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Radny Miasta Tychy
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Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

Maciej Gramatyka

lnterpelacja
Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy zgłaszam interpelacje
w sprawie: wyposażenia tyskich placówek oświatowych w stoiaki rowerowe.

Na całym Świecie obserwujemy rosnący ruch rowerowy, miasta stają się coraz
bardziej mobilne, rozwijana jest sieć dróg rowerowych i niezbędnej infrastruktury. Niestety
w wielu przypadkach w naszym mieście brakuje tej ostatnaei. W związku z zapyteniem kilku
dyrektorów tyskich placówek oświatowych,czy jest możliwośćpozyskania stojaków

rowerowych dla szkół z konkursów bądź od sponsorów tak jak to kiedyśmiało miejsce
w kampaniach społecznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Sportowe NOL-TYCHY.
Niestety na dzień dzisiejszy nie ma takich konkursów, zbliża się wiosna więcej
uczniów tyskich szkół zacznie dojeżdżać do szkół na rowerach, a te niestety w większoŚci nie
§ą na to przygotowane, bo albo nie mają miejsc parkingowych (stojaków) wcale, albo mają
ich niewystarczająca ilość.

W związku z powyższym proponuje w ramach miejskiej akcji wyposażyć tyskie

szkoły
w'niezbędne stojaki, aby dzieci mogły bezpiecznie dojeżdżać i zostawiać rowery przy szkole.

Po wyposażeniu szkół w niezbędną infrastrukturę zaistniata by również możljwośćudziału
miaŚta Tychy w ogólnopolskiej kampanii: ,,Rowerowa Szkoła"
Rowerowa Szkoła - to ogólnopolski projekt edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży
liceów, gimnazjów i ostatnich klas szkół podstawowych.
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Podstawowymi celami projektu §ą: promocja codziennej jazdy rowerem wraz z praktyczną
podpowiedzią jak to robić bezpiecznie oraz zainicjowanie i wsparcie zmian w szkołach, aby
stały się one bardziej przyjazne rowerzystom. lstota projektu po|ega na ukazaniu odbiorcy
szerszego kontekstu powszechnego wykorzystywania roweru, jego oddziaływania na stan
środowiska, nasze zdrowie, powszechną mobilność,bezpieczeństwo na drogach, a także
wpływu aktywności obywatelskiej rowerzystów na politykę transportową.
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