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Tydzień Obywatelski
Rozpoczął się
Tydzień Obywatelski
– cykl wydarzeń
związanych
z budżetem
partycypacyjnym
oraz aktywnością
społeczną
mieszkańców
miasta. W czwartek
(21.05) w Urzędzie
Miasta Tychy
odbyło się pierwsze
spotkanie.

W

sali sesyjnej wiceprezydent Daria
Szczepańska mówiła o tym, jakie
korzyści – oprócz materialnych,
w postaci realizacji wybranych
przez mieszkańców inwestycji –
płyną z realizacji budżetu partycypacyjnego. – Najważniejsze
w budżecie partycypacyjnym
nie są pieniądze, lecz integracja społeczności lokalnych wokół wspólnych celów, włączenie
mieszkańców w proces decydowania o mieście, a także edukacja
na temat tego, jak wydaje się środki publiczne i że to nie zawsze jest
proste – mówiła zastępca prezydenta Tychów ds. społecznych.

W ubiegłym tygodniu odbyły się też warsztaty, w czasie
których specjaliści z różnych wydziałów Urzędu Miasta oraz
MZBM i MZUiM pomagali zainteresowanym mieszkańcom
wypełnić wniosek do budżetu partycypacyjnego.
Na dwóch tyskich podwórkach, przy ul. Edukacji 52–68 oraz Wyszyńskiego 20–28, mieszkańcy
wspólnie z Pawłem Jaworskim dyskutowali o pomysłach na zagospodarowanie i ulepszenie ich
wspólnej przestrzeni.

Następnie Krystyna Rumieniuch, naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia wyjaśniała,
jak napisać wniosek w ramach budżetu partycypacyjnego i jakie elementy powinien on zawierać.

Jak napisać wniosek
Drugą część spotkania stanowiły warsztaty. Specjaliści z różnych wydziałów Urzędu Miasta
oraz MZBM i MZUiM pomagali
zainteresowanym mieszkańcom
wypełnić wniosek do budżetu

partycypacyjnego, podpowiadali też, czy wybrane zadanie jest
możliwe do zrealizowania i jak
ewentualnie należałoby wniosek
zmodyfikować. Zainteresowanie
było duże, do poszczególnych stanowisk tworzyły się kolejki.
Kolejne spotkania w ramach
Tygodnia Obywatelskiego odbyły się w piątek (22.05) i sobotę (23.05). Miały one charakter
warsztatów plenerowych, które
poprowadził Paweł Jaworski – architekt, pracownik Wydziału Pla-

nowania Przestrzennego i Urbanistyki, który działa także w fundacji
„Napraw Sobie Miasto”.

Zaprojektuj podwórko
Na dwóch tyskich podwórkach, przy ul. Edukacji 52–68 oraz
Wyszyńskiego 20–28, mieszkańcy
wspólnie z Pawłem Jaworskim dyskutowali o pomysłach na zagospodarowanie i ulepszenie ich wspólnej
przestrzeni. Na obydwu spotkaniach
pojawiło się około 30 osób. Mimo
wielu rożnych zdań i ścierających się

OBCHODY
LECIA SAMORZĄDU
Patronat Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego

27 maja

6 czerwca Cyrkowa sobota
PASA Ż KULTURY ANDROMEDA

15:00 Uroczysta sesja Rady Miasta
17:00 Debata o samorządności
(prowadzący: Igor Stokfiszewski)

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?
Tyskie Forum Organizacji Pozarządowych

25 WYDARZEŃ NA 25-LECIE SAMORZĄDU TYSKIEGO
Inauguracja wystawy fotograficznej

Przestrzeń
dźwięku
13 czerwca dla

17:00

NA OSIEDLU K
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WYZWOLENIE

- rozmowa Konrada z maskami w wykonaniu
Jadwigi Andrzejewskiej, Jerzego Mazura,
Andrzeja Marii Marczewskiego, Pawła Drzewieckiego

18:30

KONCERT ZESPOŁU

LENNIE BOYCOTT

TYDZIEŃ OBYWATELSKI

NA PL ACU ŚW. ANNY

15:00 - 19:30 warsztaty szczudlarskie
2 mimów na bicyklu

w interakcji z dziećmi i dorosłymi, dwuosobowe stanowisko
malowania buzi, warsztaty tworzenia baniek mydlanych
dla dzieci i pokazy balonowe, zoo z warsztatami

19:00 „Różyczka”

25 - minutowa miniatura pantomimiczna

27 czerwca ŚWIĘTO
PARKING PRZED URZĘDEM MIASTA

MIASTA

9:00 Prezentacja 36 nowych ekologicznych autobusów
12:00 Parada autobusów ulicami miasta

opinii, w obu przypadkach udało się
dojść do kompromisów i uzgodnić
projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2016, a nawet 2017.
– Mieszkańcy byli zadowoleni i my również, bo zobaczyliśmy,
że taka forma współpracy przynosi
efekty – mówi Alicja Barchańska
z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tychy. –
Będziemy się starać organizować
więcej takich spotkań.
Na złożenie wniosków do budżetu partycypacyjnego na rok 2016
pozostało już niewiele czasu. Termin upływa 31 maja. Osoby zainteresowane mogą szukać informa-

Terenowa gra miejska „Tyski Alfabeton”

RAZEM
NA NOWO ODKRYWAMY
I TWORZYMY

Sylwia Witman
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Jubileuszowe imprezy
W ramach obchodów 25-lecia samorządu Urząd Miasta Tychy zaplanował na
maj i czerwiec szereg imprez
i wydarzeń.

N

a 27 maja w Pasażu Kultury
Andromeda zaplanowano debatę o samorządności, którą poprowadzi Igor Stokfiszewski z „Krytyki
Politycznej”, reprezentujący także
Stowarzyszenie im. Brzozowskiego z Warszawy. W debacie wezmą
udział organizacje pozarządowe
z Tychów i okolicy. Tego samego
dnia w Pasażu Andromeda odbędzie się prezentacja 25 zdjęć
(po jednym z każdego roku ostatniego 25-lecia). Każda fotografia
będzie nawiązywać do tego, co było
istotne w danym roku – dla miasta
i dla mieszkańców, do charakterystycznego dla danego roku wydarzenia.
6 czerwca na placu św. Anny
odbędzie się Cyrkowa Sobota –
czyli propozycja dla najmłod-

PL AC POD Ż YRAFĄ

15:30 Garderoba Kru
16:30 Klaudia Walencik z zespołem
17:30 ŁamiŁuki
19:00 Dr. Misio z Arkiem Jakubikiem
20:30 Junior Stress & Sun El Band

cji na stronie www.razemtychy.pl.
Informacji i pomocy przy pisaniu
wniosków udzielają pracownicy
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Tychy, w budynku
Balbina Centrum przy ul. Barona
30 (pokój 209, I piętro).
Ostatnim wydarzeniem w ramach Tygodnia Obywatelskiego będzie debata „Trzeci sektor – siły i słabości organizacji pozarządowych”,
która odbędzie się 27 maja (środa)
o godzinie 17. w Pasażu Kultury Andromeda. Uczestnikami debaty będą
przedstawiciele organizacji pozarządowych z Tychów i regionu.

szych. Od godziny 15. na placu
trwać będzie zabawa ze szczudlarzami i mimami, będą warsztaty dla dzieci, malowanie twarzy,
bańki mydlane, a o godz. 19. –
przedstawienie pantomimiczne
„Różyczka”. Wydarzenie teatralne
– tym razem skierowane do starszej
publiczności – będzie miało miejsce w kolejną sobotę (13 czerwca),
na ryneczku na osiedlu K. Aktorzy zaprezentują fragmenty „Wyzwolenia” Wyspiańskiego. Początek o godz. 17. Po spektaklu (o godz.
18.30) odbędzie się koncert zespołu
Lennie Boycott.
Obchody 25-lecia samorządu
w Tychach zakończy Święto Miasta
na placu pod „Żyrafą”, 27 czerwca.
Jednym z punktów imprezy będzie terenowa gra dla całych rodzin
„Tyski Alfabeton”. Na scenie pod
„Żyrafą” wystąpią tego dnia takie
zespoły jak Garderoba Kru, Junior
Stress i ŁamiŁuki oraz wokalistka
Klaudia Walencik.
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Wybierz film na Wianki

J

uż niebawem, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany odbędą się „Wianki”. Od wtorku 26 maja, do wtorku 2 czerwca
na stronie wydarzenia „Wianki”
założonego przez Miasto Tychy
na portalu społecznościowym Fa-

cebook można głosować na film,
który wyświetlony zostanie plenerowo w czasie imprezy. Do wyboru są
trzy propozycje: „Zaginiona dziewczyna” reż. David Fincher, „Hitchcock”, reż. Sacha Gervasi i „Pompeje” reż. Paul W.S. Anderson. B

