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Trasa nr 105
Trasa nr 134
Trasa nr 136
Trasa nr 141
Trasa nr 142
Trasa nr 150
Trasa nr 141a
Trasa nr 150d

Szlak Miejski

Ciekawe miejsca na trasie 
Szlaku Miejskiego
Ciekawe miejsca na 
pozostałych trasach 
rowerowych

WILKOWYJE

Trasy rowerowe 
w Tychach

Ciekawe punkty: 
1. Ulica Asnyka
Przy tej ulicy nad bramami prowadzącymi w podwórze znajdują 
się jedne z piękniejszych plakiet zoomorficznych: łabędź i królik.
2. Plac św. Anny, przodownica pracy
Osiedle A wybudowane jest na wzniesieniu pomiędzy dwoma po-
tokami i charakteryzuje się dużą ilością schodów i murków oporo-
wych. Nad bramami przejazdowymi znajdują się plakiety zoomor-
ficzne, z których najpiękniejsze przedstawiają lwa i słonia.
3. Centralny plac os. A
Pierwotna nazwa to plac Pstrowskiego. W latach 50. XX w. pełnił 
rolę reprezentacyjnego centrum miasta. Odbywały się tu manife-
stacje pierwszomajowe. W domu kultury działało kino Górnik.
4. Osiedle A, lampa górnicza
Górnik był patronem głównego placu i ulicy. Na skwerku u wylotu 
ulicy ustawiono wielki model lampy górniczej. W 2009 r. została 
odtworzona.
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5. Ulica Budowlanych
Na skwerze ulic Budowlanych i Batorego można zobaczyć rzeźbę 
„Chłopcy z gęsią” autorstwa Augustyna Dyrdy i Tadeusza Głoda. 
Skwer i otaczające go budynki nawiązują do tradycyjnej architek-
tury polskich miasteczek.

6. Teatr Mały
Elewacja budynku łączy szlachetne materiały: kamień i szkło. Od 
strony zachodniej zewnętrzna płaszczyzna muru pokryta jest mo-
zaiką o motywach architektonicznych autorstwa Janusza Włodar-
czyka i Franciszka Wyleżucha.

7. Plac Baczyńskiego (dawniej Bieruta)
Plac ten jest centralną, reprezentacyjną częścią osiedla B. Cha-
rakterystyczny budynek „dom z wieżyczkami” stanowi połu-
dniową pierzeję placu. Naprzeciwko znajdowało się kiedyś kino 
Andromeda.

8. Skwer Niedźwiadków
Utworzony na początku lat 60. XX wieku w miejscu zwanym ol-
szynami. Autorem 3 niedźwiadków jest Augustyn Dyrda i dzięki 
niemu park ten stał się jedną z ikon miasta.
9. Szkoła pawilonowa przy ulicy Elfów 9
Architektura szkoły to dzieło unikatowe. Żadna z budowanych 
później szkół nie powtórzyła jej formy, która jest mocno rozczłon-
kowana i wpisuje się swobodnie w teren, w rezultacie zapewniając 
wnętrzom dużo światła.

10. Technikum Budowlane i dawny Klub Górniczy NOT
„Budowlanka” to duży kompleks budynków, którego autorami są 
Andrzej i Maria Czyżewscy. W jej sąsiedztwie, po drugiej stronie 
ulicy można zobaczyć unikatowy dawny Klub Górniczy, w miejscu 
którego znajdują się teraz puby.

11. Dawny Miastoprojekt
Biurowiec przy al. Niepodległości 60 był siedzibą trzech firm związa-
nych z budową miasta: Miastoprojektu Nowe Tychy, Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego i Okręgowej Dyrekcji In-
westycji Miejskich. Dzisiaj wysokie skrzydło budynku zajmuje Urząd 
Skarbowy, drugie skrzydło zajmują różne instytucje, banki, sklepy.

12. Trakt paprocański
Starodrzew alei wewnętrznej osiedla D to pozostałość po drodze 
łączącej kiedyś Tychy z Paprocanami. Wzdłuż tej drogi stały w róż-
nych miejscach znaki sacrum – cztery XIX-wieczne kamienne krzy-
że i figura Matki Boskiej.

13. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
Kościół zwraca uwagę surową, prostą bryłą o ukośnych liniach 
sylwety. Nad ołtarzem znajduje się ogromna postać cierpiącego 
Ukrzyżowanego, namalowana przez Zbigniewa Webera.
14. Rynek osiedla K (Karolina)
Plac ozdabia rzeźba Ślązaczki Karolinki (bohaterki piosenki „Poszła 
Karolinka do Gogolina”) autorstwa Augustyna Dyrdy. 

15. Kościół Ducha Świętego
Niezwykły projekt świątyni w kształcie namiotu. Jest to jedna 
z największych parafii w Tychach, która skupia ok. 13 tys. wier-
nych. W 1983 r. projekt Stanisława Niemczyka zdobył I nagrodę 
Stowarzyszenia Architektów Polskich. Surowe wnętrze zdobią 
polichromie Jerzego Nowosielskiego.

16. Budynek banku PKO, ul. Dmowskiego
Charakterystyczny przykład architektury postmodernistycznej. 
Od strony północnej rysuje się ostry dziób, od strony południo-
wej lekko nadwieszona rufa. Ostre formy szczytów Bramy Słoń-
ca, która jest ikoną Tychów oraz „dziobu” Banku PKO współgrają 
ze sobą.

17. Kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny
Budowa zakończyła się w 2000 r. Obiekt jest laureatem ogól-
nopolskiego konkursu „Budowa Roku”. Jest to jeden z więk-
szych kościołów w Tychach – może pomieścić jednorazowo 
trzy tysiące osób. 

18. Piramida Zdrowia i Urody
Zbudowana w 2004 r. w miejscu uznawanym za pozytywnie 
oddziaływające na żywe organizmy. To pięciogwiazdkowy hotel 
i centrum terapeutyczne. We wnętrzu wiele elementów nawią-
zuje do sztuki staroegipskiej. Tyska piramida zachowuje propor-
cje piramidy Cheopsa, ale jest od niej pięć razy mniejsza.

19. Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego
Sylwetkę kościoła tworzą dwie bryły natomiast nad całością do-
minuje trójkątny szczyt nad prezbiterium, z wielkim okrągłym 
oknem. Przeważa tu jasne drewno i jasna cegła. Kościół uznany 
jest za jeden z najciekawszych obiektów nowej architektury sa-
kralnej w Polsce.

20. Kościół św. Franciszka i św. Klary
Elementy charakterystyczne to kaplica Porcjunkula, grób 
św. Franciszka, krzyż z San Damiano, pięć wież nawiązujących 
do pięciu ran Ukrzyżowanego. Pomiędzy kościołem a klasztorem 
znajduje się piękna uliczka, która przypomina nastrojem ciasne 
uliczki średniowiecznego Asyżu.

21. Stadion Zimowy
Obiekt zaprojektowany został w duchu architektury brutali-
stycznej, eksponującej surową urodę betonu i kontrastującej go 
z wielkimi powierzchniami przeszklonymi. W 2008 r. zmieniono 
elewację lodowiska i o urodzie brutalistycznego dzieła przypo-
minają już tylko zdjęcia.

22. Poczta główna i budynek przy ul. Darwina 25
Oba budynki pokazują, w jak różnym kierunku można pójść przy 
założonej programowo swobodzie posługiwania się formą. Pocz-
ta występuje w formach miękkich, z obłymi liniami fragmentów 
bryły. Z kolei budynek po drugiej stronie ulicy to gra formami 
kubistycznymi.
23. Urząd Miasta, budynek Zespołu Szkół Muzycznych
Obiekty zaprojektowane zostały jako centrum administracyjne 
miasta . Gmach Urzędu zaprojektowano wówczas na potrzeby 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Rzut budynku to litera Y. 
Budynek Szkoły Muzycznej pierwotnie wzniesiono jako Dom 
Organizacji Społecznej.
24. Park Miejski
Główna aleja parku jest fragmentem zielonej osi kompozy-
cyjnej miasta. Park ma bogatą, starannie zaprojektowaną 
roślinność. W 1975 r. w parku odsłonięto pomnik, nazywany 
wówczas Pomnikiem Walki i Pracy, autorstwa Augustyna Dyr-
dy i Emiliana Piaseckiego. Został wzniesiony dla upamiętnienia 
30. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem.

 Trasa nr 1 

Stanowi fragment trasy rowerowej północ–południe, łączącej 
centra Katowic, Tychów, Pszczyny, Bielska-Białej i Żywca z przej-
ściem granicznym w Zwardoniu.

 Trasa nr 136

Prowadzi od granicy miasta Tychy i Katowic, bocznymi ulicami przez 
Wilkowyje, obok dworca kolejowego, przez Stare Tychy do Muzeum 
i Browaru. Po drodze wykorzystuje istniejący ciąg pieszo-rowerowy 
w Wilkowyjach i przy ul. Andersa, a następnie biegnie projektowanym 
ciągiem pieszo-rowerowym i drogą dla rowerów do Teatru. Ostatni 
fragment tej części trasy biegnie jezdniami ulic do Muzeum i Browaru.

Ciekawe punkty: 
A. Wilkowyje – Kościół Matki Bożej Królowej Aniołów
ul. Wilcza 11
Wilkowyje zostały dzielnicą Tychów w 1951 r. Dopiero w 1981 r. uzyskały zgodę 
na budowę punktu katechetycznego. W 1983 r. rozpoczęła się budowa świąty-
ni. Powstał niewielki kościół, z niepowtarzalnym i kameralnym nastrojem.

B. Stare Tychy – Rynek
Tu niegdyś osiedlili się pierwsi mieszkańcy Tychów. Tu też powstał ciąg stawów, 
które wykorzystywano do napędzania młynów. Dziś nawiązaniem do histo-
rycznych stawów jest fontanna, w której baraszkują trzy mosiężne wydry.

C. Kościół pw. Marii Magdaleny
Góruje nad tyskim rynkiem. Ta najstarsza tyska świątynia powstała jako obiekt 
murowany w 1782 r. To właśnie tu mszą polową witano gen. Szeptyckiego 
i Horoszkiewicza przejmujących symbolicznie Śląsk do Polski, a tego samego 
roku w sierpniu – Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. 

D. Muzeum Miejskie
ul. Katowicka 9
Miejsce, które łączy przeszłość z teraźniejszością. Tyskie muzeum przy za-
angażowaniu mieszkańców gromadzi bezcenne świadectwa lat minionych 
i mijających.

E. Browary Tyskie
Najsłynniejszy polski browar z 1629 r. skąd pochodzi kultowe już piwo tyskie. 
Oprócz linii produkcyjnych złotego trunku, znajduje się tu muzeum piwowar-
stwa – Tyskie Browarium.

 Trasa 141

Jest połączeniem miasta Tychy z gminą Wyry. Przebiega od gra-
nicy Wyr przez dzielnicę Wilkowyje do Dworca PKP w Tychach, 
następnie przez Osiedle B, Glinkę aż do Paprocan.

Ciekawe punkty: 
F. Park Suble
ul. Żwakowska
Dobre miejsce na wypoczynek – na terenie parku znajdują się dwa stawy nazy-
wane potocznie Sublami. Spotkać tu można będące pod ochroną płazy: traszki 
oraz kumaka nizinnego. 

G. Huta Paprocka
ul. Nad Jeziorem 44
Założona została jako kuźnia żelazna przez pszczyńskiego barona Baltazara 
Promnica. Dla utrzymania stałego poziomu wody, która była potrzebna dla 
prawidłowego funkcjonowania pieca opalanego, utworzono sztuczny zalew – 
Jezioro Paprocańskie. Paprocka Huta rozwijała się do połowy XIX wieku.

H. Pomnik Augusta Kissa (1802-1865)
Ten wybitny artysta urodził się w Paprocanach. Jest autorem m.in. berlińskiego 
posągu walczącej z panterą Amazonki i św. Jerzego walczącego ze smokiem. 
Przed śmiercią ustanowił fundację swego imienia, z której dochód przeznacza-
ny był na zakup przyborów szkolnych dla najbiedniejszych pracowników Huty 
Paprockiej.

I. Piramida
zob. 18. Szlak miejski – Od socrealizmu do postmodernizmu Unikatowe NOWE Tychy

J. Jezioro Paprocańskie
Powstało w 1796 r. jako sztuczne, zaporowe jezioro. To niezwykle malow-
niczy zakątek Tychów położony na skraju Puszczy Pszczyńskiej. Od strony 
miasta nad akwenem znajduje się ośrodek wypoczynkowy. Przy samej 
plaży można wypożyczyć sprzęt pływający (kajaki, rowerki wodne). Tuż 
obok ulokowano atrakcje dla najmłodszych: kolorowy statek Santa Maria 
oraz wodny plac zabaw. Na terenie ośrodka są również boiska do siatkówki 
i koszykówki.

 Trasa P (nieoznakowana)

Trasa wiodąca dookoła Jeziora Paprocańskiego, zaczynająca 
i kończąca swój bieg na terenie Ośrodka Wypoczynkowe-
go Paprocany (tzw. Pętla Paprocańska). Jedna z najczęściej 
uczęszczanych i lubianych tras przez rowerzystów. Wiedzie 
przez pozostałości dawnej Puszczy Pszczyńskiej i posiada 
ogromne walory krajoznawczo-przyrodnicze. Spotkać tu mo-
żemy ok. 90 gatunków ptaków (m.in. kaczka łyska, pustułka, 
łabędź biały, myszłów zwyczajny, krogulec, puszczyk, kwiczoł), 
w jeziorze i jego okolicach można się natknąć na unikalne ro-
śliny wodne (grzybień biały, salwinia pływająca). Natomiast w 
okolicy starej Huty Paprockiej rosną dwa pomniki przyrody, po-
nad 300-letnie lipy. Na pograniczu Tychów i Kobióra znajdują 
się Promnice – leśna, myśliwska rezydencja książąt pszczyń-
skich z 1868 r.

 Trasa nr 142

Przebiega od skrzyżowania ul. Budowlanych, ul. Burschego oraz 
ul. Glinczańskiej wzdłuż ul. Budowlanych, Edukacji i dalej przez 
dzielnice Urbanowice i Jaroszowice w kierunku Lędzin.

Ciekawe punkty: 
K. Skwer Niedźwiadków (hot spot) 
zob. 8. Szlak miejski – Od socrealizmu do postmodernizmu Unikatowe NOWE Tychy

L. Pomnik Walki i Pracy czyli Żyrafa
zob. 24. Szlak miejski – Od socrealizmu do postmodernizmu Unikatowe NOWE Tychy

Ł. Urbanowice 
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1387 r. W połowie XVI w. we 
wsi funkcjonował książęcy folwark i liczne młyny.

M. Urbanowice – Miejsce Pamięci
W miejscu pamięci powstał obelisk upamiętniający mieszkańców – pomordo-
wanych przez hitlerowskiego okupanta.

N. Jaroszowice
Znane były od XIV w. z obróbki żelaza. W kuźnicach jaroszowickich produkowa-
no kosy, a później lufy do karabinów.

 Trasa nr 105 

Odgałęzia się od trasy nr 1 w rejonie ul. Leszczynowej i bocznymi 
ulicami prowadzi w kierunku centrum miasta do skrzyżowania 
ul. Grota-Roweckiego z ul. Edukacji.

 Trasa nr 134

Przebiega przez dzielnice Wilkowyje i Żwaków i dalej leśnymi 
drogami do Paprocan. Przy Osiedlu Z trasa prowadzi wzdłuż 
ul. Sikorskiego, następnie ul. Strzelecką przez Cielmice do gra-
nicy z Bieruniem Starym.

Trasa nr 141a

Przebiega wzdłuż ul. Tischnera w Tychach. Początek trasy przyję-
to po stronie skrzyżowania z ul. Sikorskiego, natomiast koniec po 
stronie skrzyżowania z al. Piłsudskiego.

 Trasa nr 150

Prowadzi wzdłuż ul. Katowickiej przez Czułów, następnie al. Biel-
ską przez centrum Tychów, aż do skrzyżowania z ul. Sikorskiego. 
Ścieżka przebiega istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym i dro-
gą dla rowerów.

 Trasa nr 150d

Jest ścieżką łączącą trasę nr 105, 150 z trasą nr 1.

Na trasie szlaku można zapoznać się z koncepcjami urbanistycznymi całego okresu powojennego. Szlak to 13 „mebli miejskich” i 10 tablic 
informacyjnych zlokalizowanych w pobliżu najbardziej atrakcyjnych – kulturowo i architektonicznie – miejsc w mieście.



Tyskie Nocne Rajdy Rowerowe 
raz w miesiącu w piątki i soboty przez cały rok.  
Start godz. 22.30

Tyska Masa Krytyczna
w każdą pierwszą środę miesiąca. 
Start godz. 18.00, UM Tychy

Wycieczki weekendowe
w soboty i niedziele organizowane są wyjazdy na imprezy, 
rajdy, zloty rowerowe do innych miast oraz imprezy tematyczne: 
Piwnym Szlakiem, Poznaję Szlak Zabytków Techniki, Poznaję 
Szlak Architektury Drewnianej, Poznaję Szlak Architektury Sakralnej, 
Książęcym Szlakiem, Zamki i Pałace Śląska, „Setką” po Śląsku, 
Znam Tychy i Okolice, Zdobywam Tyską Odznakę Krajoznawczą, 
Poznajemy Parki Krajobrazowe i inne.

Niedzielne Wycieczki Rowerowe
w każdy weekend przez cały rok.

Informacje o wszystkich imprezach na stronach organizatorów:  
www.NOLTYCHY.pl
www.gronie.org
www.tsr.org.pl
 www.mosir.tychy.pl 

Pierwsza pomoc

Uraz głowy – w przypadku urazu zewnętrznego zakładamy opa-
trunek na ranę, jeśli podejrzewasz obrażenia wewnętrzne lub/i  
pojawią się objawy takie jak bóle, zawroty głowy, nudności, wy-
mioty – konieczny jest kontakt z lekarzem

Uraz oka – w przypadku większych obrażeń nie podajemy 
kropli do oczu ani nie usuwamy tkwiącego w oku ciała obcego. 
Zakładamy jedynie luźny, sterylny opatrunek. Jeśli pod powiekę 
dostało się ciało obce stosujemy płukanie lub próbujemy usunąć 
je delikatnie rogiem czystej husteczki.

Uraz nosa – sadzamy poszkodowanego z głową lekko pochy-
loną do przodu (nie odchylamy głowy do tyłu!), podajemy mu 
chusteczkę lub gazik, a na karku kładziemy zimny okład. Jeśli po 
zastosowaniu tych środków krwotok nie ustaje, doszło do urazu 
głowy lub szyi lub występują zaburzenia świadomości natych-
miast kontaktujemy się z lekarzem.

Uraz kręgosłupa – oceniamy funkcje życiowe (oddech, tętno), 
jeśli poszkodowany nie wymaga prowadzenia resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej, tamowania krwawień oraz innych nagłych 
działań nie należy go ruszać do czasu przyjazdu pogotowia ra-
tunkowego. Unieruchamiamy głowę, szyję i tułów.

Bezpieczeństwo na drodze

1. Rower musi być wyposażony w oświetlenie – nie zapomnij 
włączyć je po zmroku!
2. Jeśli istnieje droga dla rowerów lub droga dla pieszych i ro-
werzystów jesteś zobowiązany do korzystania z nich. Na drodze 
pieszo-rowerowej musisz ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
3. W wyjątkowych sytuacjach masz prawo poruszać się po chodniku:

-  gdy opiekujesz się osobą w wieku do lat 10,
- gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch po-

jazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, 
wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla ro-
werów oraz pasa ruchu dla rowerów,

- gdy warunki pogodowe zagrażają twojemu bezpieczeństwu 
na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

4. W razie wypadku, sytuacji zagrożenia życia dzwoń po pomoc! 

Telefony alarmowe

Pogotowie ratunkowe   999
Straż pożarna   998
Policja    997
Straż Miejska   986 
Numer alarmowy dla telefonów komórkowych  112
Numer informacji telefonicznej  118913

Noworoczny Rajd Rowerowy – 1 stycznia

Rowerowy Rajd Walentynkowy – 14 lutego

Tłusty Czwartek na Rowerze 

Zajączek na Rowerze 

Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego 

Rajd Rowerowy Święto Polskiej Niezapominajki 

Święto Roweru 

Wyścig Kolarski – Tyskie Kryterium Fiata 

Kolarski Młodzieżowy Wyścig Fiata 

Rodzinny Rajd Rowerowy w Tychach

Tyski Triathlon  
          0,5 km pływania, 15 km jazdy na rowerze, 3 km biegu 

Leśny Puchar MTB 

Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej 

Rajd Rowerowy im. Kazimierza Fidyka

Europejski Dzień Bez Samochodu – 22 września

Halloween na rowerze

Starotyskie Mikołajki Rowerem i Bryczką – 6 grudnia 

1) Tyska Odznaka Krajoznawcza – od 2001 roku
2) Odznaka Znam Tychy i okolice – od 2011 roku
3) Znam Szlak Zabytków Techniki – od 2007 roku

Wykazy obiektów, regulaminy oznak i książeczki do ich 
zdobywania można otrzymać w:
Stowarzyszenie Sportowe NOL-TYCHY – redakcja@noltychy.pl 
Klub Turystyki Kolarskiej „Gronie” – ktkol@gronie.org 
PTTK Tychy – Tychy, al. Niepodległości 198

Pierwsza pomoc

Uraz kończyn – jeśli są obecne rany, opatrz je jałowym opatrun-
kiem, jeśli występuje krwawienie – postaraj się je zatamować. 
Uszkodzoną kończynę stabilizujemy poprzez unieruchomienie 
w pozycji, w jakiej się znajduje. 

Uraz klatki piersiowej – możliwe objawy to: ból, zaburzenia 
oddychania, tzw. oddech paradoksalny (w trakcie oddechu 
uszkodzona część klatki piersiowej zapada się, a pozostała 
unosi, podczas wdechu ruchy klatki piersiowej wykonywane są 
odwrotnie). Wezwij pomoc, udrożnij drogi oddechowe, usta-
bilizuj klatkę piersiową poprzez unieruchomienie złamanych 
żeber .

Krwotok – oceń stan poszkodowanego (świadomość, od-
dech, tętno). Nałóż jałowy opatrunek i uciśnij miejsce krwa-
wienia. Jeśli krwawienie nie ustaje zastosuj ucisk na tętnice 
powyżej miejsca krwawienia (tętnica ramienna poniżej 
dołu pachowego na kończynie górnej albo tętnica udowa 
w pachwinie na kończynie dolnej). Ucisku nie stosujemy, 
gdy w ranie tkwi ciało obce, lub gdy zraniona jest gałka 
oczna lub złamane są kości czaszki. Opatrunek uciskowy nie 
powinien być zbyt silny – nie może hamować dopływu krwi 
do kończyny. 

Tyskie Odznaki Turystyczno-Krajoznawcze

Główne cykliczne imprezy rowerowe w Tychach Pozostałe imprezy rowerowe w Tychach

Organizacje rowerowe w Tychach

Stowarzyszenie Sportowe NOL-TYCHY 
Prowadzi działania na rzecz rozwoju sportu, turystyki, kultury 
i rozrywki w Tychach. Organizuje m.in. Starotyskie Mikołajki Ro-
werem i Bryczką, Europejski Dzień Bez Samochodu, Tyskie Nocne 
Rajdy Rowerowe, miejskie gry rowerowe, Masy Krytyczne, nie-
dzielne wycieczki rowerowe i inne. 
Więcej: www.stowarzyszenie.noltychy.pl 

Klub Turystyki Kolarskiej „Gronie” przy PTTK Tychy (od 1998 r.) 
Działa w ramach PTTK Tychy. Propaguje m.in. turystykę rowero-
wą oraz rower jako ekologiczny środek transportu. Rokrocznie 
organizuje imprezy rowerowe takie jak: Rozpoczęcie Sezonu 
Kolarskiego, Święto Roweru, Rajd Niezapominajki czy Rodzinny 
Rajd Rowerowy (z MOSiR Tychy). 
Więcej: www.gronie.org 

Tyskie Stowarzyszenie Rowerowe (od 2006 r.)
Założone przez rowerzystów spotykających się na wycieczkach 
serwisu www.NOLTYCHY.pl. Cele to promocja turystyki rowero-
wej i roweru jako zdrowego i ekologicznego środka transportu. 
Organizuje m.in. Leśny Puchar MTB, Święto Wisły oraz cykl wy-
cieczek „Setką” po Śląsku. 
Więcej: www.tsr.org.pl 

Kolarskie Towarzystwo Sportowe w Tychach (od 2002 r.)
Firmowane przez znanego szosowca Zygmunta Hanusika. Pro-
muje kolarstwo, prowadzi grupkę młodych kolarzy, organizuje 
corocznie Kolarski Młodzieżowy Wyścig Fiata oraz Kryterium 
Uliczne dla amatorów i zawodowców, dzieci i oldboyów. 

Drużyny MTB w Tychach:
Choma Team (od 2009 r.) – to zespół MTB. Team startuje w za-
wodach MTB na Śląsku oraz w ogólnopolskich Bike Maraton 
i MTB Marathon. 
Więcej: www.choma.eu

TSR Team (od 2012 r.) – działa w ramach Tyskiego Stowarzysze-
nia Rowerowego. Tak jak Choma, TSR Team startuje w zawodach 
MTB na Śląsku, w zawodach ogólnopolskich, w Bike Maraton 
i MTB Marathon. 
Więcej: www.tsrteam.pl 

Sklepy rowerowe i punkty serwisowe w Tychach

Bike Atelier
al. Piłsudskiego 19F, 43-100 Tychy, 
tel. (32) 217 00 90
pn.–pt.: 10.00–18.00, sb.: 9.00–13.00
www.bikeatelier.pl 

Sklepy Rowerowe Aureliusz Ługowski 
ul. Stoczniowców 70, 43-100 Tychy
tel. (32) 323 90 92
pn.–pt.: 10.00–18.00, sb.: 9.00–13.00

ul. Elfów 30
tel. (32) 780 45 40
pn.–pt.: 10.00–18.00, sb.: 10.00–14.00
www.alpebike.pl 

Natan 
ul. Wyszyńskiego 14b, 43-100 Tychy
tel. (32) 327 45 34
pn.–pt.: 10.00–18.00, sb.: 9.00–13.00
www.natanrower.pl

„Takmet” Tadeusz Kozerski
ul. Paprocańska 100, 43-100 Tychy
tel. (32) 227 04 62

Row Mot 
ul. Cicha 23, 43-100 Tychy
tel. (32) 780 37 50

Republic Bikes
ul. Żwakowska 2, 43-100 Tychy
tel. (32) 218 15 41
pn.–pt.: 10.00–18.00, sb.: 9.00–13.00
www.republicbikes.pl 

PUH Adrian – Edward Sitko
ul. Husarii Polskiej 1B, 43-100 Tychy
tel. (32) 218 40 04
pn.–pt.: 9.00–18.00, sb.: 9.00–14.00
www.rowery.tychy.pl 

CHOMA PROGRESSION 
ul. Budowlanych 149, 43-100 Tychy
tel. (32) 227 10 15
pn.: 8.00–16.00, czw., pt.: 9.00–17.00, sb.: 10.00–13.00 
www.chomabikes.pl 

UWAGA! Sklep jest nieczynny w weekendy, w które zespół rowerowy  
startuje w zawodach rowerowych.

ROWERKOWO 
ul. Borowa 121, 43-100 Tychy
tel. 509 659 332
pn.–pt.: 9.00–19.00
www.rowerkowo.pl

Ścieżki i trasy rowerowe  
w Tychach

Urząd Miasta Tychy 
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

w w w.umt ychy.pl

Współpraca: Stowarzyszenie Sportowe NOL–TYCHY
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Legenda:
Ścieżka rowerowa

Ścieżki rowerowe 
w Tychach

Ścieżki i trasy  
rowerowe 

w Tychach

TRASY W TWOIM TELEFONIE

www.trasy.umtychy.pl


