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Przypominamy, że trwa gło-
sowanie w drugiej edycji 
budżetu partycypacyjnego. 
W dniach od 9 do 15 listopa-
da w każdym z 24 okręgów 
mieszkańcy wybierają projek-
ty, które zostaną zrealizowane 
w 2016 roku. Nie głosowali-
ście jeszcze? Czas ucieka. War-
to mieć wpływ na to, co dzieje 
się na Waszym osiedlu!

Po pierwszej edycji w Tychach 
powstały nowe siłownie ple-

nerowe, place zabaw i parkingi, 
wyremontowane zostały chodniki 
i ulice, zamontowano oświetlenie, 
doposażono pracownie szkolne. 

W budżecie partycypacyjnym 
na kolejny rok znów znalazła się 
kwota 5 mln zł (podzielone po-
między 24 okręgi konsultacyjne) 
i znów to mieszkańcy zdecydują, 
na co te pieniądze wydać.

Na liście do głosowania jest 
tym razem 135 projektów. Naj-
więcej wniosków zgłosili miesz-
kańcy okręgu konsultacyjnego nr 
10 (Paprocany, os. P, O – część 

O1, T – część T1, W) – 14 pro-
jektów oraz mieszkańcy osiedla 
A (okręg konsultacyjny nr 11) – 
13 projektów.

Przyznajemy punkty
9 listopada ruszyło głoso-

wanie. Bezpośrednio lub drogą 
korespondencyjną będzie moż-
na oddać głos do piątku (13.11), 
a elektronicznie (przez stronę in-

ternetową www.razemtychy.pl) – 
do niedzieli (15.11).

Głosować mogą mieszkańcy 
Tychów (zameldowani na pobyt 
stały), którzy mają ukończone 16 
lat. Wybierać można jedynie spo-
śród tych projektów, które zosta-
ły złożone w okręgu, w którym 
zamieszkujemy. Osoba głosująca 
ma do rozdysponowania 10 punk-
tów, które przyznaje, według wła-
snego uznania, poszczególnym 
projektom (pulę 10 punktów moż-
na rozdzielić pomiędzy kilka pro-
jektów, można też wszystkie punk-
ty przyznać jednemu projektowi). 
Oczywiście każda osoba może za-
głosować tylko jeden raz.

Niezależnie od tego, jaką me-
todę głosowania wybierzemy (bez-
pośrednio, korespondencyjnie czy 
przez Internet), aby oddać głos, trze-
ba podać swój numer PESEL i na-
zwisko panieńskie matki w celu we-
ryfikacji tożsamości głosującego.

Gdzie głosujemy?
Głosowanie bezpośrednie od-

bywa się poprzez złożenie formu-
larza w jednym z punktów:

– Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miasta Tychy (al. Nie-
podległości 49, parter)

– Głównym Punkcie Kon-
sultacyjnym (ul. Barona 30, pok. 
209)

– Punktach Konsultacyjnych 
poszczególnych okręgów (lista 
adresów na stronie www.razem-
tychy.pl)

Głosowanie korespondencyj-
ne odbywa się poprzez przesła-
nie drogą pocztową formularza 
na adres jednego ze wskazanych 
wyżej punktów.

Formularze do głosowania 
można pobrać we wszystkich 
ze wskazanych wyżej punktów.

Więcej informacji o tyskim 
budżecie partycypacyjnym oraz li-
stę projektów zgłoszonych w każ-
dym z okręgów można znaleźć 
na stronie www.razemtychy.pl
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Koncerty, złożenie 
Kwiatów i msza 

święta – taK będą 
Przebiegały 

tegoroczne miejsKie 
obchody święta 
niePodległości, 

na Które zaPraszają 
Prezydent miasta 

tychy oraz miejsKie 
centrum Kultury 

w tychach.

obchody tradycyjnie rozpocz-
ną się od mszy świętej w in-

tencji Ojczyzny, która zostanie 
odprawiona 11 listopada (środa) 
o 10.30 w najstarszym tyskim ko-
ściele, w parafii pw. Marii Magda-
leny. Po mszy uczestnicy przejdą 
na pobliski plac Wolności, gdzie 
nastąpi złożenie kwiatów pod po-
mnikiem Powstańca Śląskiego.

Następnie o godz. 13 w Tycha-
ch-Czułowie odbędzie się uroczy-
ste złożenie kwiatów przy ul. Ka-
towickiej pod pomnikiem ku czci 

Poległych Powstańców Śląskich. 
Organizatorami tych uroczystości 
są: Rada Osiedla Czułów i radny 
Józef Twardzik, współorganiza-
torem Miejskie Centrum Kultury 
w Tychach.

Tego samego dnia (11 listopada, 
środa) o godz. 17 miłośnicy muzyki 
zaproszeni są do kościoła pw. św. 
Marii Magdaleny. Będzie tam moż-
na wysłuchać koncertu Tyskiego 
Chóru Mieszanego „Presto Can-
tabile”, który poświęcony zostanie 
pieśniom patriotycznym.

Następnie uroczystości prze-
niosą się do Teatru Małego, gdzie 
o godz. 18:30 odbędzie się nieco-
dzienny koncert zatytułowany 
„Widzę normalny kraj”. Jak wy-
jaśnia Piotr Kumor z Miejskie-
go Centrum Kultury w Tychach, 
to wyjątkowe spotkanie wokół 
twórczości Jacka Kaczmarskiego, 
którego inicjatorem i organizato-
rem jest Tyski Teatr HoM.

– To już drugi koncert po-
święcony pieśniom Kaczmar-
skiego w wykonaniu Teatru 

HoM, któremu szefuje tysza-
nin Jakub Kabus. Przypomnij-
my, artyści wcześniej wykony-
wali „Muzeum Kaczmarskiego”. 
Wtedy w repertuarze były pieśni 
związane ze sztuką, z obraza-
mi, z nawiązaniami do innych 

rodzajów sztuki. Teraz to bę-
dzie koncert poświęcony tym 
pieśniom Jacka Kaczmarskiego, 
które są najbardziej znane. Tym, 
które jakoś uwikłane są w histo-
rię naszego kraju i opowiadają 
o dziejach naszej ojczyzny – tłu-
maczy Piotr Kumor.

Tym razem zmieni się także 
skład, w jakim wystąpią artyści 
Teatru HoM. Na scenie zobaczy-
my: Michała Lipińskiego (aran-
żacja i instrumenty klawiszo-
we), Jakuba Kabusa (wokal, lira 
korbowa) oraz Janusza Niedbała 
i Krzysztofa Kulbickiego.

Wstęp na wydarzenie jest 
bezpłatny, wcześniej jednak na-
leży odebrać wejściówkę z te-
atralnej kasy.

Obchody Święta Niepodle-
głości w naszym mieście będą 
kontynuowane w najbliższą nie-
dzielę, 15 listopada. O 17.30 w ko-
ściele pw. św. Benedykta w Ty-
chach będzie można wysłuchać 
koncertu pieśni patriotycznych 
w wykonaniu bytomskiego ze-
społu kresowego „Paka Rycha”.

– Koncert ten jest organi-
zowany z inicjatywy Janiny Pół-
torak, prezesa Stowarzyszenia 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich w Ty-
chach. Współorganizatorem wy-
darzenia jest MCK – mówi Piotr 
Kumor. – To będzie mały, ka-
meralny, ale bardzo przyjemny 
koncert, w czasie którego uczest-
nicy będą mogli również sami 
pośpiewać pieśni patriotyczne. 
Dla wszystkich przygotowujemy 
specjalne śpiewniki – dodaje.
Wstęp na koncert jest wolny.
 EWa Strzoda

11 listopada 
w Tychach
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Głosowanie trwa!

Patriotyczne warsztaty plastyczne z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizował Klub MCK Wilkowyje.
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