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Od 2002 roku, zawsze na zakończenie 
lata Komisja Europejska organizuje 
kampanię, która ma zachęcić mieszkań-
ców naszego kontynentu do zmiany nie-
korzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń 
i wyboru alternatywnych, „zielonych” 
form transportu: publicznego, rowero-
wego i pieszego. Jak co roku, także i te-
raz w Europejski Tydzień Zrównoważo-
nego Transportu włączą się Tychy.

Kampania, odbywająca się w dniach 16–22 
września w całej Europie (a od 2007 roku 
także w Chinach) jest okazją dla samorzą-
dów i organizacji pozarządowych do pro-
mocji przyjaznych środowisku sposobów 
przemieszczania się, ma być też zachętą 
do inwestowania w niezbędną infrastruk-
turę. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „In-
teligentny i zrównoważony transport – in-
westycja dla Europy”. Kulminacją ETzT 
jest międzynarodowy dzień Bez Samo-
chodu, przypadający 22 września.
w Tychach, jak w innych miastach Euro-
py, Europejski Tydzień zrównoważonego 
Transportu rozpocznie się w sobotę, 16.09 
od liczącego sobie około 16 kilometrów 

przejazdu rowerami, hulajnogami, rol-
kami i innymi bezsilnikowymi środkami 
transportu spod Urzędu miasta (zbiórka 
o godz. 14, start o 14.30) ulicami: Niepod-
ległości, Grota roweckiego, dmowskiego, 
Piłsudskiego, Paprocańską, Sikorskie-
go, dmowskiego, Piłsudskiego, Bielską, 
Żwakowską, Harcerską i Stoczniowców 70 
na pumptrack i stamtąd ulicami: Jaśko-
wicką, dmowskiego, Grota roweckiego, 
Edukacji, Budowlanych, asnyka, ander-
sa, Hlonda, Boczną i Biblioteczną na plac 
Baczyńskiego.
Przyjazd na plac przewidywany jest 
na godz. 15.45, ale już od godz. 15 będą 
się tam odbywać zajęcia sportowe z in-
struktorami klubu Fit Spot, zabawy na to-
rze przeszkód i mega dart. o godz. 17 ty-
scy hokeiści poprowadzą zajęcia z nauki 
jazdy na rolkach zakończone treningiem 
unihokeja. Będzie też możliwość przeje-
chania się rikszą, gokartem czy airwhe-
elem, czyli elektrycznym monocyklem. 
Impreza na placu Baczyńskiego potrwa 
do godz. 19.
z kolei na zakończenie europejskiej 
kampanii, w piątek 22 września atrakcją 

międzynarodowego dnia Bez Samocho-
du będzie pełen niespodzianek wewnątrz 
londyński autobus „piętrus”, który w godz. 
15–19 kursował będzie na trasie: dworzec 
PKP – andersa – Burschego – Budow-
lanych – Edukacji – Grota roweckiego – 
Niepodległości – Urząd miasta – Tęcza 
– Lodowisko – osiedle o – Piłsudskie-
go – Hala Sportowa – Skałka – Bielska 
– Jana Pawła II – dmowskiego – Brama 
Słońca – Sikorskiego – osiedle w – Pa-
procany Pętla oraz z przystanku końco-
wego z powrotem na dworzec PKP trasą: 
Sikorskiego – armii Krajowej – osiedle 
o – Lodowisko – Niepodległości – Tęcza 
– Urząd miasta – apteka – Grota rowec-
kiego – dmowskiego – Skałka – osiedle 
K – osiedle r – Harcerska – Hotelowiec 
– rynek – miarki, Bielska, Budowlanych 
i asnyka.
Podczas całego międzynarodowego 
dnia Bez Samochodu, czyli 22 września, 
za okazaniem dowodu rejestracyjnego sa-
mochodu – przejazd środkami komunika-
cji miejskiej odbyć można za darmo, bez 
konieczności posiadania biletu.
  WW

We wrześniu do skrzynek pocztowych 
mieszkańców osiedli domów jednoro-
dzinnych trafi list, skierowany do tyszan 
przez prezydenta miasta Tychy Andrze-
ja Dziubę. Mowa w nim o największej 
uciążliwości ostatnich lat w naszym re-
gionie – smogu.

„Szanowni Państwo, od 1 września 2017 
roku, na terenie województwa śląskiego 
zaczęły obowiązywać nowe przepisy anty-
smogowe – rozpoczyna prezydent. – To ko-
lejny, bardzo ważny krok do poprawy jako-

ści powietrza, a w konsekwencji – naszego 
stanu zdrowia i komfortu życia”.
do listu prezydent dołącza uchwałę Sej-
miku województwa Śląskiego z kwietnia 
br., która reguluje nowe zasady palenia 
w piecach, kotłach i kominkach. zwraca 
przy tym uwagę na zakaz spalania nie-
których rodzajów paliw dotychczas uży-
wanych w części śląskich gospodarstw 
domowych.
w dalszej części listu do mieszkańców pre-
zydent andrzej dziuba pisze o wysiłkach 
podejmowanych przez tyski samorząd 

na rzecz ograniczenia tzw. niskiej emisji 
i przypomina o realizowanych w Tychach 
programach, które ten cel mają pomóc 
osiągnąć. zachęca przy tym mieszkańców 
do skorzystania z 60-procentowego dofi-
nansowania do zakupu i montażu kotłów 
i pieców spełniających normy ekologiczne 
lub do podłączenia się do miejskiej sieci 
ciepłowniczej.
„Liczę, że wspólnie podejmiemy walkę 
o czyste powietrze i wartości dla wszyst-
kich najważniejsze – zdrowie i życie” – 
kończy andrzej dziuba. WW

Jedną z tyskich inwestycji w zrównoważony transport jest system wypożyczalni rowerów miejskich.

Startują Dni Sąsiada
W ramach programu rewitalizacji dla 
miasta Tychy, już w najbliższy piątek 
na osiedlu „N” odbędzie się impreza 
integracyjna pn. Dzień Sąsiada.

15 września w godz. 15–19 w Szkole Pod-
stawowej nr 35 przy ul. Piłsudskiego 
na mieszkańców czekać będą m.in. dmu-
chańce dla najmłodszych, gry, zabawy 
i animacje dla dzieci, konkursy z nagro-
dami, kawa i ciastko.
– Projekt zakłada organizację corocznej 
sąsiedzkiej imprezy międzypokoleniowej 
– mówi magdalena ziętek z wydziału roz-
woju miasta i Funduszy Europejskich Um. 
– Chcemy zaktywizować oraz pobudzić lo-
kalną społeczność, pomóc im w nawią-
zywaniu kontaktów z innymi mieszkań-
cami, promować wśród nich różne formy 
aktywności oraz wspierać oddolne inicja-
tywy na rzecz mieszkańców.
16 września podobna impreza odbędzie 
się na osiedlu „H” na boisku przy ul. du-
nikowskiego 2–2b w godz. 15–19, a tydzień 
później (22 i 23.09) dzień Sąsiada zawita 
na osiedla „o” i „Ł”. WW

Czujniki już w czwartek
Jak informuje Wydział Komunalny, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, 
w najbliższy czwartek, 14 września na-
stąpi montaż w kilku dzielnicach miasta 
czujników skażenia powietrza.

dziesięć czujników zamontuje wyłoniona 
w przetargu krakowska firma aIrLY, któ-
ra prowadzić będzie stały ich monitoring. 
Urządzenia zlokalizowane będą przy ul. my-
śliwskiej, Leśnej, Cmentarnej, Katowickiej, 
Jedności, zgrzebnioka, Pogodnej, Tołstoja, 
na pl. wolności i na terenie ow Paprocany. 
Ich zadaniem będzie pomiar stężenia pyłów 
Pm 10 i Pm 2,5, których norma wielokrot-
nie na terenie Tychów była przekraczana. 
wyniki pomiarów, w formie czytelnej dla 
każdego, dostępne będą na stronie inter-
netowej umtychy.pl. WW

List w sprawie smogu

Współtworzymy regulamin
Już w październiku rozpoczną się 
prace nad zapisami nowej uchwały 
w sprawie Budżetu Partycypacyjnego 
na 2019 rok.

Jak co roku to mieszkańcy naszego miasta 
zdecydują, jakimi zasadami będzie się kie-
rowała kolejna – już piąta jego edycja. do 24 
września br. swoje propozycje zapisów 
do regulaminu można składać w Biurze 
obsługi Klienta na parterze Urzędu miasta 
z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2019”, 
w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy 
ul. Barona 30 p.209 i przesyłać elektronicz-
nie na adres kontakt@razemtychy.pl.
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