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Zakończyła się kolejna inwe-
stycja w Paprocanach – mo-
dernizacja części wschodnie-
go brzegu jeziora – od plaży 
do restauracji i ośrodka ka-
jakowego MOSiR.

P iękne, drewniane nadbrze-
że nadało temu fragmento-

wi Paprocan szczególny urok. 
Pomosty – mola „schodzące” 
w kierunku jeziora zostały wy-
sunięte nad wodę, a znajdujące 

się na nich miejsca do siedze-
nia i leżenia (będzie możliwość 
wypożyczenia leżaków), wzdłuż 
których ustawiono parasole, 
sprawiają wrażenie amfiteatru, 
z którego można obserwować 
np. zawody kajakowe, czy że-
glarskie lub po prostu podziwiać 
uroki paprocańskiego akwenu.

Nie mniej ważne jest jed-
nak to… czego nie widać. Cały 
fragment nadbrzeża został wy-
remontowany, wzmocniony be-

tonowymi elementami. Zrobio-
no też zejścia do wody i miejsca 
do cumowania kajaków. Przy 
drewnianych tarasach ułożono 
trawę, jest tutaj siłownia i kilka-
naście stojaków na rowery.

– Inwestycja została ukoń-
czona – powiedział wiceprezy-
dent Mieczysław Podmokły. – 
We wtorek, 30 września odbyła 
się próba działania oświetlenia. 
Gotowa jest już ścieżka dla pie-
szych i rowerzystów, a ostatnie 

prace związane są z drogą po-
żarową.

Ostatnią inwestycją w tej 
części nadbrzeża będzie ma-
rina. Jej projekt ma powstać 
w przyszłym roku. Konieczne 
będzie uzbrojenie terenu do gra-
nicy przyszłej wioski żeglarskiej 
z doprowadzeniem wody, ener-
gii i kanalizacji.

Inwestycja kosztowała po-
nad 3,5 mln zł.

LeSZek SObieRaj

z a k o ń c z y ł a  s i ę  k o l e j n a  i n w e s t yc j a  w  o w  p a p r o c a n y

Drewniane tarasy ozdobiły 
nadbrzeże

O kondycję można zadbać na kolejnej w mieście plenerowej 
siłowni.

Tuż za plażą, na brzegu jeziora Paprocańskiego pojawiły się drewniane pomosty – miejsce do spacerowania i odpoczynku.

Drewniany pomost - jak widownia amfiteatru, z której można 
obejrzeć np. zawody kajakowe.
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ZakońcZył się 
PierwsZy etaP 

tyskiego BuDżetu 
PartycyPacyjnego. 

PrZeZ cały wrZesień 
tysZanie skłaDali 
wnioski Ze swoimi 

ProPoZycjami 
inwestycji i ZaDań 
Do ZrealiZowania 

w ich okolicy.

o
dzew mieszkańców 
w pierwszej edycji 
budżetu partycypa-
cyjnego (obywatel-

skiego) w Tychach jest bardzo 
duży. 

Propozycje
Z 24 okręgów, na jaki zosta-

ło podzielone miasto, spłynęło 
ponad 170 wniosków. 

Jakie propozycje zgłaszają 
mieszkańcy? Głownie parkingi, 
chodniki, place zabaw, siłownie 

plenerowe, remonty altan śmiet-
nikowych. Pojawiają się też pro-
jekty tzw. miękkie: imprezy in-
tegracyjne dla mieszkańców czy 
warsztaty rozwojowe dla osób 
starszych.

Teraz  
weryfikacja

Co teraz będzie się działo 
ze złożonymi wnioskami? 

Zanim zostanie ogłoszo-
na ostateczna lista projektów 
do głosowania, każdy wniosek 
zostanie poddany weryfikacji. 

Pracownicy urzędu miasta 
będą weryfikować pomysły pod 
względem możliwości ich reali-
zacji w kształcie zaproponowa-
nym przez autorów. Następnie 
będzie jeszcze czas, by pozma-
wiać z nimi o ewentualnych ko-
rektach i zmianach. 

– Będziemy podejmować 
publiczną dyskusję nad projek-
tami, do której będziemy za-
praszać całe okręgi, wszystkich 
mieszkańców – mówi Alicja 
Barchańska z Wydziału Spraw 

Społecznych i Zdrowia Urzędu 
Miasta Tychy.

Jak pokazują doświadczenia 
innych miast, ta publiczna dys-
kusja, fora mieszkańców – jak 
często są nazywane – pozwalają 
ostatecznie dopracować projek-
ty, zweryfikować je, by zwiększyć 
szanse na finansowanie, a czasem 
nawet osiągnąć kompromis po-
między dwoma projektami wal-
czącymi o fundusze w tej samej 
dzielnicy.

Weryfikacja wniosków przez 
urzędników odbędzie się w paź-
dzierniku i listopadzie. 

Spotkania z mieszkańcami 
w poszczególnych okręgach i dys-
kusja nad projektami jest zaplano-
wana na grudzień i styczeń. 

Dopiero w lutym 2015 r. roz-
pocznie się głosowanie, w którym 
mieszkańcy wybiorą te projekty, 
które zostaną zrealizowane w ra-
mach budżetu miasta na rok 2015. 
Jak pokazuje ilość złożonych 
wniosków, mieszkańcy Tychów 
mocno zaangażowali się w bu-
dżet partycypacyjny. 

Tyszanie chcą 
decydować

Żeby przygotować wniosek, 
trzeba było przecież poświecić 
swój czas, zdobyć informacje, 
skonsultować się z sąsiadami 
i uzyskać poparcie co najmniej 
15 osób. 

Jak widać wielu mieszkań-
ców uznało, że cel jest wart 
tego wysiłku i postanowiło 
wziąć sprawy osiedla we wła-
sne ręce. 

Tak duża ilość wniosków 
może wydać się zaskakująca 
tym bardziej, że prowadzone 
w okresie wakacji spotkania 
informacyjne w okręgach nie 
gromadziły bardzo licznego au-
dytorium. 

Widać mieszkańcy potrafili 
dotrzeć do potrzebnych infor-
macji na własną rękę. 

Wszystkie  informacje 
można w każdej chwili zna-
leźć na stronie internetowej 
razemtychy.pl, a także w punk-
tach konsultacyjnych na tere-
nie miasta.

boisko, siłownia, 
parking

Boisko w parku św. Fran-
ciszka, siłownie plenerowe 
na osiedlach O, A oraz Balbi-
nie, place zabaw w Mąkołowcu, 
na osiedlach Cztery Pory Roku 
i Ogrodnik, parkingi na osie-
dlach F i E, oświetlenie w Czu-

łowie, zajęcia dla seniorów 
na osiedlu R – to tylko niektóre 
z propozycji mieszkańców. 

Które zostaną zrealizowa-
ne? To zależy od nas, wszystkich 
mieszkańców miasta. Zdecydu-
jemy o tym podczas głosowa-
nia.

SyLwia wiTMan

ponad 170 złożonych 
wniosków

Przyjazny klimat
Daria szczepańska, zastępca prezydenta miasta ds. spo-
łecznych: Budżet partycypacyjny realizujemy w tychach 
po raz pierwszy. już na pierwszych spotkaniach, na któ-
rych ustalaliśmy zasady tyskiego budżetu, można było 
zauważyć przyjazny klimat, ponad podziałami polityczny-
mi, jaki tworzy się wokół tego tematu. nie miałam wątpli-
wości, że mieszkańcy włączą się aktywnie w ten projekt. 
Zaangażowanie tyszan, a przede wszystkim liczba ponad 
170 złożonych wniosków, świadczy o obywatelskiej po-
stawie naszych mieszkańców, którą nie raz już pokazali 
np. w inicjatywach lokalnych, sportowych i szeregu innych 
akcji organizowanych w mieście z ich udziałem. tyszanie 
po raz kolejny okazali się aktywni, pokazali, że interesują 
się miastem i mają świadomość tego, że mogą mieć wpływ 
na to, co się w nim dzieje.

7Twoje Tychy |  7 października 2014


