydować o tym, jakie projekty, istotne 
dla nich, dla ich bliskich czy sąsiadów, 
mają być realizowane w Tychach – mówi 
prezydent Tychów andrzej dziuba.
wszelkie informacje na temat budże-
tu partycypacyjnego oraz pełny wykaz 
wniosków w poszczególnych okręgach 
znaleźć można na stronie www.razem-
tychy.pl. WW

Gry w Cielmicach 
i na Sublach

W końcu sierpnia, znane już z kilku 
miejsc na terenie miasta, gry tereno-
we dla dzieci pojawiły się też na placach 
w Cielmicach oraz na Sublach.

w dzielnicy Cielmice efektownie wyko-
nane plansze do gry „Biedronka”, „Gą-
sienica” czy „rakieta” znaleźć można 
na terenie boiska na osiedlu ogrodnik; 
podobne i inne plansze pojawiły się tak-
że na placu zabaw na Sublach.
Jak informuje Tyski zakład Usług Ko-
munalnych, inwestycja kosztowała 
22 500 złotych.  WW
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