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W najbliższy czwartek, Rada Miasta Tychy
będzie głosować nad projektem uchwały,
dotyczącym realizacji tyskiego budżetu
partycypacyjnego. Przypomnijmy – projekt
przewiduje kwotę 5 mln zł do podziału
pomiędzy 24 okręgi konsultacyjne.
Ich mieszkańcy sami wybiorą, na jakie
inwestycje przeznaczyć te pieniądze.

J

budżetu partycypacyjnego – mówi
Paweł Jaworski z Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
Urzędu Miasta Tychy. – Przedstawimy, jak wyglądają regulacje zawarte
w regulaminie, wyjaśnimy, w jaki
sposób ludzie będą mogli przygotowywać wnioski.

Gra w projektowanie
Potem nastąpi część praktyczna. – Poprosimy uczestników, żeby
podzielili się na 12–15 osobowe grupy – wyjaśnia Paweł Jaworski. – Te
zespoły wraz z moderatorami przejdą po wybranych przestrzeniach
na osiedlu B, które są już w jakimś
stopniu zagospodarowane. Zobaczą,
jak wygląda dany teren, zastanowią
się, jakie są lub mogą być problemy
związane z funkcjonowaniem tego
miejsca, ewentualnie porozmawiają
o konkretnych pomysłach projektowych na urządzenie tych obszarów
w inny sposób.
Po spacerze uczestnicy warsztatów wrócą do Pasażu Kultury
sylwia witman

eśli Rada Miasta przyjmie uchwałę, już w sobotę 31 maja odbędzie się
pierwsze spotkanie informacyjne z mieszkańcami, którego
uczestnicy dowiedzą się, ile pieniędzy, na co i w jaki sposób mogą
wydać w ramach budżetu partycypacyjnego. Spotkanie zaplanowano w Pasażu Kultury Andromeda.
Podczas warsztatów urbanistycznych „Zaprojektuj swoje miasto”
będzie okazja, by „przećwiczyć”
proces przygotowywania i zgłaszania wniosków.
Na Dzień Partycypacji, który
odbędzie się w Pasażu Kultury Andromeda i na placu Baczyńskiego,
zaproszeni są wszyscy mieszkańcy
miasta zainteresowani budżetem
partycypacyjnym, ale w szczególności mieszkańcy osiedli Stare Tychy,
A, B i Balbina – to przede wszystkim dla nich organizowane będzie
spotkanie informacyjne.
– Warsztaty rozpocznie prezentacja dotycząca samego mechanizmu

Nad projektem tyskiego budżetu partycypacyjnego pracował
zespół 27 osób: radnych miejskich, radnych osiedlowych
i przedstawicieli oraganizacji pozarządowych.

Andromeda, gdzie w tych samych
grupach wezmą udział w grze „Zaprojektuj swoje miasto”. – Każdemu
z uczestników zostanie przydzielona
określona rola społeczna, na przykład osoba młodsza, starsza, poruszająca się na wózku inwalidzkim,
właściciel samochodu, rowerzysta
itp. – mówi Paweł Jaworski. – Każdy spróbuje spojrzeć na ten obszar,
który oglądał podczas spaceru z perspektywy tej właśnie roli. Za pomocą specjalnych „kart” do gry, które
określają różne elementy projektowe, zastanowimy się, jak urządzić
daną przestrzeń. Istotne jest, że te
elementy zagospodarowania terenu, którymi będziemy się posługiwać, mają przypisane kwoty. Wiemy,
ile kosztuje np. postawienie ławki,
urządzenie jednego metra bieżącego chodnika, posadzenie krzewu
czy drzewa.

wytłumaczyć zasady współdziałania w ramach jednego osiedla.
Jak wiadomo z doświadczeń
innych miast, przy realizowaniu
budżetu partycypacyjnego zdarza
się, że mieszkańcy jednej dzielnicy
(osiedla) dochodzą do porozumienia i zgłaszają jeden duży projekt,
wykorzystując całą kwotę. Ustalają między sobą, że w kolejnych
latach będą realizować podobne,
duże projekty w innych częściach
osiedla (budżet obywatelski będzie
realizowany co roku). Czasem jednak mieszkańcy poszczególnych
kwartałów wolą zgłaszać pomysły
na mniejsze interwencje, dzieląc
się kwotą. – Za np. 200 tys. zł można zrobić jeden duży plac zabaw
czy parking albo kilka mniejszych
– podaje przykład Paweł Jaworski. – Decyzja będzie już należała
do mieszkańców.

Zasady współpracy

Na Baczyńskiego

Uczestnicy gry będą poruszać się w ramach kwoty, która jest
przewidziana w projekcie budżetu
na okręg konsultacyjny osiedla B
(nieco ponad 300 tys. zł.). Będzie
to na razie zabawa, ale niewykluczone, że pojawia się już pomysły,
które przejdą potem do etapu wnioskowania.
– Projekt uchwały wymaga,
żeby grupa inicjatywna, która podpisuje się pod wnioskiem, miała
liczebność zbliżoną do tej, jaką
będą miały nasze grupy warsztatowe – dodaje Paweł Jaworski.
– Chcemy na zasadzie zabawy
pokazać mieszkańcom, w jakim
zespole trzeba będzie współpracować i osiągnąć porozumienie,
żeby złożyć wniosek w ramach budżetu partycypacyjnego. Chcemy
też pokazać elementy kosztorysowania, aby mieszkańcy poszczególnych okręgów potrafili sobie
wyobrazić, co za te 200 czy 300
tys. zł można zrobić. Na koniec
poprosimy grupy, żeby wypracowały takie projekty, które da się
złożyć razem w taki sposób, aby
wspólnie wyczerpały limit kwoty
dla okręgu. Chcemy tym samym

Każdy, kto chce lepiej poznać mechanizmy budżetu partycypacyjnego i dowiedzieć
się, jak można go wykorzystać,
może wziąć udział w sobotnich
warsztatach. Jak przewiduje Paweł Jaworski, zajęcia będą trwały około 3–4 godziny. Początek
warsztatów o godz. 10. Uwaga:
liczba uczestników jest ograniczona do 50 osób. Osoby zainteresowane mogą zapisywać się
do 28 maja, pod nr tel. 32 776 39
43 lub mailowo: warsztaty@razemtychy.pl. Jeśli zostaną wolne
miejsca, będzie można się zapisać
na miejscu, 31 maja.
W sobotę, 31 maja równolegle z warsztatami w Pasażu Andromeda w sali audiowizualnej
odbędzie się pokaz filmu „Jest
miasto. Film o Hannie i Kazimierzu Wejchertach” autorstwa Bożeny Filas i Mieczysława Herby.
Natomiast na placu Baczyńskiego trwać będzie piknik integracyjny dla mieszkańców
miasta, podczas którego będzie
budowany tymczasowy plac zabaw dla dzieci.
Sylwia Witman
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Zaprojektuj
swoje miasto
W czasie Dnia Dziecka jak zwykle nie zabraknie atrakcji dla
maluchów.

1 C Z E RWC A W PA P RO C A N AC H

Kolorowy Dzień
Dziecka
Urząd Miasta Tychy, Miejskie Centrum Kultury oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają 1 czerwca wszystkie dzieci wraz
z rodzicami do Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany.
W godzinach 15–19 najmłodsi tyszanie mogą tam liczyć
na wiele atrakcji.

D

o wspólnej zabawy będą zapraszać klauni, aktorzy, instruktorzy tańca i animatorzy zabaw. – Jednym z głównych punktów
programu będzie interakcyjna bajka
„Jaś i Małgosia” – mówi Anna Śmieszek-Szkutek z MCK w Tychach.
– Bajka będzie polegać na wspólnej zabawie i tworzeniu spektaklu
razem z aktorami. Dzieci będą też
miały możliwość zatrzymywania
czasu, cofania i tworzenia nowego biegu zdarzeń. Kolejna bajka,
„Figlarze z Królestwa Słów”, również będzie polegała na wspólnej
zabawie z Figlarzami, przeplatanej
licznymi zagadkami oraz tańcem
– hulańcem.
Młodzi artyści będą też mogli
wziąć udział w programie „Graficiarze”. Artysta plastyk zajmujący
się od wielu lat tworzeniem graffiti będzie wraz z dziećmi malował
elementy scenografii, przy której
następnie będą grać aktorzy – oczywiście też razem z dziećmi. Będzie
to zabawa interakcyjna łącząca elementy malarstwa i aktorstwa.

Ponadto w programie są pokazy wielkich baniek mydlanych, żonglerki, malowanie twarzy, tworzenie
zwierząt z baloników i zajęcia plastyczne prowadzone przez organizacje pozarządowe oraz konkurencje sportowe przygotowane przez
MOSiR. Odbędzie się także pokaz
tańca w wykonaniu zespołu NoGravitation KIDS z TITO Dance Studio
oraz warsztaty taneczne. Na terenie
ośrodka będzie też można bezpłatnie korzystać z dmuchanych zjeżdżalni i urządzeń do zabawy.
Jednym z punktów programu
będzie wręczenie nagród laureatom
konkursu przeprowadzonego w ramach kampanii „Włącz wyobraźnię,
wyłącz telewizor”. W konkursie brały udział całe rodziny, a zadaniem
uczestników było przygotowanie
prezentacji przedstawiającej, jak
rodzice wraz z dziećmi wspólnie
spędzają aktywnie czas.
1 czerwca w Paprocanach
odbędzie się IV edycja biegowej
imprezy integracyjnej dla dzieci
zdrowych i niepełnosprawnych
(w tym dzieci na wózkach) „Biegamy razem”. Na dystansach od 50
do 1000 m będą ścigać się dzieci od lat 3 po młodzież do lat 18.
W biegu na 1000 m mogą wziąć
udział także dorośli ze znaczną niepełnosprawnością. Każdy z uczestników otrzyma medal oraz drobny
upominek. Biuro zawodów będzie
czynne od godziny 9, starty od 11.
Sylwia Witman

M u lt i k i n o z apra s z a

Konkurs dla seniorów

D

o 29 maja Multikino zaprasza
seniorów na film „Powstanie
Warszawskie”. To pierwszy na świecie obraz, zmontowany w całości z
materiałów dokumentalnych. Wykorzystuje autentyczne kroniki filmowe z sierpnia 1944 roku. Posił-

kując się nowoczesną technologią
koloryzacji i rekonstrukcji materiałów audiowizualnych oraz zapraszając do współpracy grupę znamienitych twórców, zrealizowano projekt,
który nie ma odpowiednika w skali
światowej.

Dla seniorów, którzy posiadają kartę „Aktywni 60 plus” mamy
cztery podwójne wejściówki na film „Powstanie Warszawskie” (lub inny, wyświetlany od poniedziałku do czwartku).
Wystarczy w dniu 27 maja zadzwonić do naszej redakcji pod
numer 32 776 39 16 i odpowiedzieć na pytanie: „Jaki inny
film reżyserował Jan Komasa? ”.

1 czerwca – Dzień Dziecka w Paprocanach
7 czerwca
– VII edycja Festiwalu Nauki i Ekologii EKOMASTER – plac
pod „Żyrafą”
8 czerwca – Niedziela na Baczyńskiego

