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Mediateka
od środka

T YS K I B U D Ż E T PA R T YC Y PAC YJ N Y

zdjęcia: leszek sobieraj

Głosowanie
na projekty

Prace przy budowie
Mediateki są
zaangażowane
w 80 procentach,
co oznacza,
że inwestycja
powoli dobiega
końca. Z oczywistych
względów prace
koncentrują się
obecnie wewnątrz
budynku,
trwają roboty
instalatorskie
i wykończeniowe.

R

ewitalizacja gmachu
po niedokończonych
szkołach municypalnych rozpoczęła się
od jego wschodniej części, gdzie
w 2008 roku powstała Hala Sportowa. Mediateka XXI wieku ożywi zachodnie skrzydło budynku,
a do zagospodarowania pozostanie jego środkowa część. Prace
ruszyły pod koniec 2013 r.
Przed tygodniem udaliśmy się na krótki rekonesans
po budowie Mediateki. Na parterze budynku, w holu głównym
i właściwie we wszystkich pomieszczeniach trwają prace wykończeniowe – montaż sufitów,
instalacji, okładzin ściennych
i kafelkowanie podłóg. Wokół
holu znajdują się poszczególne
działy należące do biblioteki,
w tym wypożyczalnia główna
(z tzw. wrzutnią książek), czytelnia prawna i naukowa oraz
biblioteka dla dzieci. Są także
pomieszczenia na gastronomię,
szatnie, zaplecze sanitarne. Ekipy pracują również na piętrze,
gdzie znajdują się m.in. biura administracji, mała sala konferencyjna oraz pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia zajęć
czy warsztatów. Montowane są
urządzenia wind.
Wystrój Mediateki będzie
podobny do wystroju Hali Spor-

Tyski budżet partycypacyjny zbliża się do finałowego
etapu. Na stronie razemtychy.pl można zapoznać się
ze wszystkimi złożonymi
przez mieszkańców i pozytywnie zweryfikowanymi
projektami. Warto to zrobić,
bo już 16 lutego rozpoczyna
się głosowanie.
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Koszt przedsięwzięcia realizowanego pod nadzorem Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych to ok. 41,3 mln zł, z czego ponad 20 mln zł stanowi pożyczka ze środków
Inicjatywy JESSICA, a ponad 9 mln pochodzi z kredytu inwestycyjnego finansowanego ze
środków Banku Rozwoju Rady Europy.

towej – dominują w nim szare,
betonowe ściany i wysokie filary. Jednak ich połączenie z przeszkleniami na zewnątrz i w środku sprawia, że wnętrze budynku
jest na wskroś nowoczesne – wyjątkowo przestronne i jasne.
Najmniej zaawansowane są
prace w sali koncertowo-konferencyjnej. Szkolna aula została
zmieniona w nowoczesną, eliptyczną salę na ponad 400 miejsc.
Tutaj swoją siedzibę będzie mieć
Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso.
– Orkiestra działa obecnie
w strukturach Teatru Małego, ale
chcemy wyłączyć ją ze struktur
tej placówki i utworzyć samorządową jednostkę kultury –
powiedziała Daria Szczepańska,
zastępca prezydenta Tychów. –
Obecnie wykonywany jest projekt akustyczny sali, dopracowywane są szczegóły wystroju
wnętrz, bo chcemy naszym muzykom i widzom zapewnić jak
najlepsze warunki odbioru muzyki. Stąd m.in. drewniane elementy wystroju i ruchome panele, które zmieniają objętość

akustyczną sali. Aukso otrzyma
nowoczesną salę do prób oraz
koncertową wraz z zapleczem.
Obiekt będzie rzecz jasna wykorzystywany do innych celów
– organizowania kongresów, uroczystości, itd.
Koszt przedsięwzięcia realizowanego pod nadzorem
Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych to ok. 41,3 mln zł,

z czego ponad 20 mln zł stanowi
pożyczka ze środków Inicjatywy
JESSICA, a ponad 9 mln pochodzi z kredytu inwestycyjnego finansowanego ze środków Banku
Rozwoju Rady Europy. Termin
oddania inwestycji, planowany
wcześniej na 31 maja, prawdopodobnie zostanie przesunięty
na koniec września.
Leszek Sobieraj

pośród 24 okręgów, na które
przy realizacji budżetu partycypacyjnego zostało podzielone miasto, w 22 mieszkańcy będą
w głosowaniu wybierać te projekty, które zostaną zrealizowane. W dwóch okręgach – Żwaków i Osiedle Balbina – na liście
do głosowania nie ma żadnego
projektu (w Żwakowie mieszkańcy nie zgłosili żadnego projektu, natomiast na osiedlu Balbina zgłoszone projekty nie zostały
pozytywnie zweryfikowane).
W pozostałych okręgach
mieszkańcy będą wybierać z kilku
lub nawet kilkunastu propozycji,
na co wydać pieniądze, przypadające im z puli budżetu partycypacyjnego.
Propozycje są różne – budowa parkingów, placów zabaw,
oświetlenia, stref aktywności, remonty chodników i ulic. Są też
propozycje organizacji warsztatów, szkoleń czy wydarzeń kulturalnych. Aby wybrać, trzeba oddać
ważny głos. A można to zrobić
na kilka sposobów.

Kiedy głosujemy?
W dniach 16–20 lutego trwać
będzie głosowanie osobiste oraz
korespondencyjne.
Swój głos będzie można oddać także drogą elektroniczną,
przez stronę razemtychy.pl.
Elektronicznie będzie można
głosować w dniach 16–22 lutego.

Jak głosować?
W środku budynku trwają obecnie prace wykończeniowe –
montaż sufitów, instalacji, okładzin ściennych i kafelkowanie
podłóg.

T R WA N A B Ó R K A N DY D AT Ó W

Aby zagłosować osobiście lub
korespondencyjnie należy:
æ wypełnić formularz głosowania podając swój numer PESEL
oraz nazwisko rodowe (panieńskie) matki,
æ wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

Tyska Rada Seniorów
Na mocy uchwały Rady Miasta z 30 listopada 2014 r.
w Tychach powstanie Rada
Seniorów jako organ doradczy i konsultacyjny działający obok Rady Miasta. W najbliższym czasie mają odbyć
się pierwsze wybory do Rady
Seniorów. Do 20 lutego przyjmowane są zgłoszenia kandydatów.

Z

inicjatywą utworzenia Rady
Seniorów wystąpili sami zain-

teresowani – przedstawiciele środowiska 60 plus. Jak mówią, w tej
grupie wiekowej jest wiele osób
aktywnych, posiadających wiedzę
i umiejętności z różnych dziedzin
i chcących pracować społecznie.
Chodzi o to, żeby wykorzystać
tą aktywność z pożytkiem dla lokalnej społeczności oraz tworzyć
dialog międzypokoleniowy.
Rada Seniorów będzie reprezentować osoby powyżej 60.
roku życia. Będzie zwracać uwagę na ich problemy i potrzeby,

podejmować w ich imieniu dyskusję, zwracać się z inicjatywami
do Rady Miasta Tychy. Członków Rady Seniorów wybiorą tyszanie, którzy przekroczyli już
wiek 60 lat. W jej skład wejdzie
15 osób. Termin wyborów zostanie podany już wkrótce, na razie
trwa rejestracja kandydatów.
Żeby kandydat został zarejestrowany, musi mieć poparcie
co najmniej 15 osób powyżej 60.
roku życia. Kandydatów mogą
zgłaszać mieszkańcy, jak również

organizacje pozarządowe, kluby
seniora lub szkół wyższych prowadzących Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Wszelkie informacje i wzory
dokumentów dostępne są w Urzędzie Miasta (al. Niepodległości 49),
w Biurze Obsługi Klienta na parterze oraz w Wydziale Obsługi Rady
Miasta (III piętro, pokój 302).
Kadencja Rady Seniorów będzie trwać cztery lata. Jej członkowie będą pracować społecznie.

SW

przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia
głosowania,
æ zaznaczyć projekty, na które
mieszkaniec chce oddać swój głos
z uwzględnieniem punktacji dla
poszczególnych projektów,
æ złożyć formularz w dowolnym
Punkcie Konsultacyjnym (lista poniżej) lub wysłać na adres: Urząd
Miasta Tychy al. Niepodległości
49 43–100 Tychy z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2015”.
Formularz do głosowania będzie można otrzymać w Punktach Konsultacyjnych oraz w UM
Tychy w Biurze Obsługi Klienta
na parterze lub w Wydziale Spraw
Społecznych i Zdrowia przy ul.
Barona 30, pok. 209. Będzie też
można go pobrać w wersji elektronicznej ze strony razemtychy.pl.
Aby zagłosować internetowo, należy w dniach 16–22 lutego
wejść na stronę www.razemtychy.
pl. Tu również do oddania głosu
potrzebny będzie numer PESEL
i nazwisko rodowe matki.
Szczegółowy regulamin głosowania jest zamieszczony na stronie www.razemtychy.pl

Przyznajemy
punkty
Głosować mogą osoby mieszkające w Tychach (posiadające
pobyt stały), które ukończyły 16
lat (najpóźniej w ostatnim dniu
głosowania). Każda osoba może
oddać tylko jeden głos.
Wybierać można tylko projekty należące do okręgu, którego
jest się mieszkańcem.
Głosującemu przysługuje 10
punktów, które może dowolnie
rozdzielić pomiędzy dostępne
projekty. Na przykład: jeżeli
w danym okręgu na liście do głosowania znalazło się 10 projektów, można każdemu z nich
przyznać jeden punkt, można
przyznać dwa razy po 5 punktów, oddać wszystkie 10 punktów na jeden projekt lub rozdzielić punkty w dowolny inny
sposób. W każdym okręgu zostaną zrealizowane te projekty,
które uzyskają największą liczbę
punktów.

Sylwia Witman

s pr o s t o w an i e

Szanowni Czytelnicy,
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poprzednim wydaniu informatora Twoje Miasto (z dnia 3 lutego br.) w artykule pt. „Przelew lub opłatomat” opublikowaliśmy numery rachunków bankowych, na które można uiszczać opłaty
z tytułu zobowiązań wobec gminy.
Niestety, w numerze rachunku z tytułu opłaty za użytkowanie
wieczyste gruntów gminy wkradł się błąd. Poniżej podajemy prawidłowy numer rachunku.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Rachunek: 47 1240 6960 0693 7777 7777 7777
Za zaistniałą pomyłkę bardzo Państwa przepraszamy.
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