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rowerowe święto w Parku Suble
W ramach Tygodnia Zrównoważonego Roz-
woju i miejskiej kampanii RoweLOVE Tychy, 
w najbliższą sobotę w Parku Suble odbędzie 
się Festiwal Mobilności. W programie m.in. 
warsztaty jazdy na torze pumptrack (który 
tego dnia zostanie uroczyście otwarty) i wiele 
innych atrakcji, nie tylko dla rowerzystów.

Imprezę poprzedzi Niebieska Parada rowe-
rowa, czyli przejazd ulicami miasta „niebie-
skich” rowerzystów. organizatorzy zapra-
szają do uczestnictwa wszystkich chętnych 
i zachęcają do ubrania się tego dnia właśnie 
na niebiesko. Jeśli się uda, można w stosow-
ne barwy przebrać także rower. Najciekaw-
sze przebrania zostaną nagrodzone. Para-
da wystartuje o godz. 14 z parkingu przed 
Urzędem miasta Tychy i przejedzie ulicami 
do Parku Suble, gdzie o godz. 15 rozpocz-
nie się Festiwal. Tam przygotowano liczne 
atrakcje dla miłośników rowerów i innych 
form aktywności.
Jednym z najważniejszych punktów pro-
gramu będzie inauguracja nowo wybudo-
wanych torów rowerowych. Pumptrack, 
czyli tor do jazdy na rowerze z licznymi 
zakrętami i muldami, to atrakcja przede 
wszystkim dla miłośników rowerów gór-
skich i akrobacji na dwóch kółkach. Bę-
dzie to już drugie miejsce w mieście (oprócz 
skateparku), gdzie będzie można ćwiczyć 
się w rowerowych ewolucjach. 24 września 
nastąpi oficjalne otwarcie toru, a raczej to-
rów, bo w Parku Suble powstały dwa – mały 
i duży.
Podczas imprezy odbędą się też wyścigi 
i wspólne treningi. otwarta zostanie tak-
że Strefa Serwisowa, gdzie pracownicy ty-
skiego serwisu rowerowego Puchałka Bike 
będą udzielać porad i pomagać w regulacji 
jednośladów.
z kolei amatorzy jazdy mTB będą mogli za-
sięgnąć porad w zakresie techniki jazdy 
od ekspertów z Choma Team.
Szczegółowy program przedstawiamy poni-
żej.  Oprac. SW

Głosujemy!
Od piątku, 16 września trwa głosowanie 
mieszkańców na projekty zgłoszone do 3. 
edycji budżetu partycypacyjnego. Do wyko-
rzystania jest 5 milionów złotych, na które 
czekają 124 zgłoszone przez tyszan i pozy-
tywnie ocenione wnioski. Głosować można 
do 23 września.

Głosujemy korespondencyjnie lub poprzez 
osobiste złożenie formularza w Punkcie 
Konsultacyjnym danego okręgu, Głów-
nym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. 
Barona 30 lub w Biurze obsługi Klienta 
w Urzędzie miasta. dozwolone jest też gło-
sowanie elektroniczne za pośrednictwem 
strony www.razemtychy.pl.
– Głosować na projekty może każdy miesz-
kaniec Tychów, który ma ukończone 16 lat 
i posiada pobyt stały w naszym mieście – 
informuje Krystyna rumieniuch, naczelnik 
wydziału zdrowia i Spraw Społecznych Um. 
– wybierać można tylko projekty we wła-
snym okręgu, głosującemu przysługuje 10 
punktów, które może dowolnie rozdzielić 
pomiędzy dostępne projekty.
zdecydowana większość projektów, bo po-
nad 80, to projekty infrastrukturalne, 22 
związane są ze sportem, a pozostałe z kul-
turą, edukacją czy ekologią.
– mieszkańcy naszego miasta są prag-
matyczni, zgłaszają projekty, dzięki któ-
rym łatwiej im się żyje, czują się bez-
pieczniej, czy mają więcej możliwości 
spędzania wolnego czasu. Sami decy-
dują, co jest dla nich i dla ich sąsiadów 
ważne i co będzie służyło ich lokalnej 
społeczności – podsumowuje wicepre-
zydent Tychów, daria Szczepańska.
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PRZYJEDŹ ROWEREM  
LUB AUTOBUSEM Niebieska Parada Rowerowa - dołącz!

szczegóły: umtychy.pl/rowelove-tychy

DOSTOJNY MIEJSKI, BIEGOWY, KOLARZÓWKA, TERENÓWKA, STARY-ALE-JARY, 

Stojaki coraz bliżej
Powoli dobiega końca kampania spo-
łeczna „Kręć kilometry” Fundacji alle-
gro all For Planet, w której rowerzyści 
z całej Polski walczą o stojaki rowerowe 
dla swoich miejscowości. Kręcić kilome-
try można jeszcze tylko do końca wrze-
śnia, korzystając z bezpłatnej aplikacji 
na smartfona. wystarczy aplikację pobrać 
(ze strony www.kreckilometry.pl) i... jeź-
dzić jak najwięcej.
do akcji włączyło się już ponad 1500 miej-
scowości, ale tylko dwadzieścia z nich, 
które uzbierają najwięcej rowerowych ki-
lometrów swych mieszkańców, otrzymają 
nagrody. do wywalczenia jest 300 nowo-
czesnych stojaków rowerowych.
Tychy są bardzo blisko sukcesu. według 
rankingu na 19 września, tyszanie wy-
kręcili już prawie 133 tysiące kilometrów 
i zajmują 16. lokatę. Jeśli przez ostatnie 
dni kampanii nie zwolnimy tempa i utrzy-
mamy miejsce w czołowej dwudziestce 
– wygramy dla miasta stojaki!

24 września 2016, godz. 15:00 – 19:00 Park Suble

NIEBIESKA PARADA ROWEROWA
Przejazd ulicami miasta niebieskich rowerzystów.  Start o godz. 14:00, na parkingu przy Um Tychy. Parada kończy się  
w Parku Suble o godz. 15:00 i daje początek Festiwalowi.
STREFA TORÓW ROWEROWYCH

PUmPTraCK – inauguracja wybudowanych torów rowerowych i warSzTaTY PUmPTraCKowEJ JazdY z Gladiatorem.•	
rowErowY TrENING. organizacja wieloelemetowego toru do rowerowych rywalizacji (dla starszych dzieci i młodzieży/dorosłych).•	
Tor PrzESzKÓd rowErowEGo BIEGaCza. rower – jak się całkiem niedawno okazało – nie musi być wyposażony w pedały. •	
wystarczą nogi, nawet najmłodsze i najmniejsze. rodziców małych, rowerowych biegaczy nie trzeba przekonywać, jak bardzo ten 
wynalazek poprawia mobilność całej rodziny na spacerze. Niepotrzebny samochód!

STREFA SERWISOWA – PUCHAŁKA BIKE. dla rowerów wymagających regulacji i rowerzystów potrzebujących porad serwisowych.
STREFA KONSULTACJI MTB CHOMA TEAM – zespół, którego zawodnicy w ostatnich pięciu latach stali ponad 100 razy na podium 
w zawodach rowerowych jak i biegach, z tego 62 razy na pierwszym miejscu.
STREFA WARSZTATU FORMY. Nie tylko dla rowerzystów. o rodzinne konkurencje i aktywności zadbają trenerzy tyskiego warsztatu 
Formy. w STrEFIE będzie czynny także punkt konsultacyjny dietetyka.
STREFA BEZPIECZEŃSTWA. dla najmłodszych. miasteczko rowerowe i nauka bezpiecznej jazdy pod okiem Straży miejskiej.
STREFA KREATYWNA. Tutaj będzie można uruchomić wenę twórczą, ozdobić i zindywidualizować swoje dwa kółka.
STREFA ANIMACJI DLA DZIECI. wielka gra planszowa o tematyce rowerowej, rower-elektrownia, wielkie kolorowanki.
STREFA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ. PKm, mzK i TLT zapraszają do poznania historii komunikacji miejskiej, będzie też można za-
siąść na chwilę za kierownicą autobusu.
STREFA RELAKSU. Leżaki, pufy dla odpoczynku po aktywnej zabawie.
DODATKOWO W RAMACH IMPREZY:
NOC POPRZEDZAJĄCA FESTIWAL (23 września): Tyski Nocny rajd rowerowy. Start: godz. 22:00, ryneczek osiedla „Karolina”
NOC ZAMYKAJĄCA FESTIWAL (24 września): I Ekologiczny Night Spotting po Tychach. Start: godz. 22:00 rynek w Tychach. zakoń-
czenie ok. godz. 2:00
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