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Przypominamy, że każdy, kto 
ma dostęp do telewizji publicz-
nej lub posiada telefon komór-
kowy, może być powiadomiony 
o potencjalnych zagrożeniach 
czy klęskach żywiołowych. 
Umożliwia to Regionalny Sys-
tem Ostrzegania (RSO) opra-
cowany przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji oraz 
Telewizję Polską SA.

Komunikaty/ostrzeżenia roz-
powszechniane w ramach 

RSO obejmują następujące kate-
gorie tematyczne:
• ogólne,
• meteorologiczne,
• hydrologiczne,
• stany wód (wodowskazów).

Ponadto, w części „dla kie-
rowców” RSO zawierać może in-
formacje drogowe. Aplikacja za-

opatrzona została również w część 
zawierającą poradniki postępowa-
nia w sytuacjach kryzysowych.

Usługa dostępna jest na stro-
nach internetowych urzędów wo-
jewódzkich, w naziemnej telewizji 
cyfrowej, w naziemnym multi-
pleksie cyfrowym MUX-3 w pro-
gramach regionalnych: w stan-
dardzie HbbTV, w telegazecie 
(w TVP Regionalnej od strony 
430, w TVP1, TVP2, TVP Kultu-
ra, TVP Historia i TVP Polonia 
od strony 190 do 199), z wyko-
rzystaniem napisów DVB, a także 
w mobilnych aplikacjach telefo-
nicznych na smartfony, dostęp-
nych bezpłatnie w sklepach 
(Android, iOS, WindowsPhone, 
Google Play). Aplikację można 
wyszukać w sklepach po słowach 
kluczowych „RSO” oraz „Regio-
nalny System Ostrzegania”.

SpotKanie, Które 
odbyło Się w Sali 
SeSyjnej urzędu 

miaSta w czwarteK 
(23.04) było oKazją 
do podzięKowania 

mieSzKańcom 
za zaangażowanie 
w i edycję budżetu 
partycypacyjnego 
oraz do rozmowy 

o rozpoczynającej 
Się właśnie, 

tegorocznej edycji.

d
aria Szczepańska, zastęp-
ca prezydenta miasta ds. 
społecznych, wręczyła 
dyplomy i podziękowa-

nia obecnym na sali autorom projek-
tów, które zostały złożone w ramach 
I edycji budżetu partycypacyjnego 
w 2014 roku. Podziękowania ode-
brali także członkowie zespołu, któ-
ry przez wiele miesięcy pracował 
nad kształtem i regulaminem ty-
skiego budżetu partycypacyjnego. 
Z kolei zebrani na sali mieszkań-
cy nagrodzili brawami pracowni-
ków Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia, którzy koordynowali 
wszystkie działania związane z bu-
dżetem partycypacyjnym.

Druga edycja
Projekty wybrane przez miesz-

kańców w marcowym głosowaniu, 

zostały już przekazane do realizacji 
odpowiednim jednostkom i wydzia-
łom Urzędu Miasta. Najwięcej ich 
trafiło do Wydziału Przygotowa-
nia i Realizacji Inwestycji – 20 za-
dań. Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
zrealizuje 9 zadań, Miejski Zarząd 
Budynków Mieszkalnych – 6 zadań, 
Miejski Zarząd Oświaty – 3 zada-
nia. Miejskie Centrum Kultury, Wy-
dział Spraw Społecznych i Zdrowia 
oraz Wydział Informacji, Promocji 
i Współpracy z Zagranicą zrealizują 
po jednym zadaniu z budżetu par-
tycypacyjnego.

A w czasie gdy wybrane już 
zadania będą realizowane, trwać 
będzie nabór i ocena wniosków 
na kolejny rok.

– Już w maju wejdziemy 
w etap zgłaszania projektów – mó-
wiła wiceprezydent Daria Szcze-
pańska podczas czwartkowego 
spotkania w Urzędzie Miasta. – 
Weryfikacja wniosków będzie tym 
razem trwała dłużej, bo od czerwca 
do września. Dłuższy czas pozwoli 
na doskonalszą ocenę projektów. 
Dyskusje z mieszkańcami odbędą 
się między wrześniem a paździer-
nikiem, głosowanie planujemy 
na przełom października listopada. 
Dokładny termin głosowania zo-
stanie wyznaczony zarządzeniem 
prezydenta miasta.

Zmiany
Daria Szczepańska przypo-

mniała też, co zmienia się w budże-
cie partycypacyjnym w stosunku 

do ubiegłego roku. – Kwota na razie 
pozostaje taka sama, czyli 5 mln zł 
– mówiła. – Nie zmieniamy liczby 
okręgów konsultacyjnych, nato-
miast zmieniamy kwotę bazową. 
W zeszłym roku było to 50 tys. zł, 
tym razem jest 80 tys. zł. Do tego 
doliczamy oczywiście kwotę wyni-
kającą z liczby mieszkańców okrę-
gu. Taki sposób podziału środków 
dowartościowuje okręgi mniejsze.

– Kolejną istotną zmianą jest 
to, że realizacja projektów będzie 
możliwa na gruntach, które należą 
do miasta i są oddane w użytko-
wanie wieczyste; czyli na terenach 
spółdzielni i wspólnot mieszka-
niowych – mówiła wiceprezydent, 
zaznaczając przy tym, że spółdziel-
nia lub wspólnota będą musiały 
wyrazić zgodę na realizację wska-
zanego przez mieszkańców zada-
nia na ich terenie. – Spółdzielnia 
przekaże gminie teren na czas re-

alizacji przedsięwzięcia, a po jego 
oddaniu do użytkowania przejmie 
dany obiekt na swój stan, będzie go 
utrzymywać i dbać o niego – wyja-
śniała Daria Szczepańska.

Naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia Krysty-
na Rumieniuch zachęcała zebra-
nych w sali sesyjnej mieszkańców, 
by w tym roku wykorzystali swoje 
gotowe już projekty, które nie zo-
stały wybrane w głosowaniu przy 
pierwszej edycji. – Wiele tych prac 
jest wartych kontynuowania i re-
alizacji – mówiła.

Ruszają spotkania
W pierwszej edycji budżetu 

partycypacyjnego tyszanie zgłosili 
174 projekty. 37 spośród nich zo-
stało negatywnie ocenionych i nie 
trafiły one na listę do głosowania. 
Jak wyjaśniła Daria Szczepań-
ska, powodem negatywnej oceny 

było m.in. złożenie projektu poza 
swoim okręgiem, brak możliwości 
zrealizowania inwestycji w trak-
cie jednego roku budżetowego, 
ujęcie zadania w budżecie miasta 
na rok 2014 lub 2015, koszty zada-
nia przewyższające kwotę przypa-
dająca na okręg konsultacyjny lub 
brak możliwości realizacji zada-
nia ze względu na istniejące plany 
i projekty miasta dotyczące dane-
go terenu.

W głosowaniu, które wyłoni-
ło 41 zadań do realizacji, wzięło 
udział 16 procent uprawnionych 
– co jak mówiła wiceprezydent 
Szczepańska, jest bardzo dobrym 
wynikiem jak na pierwszą edycję. 
Ponieważ jednak 2 procent od-
danych głosów było nieważnych, 
rozmawiano również o tym jak 
można usprawnić formułę i sys-
tem głosowania.

SylwiA wiTMAn

3 maja to jedno z najważ-
niejszych polskich świąt 
narodowych. w tym roku 
tyszanie mogą je uczcić 
słuchając muzyki Jana Se-
bastiana Bacha w kościele 
lub biorąc udział w oficjal-
nych uroczystościach pod 
pomnikami poświęconymi 
powstańcom śląskim; 3 maja 
to przecież nie tylko rocznica 
uchwalenia pierwszej w Eu-
ropie konstytucji, ale także 
wybuchu iii powstania ślą-
skiego.

o ficjalne obchody Święta 
Konstytucji rozpoczną się 

o godzinie 10.30 mszą świętą 
w intencji Ojczyzny, w kościele 
św. Marii Magdaleny.

Po mszy, o godzinie 11.45 
pod pomnikiem Powstańca Ślą-
skiego przy Placu Wolności od-

będzie się uroczystość złożenia 
kwiatów.

Od kilku lat obchody Świę-
ta Konstytucji 3 Maja odbywają 

się także pod pomnikiem Po-
ległych Powstańców Śląskich 
w Czułowie, przy ul. Katowic-
kiej. W 2010 roku, właśnie 3 maja 

miało miejsce poświęcenie po-
mnika odbudowanego w miej-
scu, gdzie stał przed II wojną 
światową. Miejsce to wybrano 
nieprzypadkowo; tam właśnie 
miał zginąć pierwszy powsta-
niec, Franciszek Mróz. Uroczy-
stości przy pomniku w Czuło-
wie rozpoczną się w tym roku 
o godz. 12.30.

Ostatnim punktem miejskich 
obchodów 3 maja będzie koncert 
organowo-wokalny z cyklu „Kon-
certy Magdaleńskie” – w kościele 
św. Marii Magdaleny. Tym razem 
będzie można wysłuchać utwo-
rów maryjnych oraz dzieł wiel-
kiego kompozytora epoki baroku 
Jana Sebastiana Bacha. Wystąpią: 
Katarzyna Wiwer – sopran, Wa-
cław Golonko – organy. Koncert 
rozpocznie się o godz. 17. Wstęp 
wolny.

Sw

Podsumowania, 
podziękowania, plany

3  M A J A  W  T Y C H A C H

Obchody Święta Konstytucji

W A r t o  s k o r z Y s T A ć

Regionalny System 
Ostrzegania
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pomnikiem Poległych Powstańców Śląskich w Czułowie.
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Podczas czwartkowego spotkania Daria Szczepańska, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych, wręczyła dyplomy 
i podziękowania obecnym na sali autorom projektów.

ważne:
Najbliższe spotkania informa-
cyjne w sprawie tegorocznej 
edycji budżetu partycypacyj-
nego odbędą się 30 kwietnia 
o godz. 17 (w Krakowskiej Aka-
demii im. Frycza Modrzew-
skiego – dawniej WSZiNS – 
w sali C2) i 7 maja o godz. 17 
w Szkole Podstawowej nr 40.
Szczegółowe informacje o ter-
minach spotkań i budżecie par-
tycypacyjnym, a także formula-
rze wniosków można znaleźć 
na stronie www.razemtychy.pl.
Informacji o budżecie partycy-
pacyjnym udzielają pracownicy 
Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia UM Tychy: ul. Ba-
rona 30, pok. 209 (I piętro), tel. 
32 776 34 55.
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