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Plaża na os. B

Razem Tychy – głosujemy!

Na obiekcie MOSiR przy ul. Brzozowej
oddano do użytku trzy boiska do siatkówki plażowej. Obiekt jest ogólnodostępny, będą tam organizowane mecze
i turnieje, a w tym tygodniu na boiskach rozpoczną treningi siatkarze
TKS Tychy.

We wrześniu rusza kolejna edycja budżetu partycypacyjnego w naszym mieście. Dzisiaj przedstawiamy pierwszą
część listy projektów, które zostały zakwalifikowane do głosowania. Pozostałe projekty, których w sumie jest 124,
opublikujemy w następnym wydaniu Informatora. Przeczytajcie, wybierzecie
swojego faworyta i oddajcie głos!
Głosowanie potrwa od 16 do 23 września
2016 r. W tym czasie głosy można oddawać elektronicznie poprzez stronę internetową www.razemtychy.pl. W dniach 16,
19-23 września głosować można korespondencyjnie lub składając formularz
osobiście w: Punkcie Konsultacyjnym
danego Okręgu Konsultacyjnego; Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy (al.
Niepodległości 49) lub Głównym Punkcie Konsultacyjnym (ul. Barona 30, pok.
209). Ogłoszenie wyników nastąpi 7 października. 
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Po likwidacji siatkarskiego obiektu
przy ul. Edukacji w mieście brakowało boisk do plażówki, bo pozostało
jedno – w Paprocanach. Teraz będą
trzy kolejne, które sprawią, że obiekt
przy ul. Brozowej stanie się całoroczny, gdyż zimą jest tutaj lodowisko.
W planach MOSiR-u jest jeszcze remont budynku.
Budowę boisk nadzorował Wydział
Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Urzędu Miasta Tychy. Koszt inwestycji
to 112 tys. zł.
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Kręć kilometry – Tychy
na 19. miejscu
Jeszcze do końca września trwa kolejna edycja kampanii społecznej „Kręć
Kilometry” Fundacji Allegro All For
Planet, w której rowerzyści z całej Polski mają szansę powalczyć o stojaki
rowerowe dla swoich miejscowości.
O tym, czy pojawią się w Tychach, zdecydują mieszkańcy i ich przejechane
kilometry.
Do wygrania jest 300 stojaków rowerowych! Pojawią się one w 20 miastach, które zgromadzą do końca
września największy dystans. Tychy
walczą o nie z ponad 1300 miastami
z całej Polski.
Aktualnie nasze miasto znajduje się
na 19. miejscu, a więc szanse na stojaki są. Tyszanie muszą się jednak
w ciągu najbliższych kilku tygodni
sprężyć, by któreś z rywalizujących
miast nie odebrały nam nagrody.
Aby wziąć udział w akcji, wystarczy
ściągnąć bezpłatną aplikację „Kręć
Kilometry” na smartfona i używać jej
w trakcie rowerowych podróży. Każdy
przejechany kilometr trafia na konto
wybranego przez nas miasta.
W czasie kampanii w aplikacji pojawiać się będą wyzwania, których
ukończenie pozwoli na zdobycie także
nagród indywidualnych, w tym między
innymi specjalnie zaprojektowanej
apteczki rowerowej. Więcej na www.
kreckilometry.pl.
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Lista projektów do głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017
rok:
WILKOWYJE (139 332 zł)
1. Utwardzenie drogi ul. Leśnej – bocznej – koszt zadania 70 000 zł
2.	Organizacja festynu osiedlowego –
Pożegnanie Wakacji w Wilkowyjach -13
500 zł
3. Historyczne instalacje na skwerach
w Wilkowyjach – 12 000 zł
4.	Rozbudowa strefy aktywności Wilkowyje – 75 000 zł
5. Pozaszkolne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na Wilkowyjach – 10 000 zł
6.	Z wodą za pan brat nauka pływania
dla dzieci i młodzieży – 20 250 zł
7.	Aktywność ponad wszystko – udostępnienie sali gimnastycznej dla młodzieży
i dorosłych – 9 000 zł
8. Coolturalne jazdy cykl wycieczek edukacyjno-kulturalnych – 21 500 zł
9. Frajda kulturalna – półkolonie letnie
i zimowe w Wilkowyjach – 26 000 zł
MĄKOŁOWIEC, KOŹLINA (152 102 zł)
1. Festyn na Mąkołowcu – 15 000 zł
2.	Dzień Seniora na Mąkołowcu i Koźlinie – 4 500 zł
3. Łabędzi Skwer – zagospodarowanie
terenu przy ul. Łabędziej – 131 300 zł
4.	Zakup i montaż koszy na śmieci
na Mąkołowcu i Koźlinie – 12 400 zł
CZUŁÓW, ZWIERZYNIEC (198 863 zł)
1. Budowa chodnika przy ul. Jodłowej –
180 000 zł
2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Zwierzynieckiej – 60 000 zł
3.	D z i e ń D z i e c k a n a C z u ł o w i e
– 8 850 zł
WA R TO G Ł OW I E C , Z W I E R Z Y N I E C
(125 811 zł)
1.	Remont nawierzchni części ul. Dzwonkowej – bocznej od połączenia z ul. Zwierzyniecką – 125 811 zł
2.	Remont nawierzchni ul. Paproci – odcinek od lasu – 125 811 zł
3.	Remont nawierzchni ul. Paproci przy
pętli autobusowej – 105 000 zł
4.	Wybrukowanie zatoki autobusowej
na ul. Paproci – 60 000 zł
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5.	Montaż tablicy informacyjnej na ul.
Zwierzynieckiej – 3 000 zł
6.	Wykonanie monitoringu placu zabaw
oraz terenu ZSP nr 3 przy ul. Cmentarnej – 29 350 zł
7. Budowa minibieżni do skoku w dal
i trójskoku na terenie ZSP nr 3 przy ul.
Cmentarnej – 29 000 zł
8.	Remont nawierzchni ul. Kaczeniec –
90 000 zł
JAROSZOWICE, URBANOWICE, WYGORZELE (175 723 zł)
1.	Aktywni razem przy ul. Miodowej –
rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią
– 107 000 zł
2.	Renowacja krzyża przy ul. Ligonia
– 43 000 zł
3.	Wykonanie monitoringu placu przy
ul. Przejazdowej – 60 000 zł
4. Budowa oświetlenia przy ul. Żniwnej
– 87 600 zł
5.	Doposażenie skweru przy ul. Przejazdowej – 9 000 zł
6.	Doposażenie placów zabaw przy
ul. Jaroszowickiej oraz ul. Przejazdowej – 18 000 zł
7.	Doposażenie skweru przy ul. Jaroszowickiej – 9 000 zł
CIELMICE, OSIEDLE OGRODNIK
(129 901 zł)
1.	Monitoring obiektów sportowych i placu
zabaw przy ul. Cielmickiej – 42 954 zł
2.	Wymiana nawierzchni chodnika przy
ul. Cielmickiej – 70 000 zł
3. Przystanek przy kapliczce – zagospodarowanie terenu przy kapliczce pw. św.
Tekli przy ul. Jedności – 129 901 zł
GLINKA, SUBLE (157 506 zł)
1. Jasna strona – budowa oświetlenia
wzdłuż ul. Borowej – 122 000 zł
2.	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców – 110 000 zł
3. Budowa stacji naprawy rowerów przy
siłowni plenerowej na Sublach – 8 000 zł
4. Plac sportów miejskich na terenie
Parku Suble – 150 000 zł
ŻWAKÓW (130 965 zł)
1. Budowa miejsc parkingowych oraz
utwardzenie alejki przy ul. Jaśkowickiej
21-29 – 130 800 zł
2. Budowa chodnika przy ul. Jaśkowickiej do ul. ks. Świerzego – 130 000 zł
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
ulicach Nowej i Zgody – 130 965 zł
STARE TYCHY (165 644 zł)
1. Powiększenie i doposażenie placu
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1
– 70 500 zł
2.	Wymiana nawierzchni chodnika przy
ul. Starokościelnej – 95 644 zł
3. Starotyski Dzień Seniora – 5 000 zł
4.	Montaż latarni przy siłowni przy ul.
Norwida – 35 440 zł
5.	Wymiana nawierzchni chodnika przy
ul. Damrota – 165 644 zł
6. Czysty chodnik – montaż koszy
na śmieci na ul. Damrota – 5 900 zł

7. Tyski Orszak Trzech Króli – 25 000 zł
8.	Doposażenie placu zabaw w Parku
Górniczym – 85 000 zł
9.	Montaż stojaków rowerowych przy
ul. Kościuszki – 31 800 zł
10.	Montaż koszy na śmieci w dzielnicy
Stare Tychy – 20 000 zł
11.	Ruch to zdrowie – 6 400 zł
PAPROCANY, OSIEDLA P, O, T1, W (Paulina, Olga (T1), Teresa (O1), Weronika –
wschód) (270 559 zł)
1.	Oświetlenie placu Filipa Nowary
– 40 000 zł
2. Budowa miejsc parkingowych przy ul.
Jagiełły – 60 000 zł
3. Budowa łącznika między ul. Paprocańską a ul. Jaracza – 200 000 zł
4.	Doposażenie i oświetlenie placu zabaw przy ul. Paprocańskiej oraz przeniesienie i doświetlenie siłowni na ul. Poziomkową – 70 000 zł
OSIEDLE A – (184 570 zł)
1. Budowa placu zabaw pomiędzy budynkami przy ul. Andersa 12-14 – 43 976 zł
2. Budowa miejsc parkingowych przy ul.
Andersa 16 – 180 000 zł
3. Poprawa funkcjonalności i estetyki
przy ul. Andersa 1-8 poprzez modernizację wiat śmietnikowych – 184 570 zł
4.	Remont ciągów komunikacyjnych i altany śmietnikowej przy ulicach Arctowskiego 3-3b i Andersa 4-4a – 109 570 zł
5.	Wesołe Podwórko – modernizacja
placu zabaw przy ulicach Asnyka 6-6c
oraz Wojska Polskiego 23-23a i 25-25a
– 70 000 zł
6. Łatwiejsze parkowanie – budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego 23-23a
– 65 000 zł
7. Modernizacja placu zabaw przy ul. Arkadowej 7 – 68 290 zł
8.	Doposażenie i remont nawierzchni na terenie zespołu boisk piłkarskich
im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa 22
– 140 000 zł
arc sylwia witman
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W poprzednich latach w ramach budżetu
partycypacyjnego powstały m.in.
siłownie plenerowe i place zabaw.
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