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Parlament seniorów

Razem Tychy – głosujemy!

1 października w Sejmie odbędzie się
II sesja Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów. W związku z tym prezydium tego gremium zwróciło się – za
pośrednictwem wojewodów – do włodarzy miast i gmin o rozpropagowanie
idei seniorskiego parlamentu i wsparcie procesu rekrutacji posłów.

We wrześniu rusza kolejna edycja
budżetu partycypacyjnego w naszym
mieście. Dzisiaj przedstawiamy drugą część listy projektów, które zostały
zakwalifikowane do głosowania. Przeczytajcie, wybierzecie swojego faworyta i oddajcie głos!

W imieniu prezydenta miasta zachęcamy
zatem najbardziej aktywne organizacje senioralne w Tychach do zgłoszenia swoich
kandydatów na delegatów, którzy będą mogli reprezentować tyskie środowisko podczas październikowej sesji Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów w Warszawie.
Zasady powoływania delegatów na II kadencję OPS oraz arkusz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie internetowej www.
fundacjaoputw.pl, w zakładce Obywatelski
Parlament Seniorów.
Mamy nadzieję, że znajdą się chętni do
kandydowania i że także tyscy seniorzy
wejdą w skład parlamentu seniorów, co
pozwoli na ogólnopolskim forum mówić o
sprawach dotyczących osób w sile wieku.
W

Tychy wciąż 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, z dorobkiem ponad 95 tys. km znajduje się na 19. miejscu, a więc szanse na stojaki są. Tyszanie
muszą się jednak w ciągu najbliższych
kilku tygodni sprężyć, bo kilka rywalizujących miast niebezpiecznie się zbliża.
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.
ES

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. 
ES
Lista projektów do głosowania w ramach
Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok:
OSIEDLE BARBARA (283 454 zł)
1. Zagospodarowanie podwórek przy ulicach Budowlanych 44-62 i Batorego 3545 – 283 454 zł
2.	Modernizacja terenu przy ulicach Bukowej 17-27, Bibliotecznej 20-22, Batorego 9-13 – 155 500 zł
3. B u d o w a p a r k i n g u p r z y S z ko le Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii
– 170 000 zł
4.	Zagospodarowanie podwórka przy ulicach Bema, Bałuckiego oraz Budowlanych – 263 330 zł
5. Parkujemy i poruszamy się bezpiecznie przy ul. Brzozowej 12-16a
– 250 000 zł
6. Budowa parkingu przy ulicy Brzozowej
i Bohaterów Warszawy – 240 000 zł
7.	Wakacje dla dzieci na osiedlu B
– 63 358 zł
8.	Modernizacja altanek śmietnikowych
przy ul. Baziowej 5-19 – 82 000 zł
9.	Radosne podwórko – budowa placu
zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy – 211 671 zł
10.	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy
ulicami Bielską i Bukową – 200 000 zł
11.	Rewitalizacja podwórka pomiędzy
ulicami Batorego, Biblioteczna i Budowlanych – 157 031 zł
12.	Zagospodarowanie podwórka między
ulicami Batorego, Bohaterów Warszawy
i Biblioteczną – 55 000 zł
13.	Modernizacja placu zabaw przy ul.
Starokościelnej 2 i 18 – 62 805 zł
OSIEDLE BALBINA (138 998 zł)
1. Budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii
i Barona – 40 000 zł
OSIEDLE C (248 358 zł)
1. Strefa sportu przy Szkole Podstawowej nr 11 – 248 358 zł
2. Podwórkowe opowieści – zagospodarowanie podwórek na osiedlu C
– 248 358 zł
3.	Dla każdego coś – Kasztanowy Skwer
– 248 358 zł
4. C dla Ciebie – aranżacja podwórka
między ulicami Cicha, Cienista i Bielska – 231 000 zł
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OSIEDLE D, G (295 390 zł)
1.	Remont chodnika przy ul. Dąbrowskiego 1-3 – 15 000 zł
2.	Modernizacja podwórka przy ulicach
Dąbrowskiego 11-13 oraz Dębowej 1820 i 26-28 – 230 000 zł
3. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż
ciągu pieszego przy ul. Gen. de Gaulle’a
– 78 000 zł
4.	Doposażenie placów zabaw przy
ul. Dąbrowskiego 39 oraz al. Niepodległości 180-182 – 200 000 zł
5.	Monitoring zewnętrzny przy Zespole
Szkół Sportowych – 107 500 zł
6. Serce osiedla bije radością dzieci –
budowa placu zabaw przy ul. Dębowej
– 106 000 zł
7. Budowa parkingu przy ul. Gen.
de Gaulle’a 24 – 240 000 zł
8.	Modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej przy al. Niepodległości 108
– 268 700 zł
OSIEDLE E (217 956 zł)
1.	Oaza zdrowia dla wszystkich przy I LO
przy ul. Korczaka 6 – 168 782 zł
2. Budowa parkingu i zagospodarowanie podwórka przy ulicach Niepodległości, Grota Roweckiego, Ejsmonda, Elfów
– 217 956 zł
3. Piękne osiedle E – zagospodarowanie
przestrzeni przy ulicach Grota Roweckiego, Elfów, Edukacji i Parku Misiów
– 193 600 zł
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
III LO przy ul. Elfów – 215 799 zł
5. Bezpieczna droga – przebudowa drogi
i wyjazdów na posesję przy ul. Estkowskiego 3-4 – 215 000 zł
6.	Doposażenie boiska przy Stadionie
Miejskim – 30 000 zł
7.	Miejska Akademia Atletyki przy
ul. Edukacji – 209 500 zł
OSIEDLE F, ZAWIŚĆ (204 434 zł)
1.	Zadbajmy o Nasze Otoczenie – budowa siłowni plenerowej przy ulicach Wyszyńskiego oraz Fitelberga – 35 000 zł
OSIEDLE H, Ł (357 675 zł)
1.	Rozbudowa parkingu przy ul. Żwakowskiej 23 – 27 – 170 000 zł
2.	Doposażenie placu zabaw przy
Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala
– 267 000 zł
3. Budowa parkingu przy ul. Hubala
– 319 700 zł
4. Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika 1a – 286 000 zł
5. P u m p t r a c k w p a r k u J a w o re k
– 200 000 zł
OSIEDLE K, L, CZTERY PORY ROKU
(252 489 zł)
1.	Remont nawierzchni ciągu pieszego
przy ul. Myśliwskiej – 252 489 zł
2. Budowa chodnika do placu zabaw Kinderlandia – 45 000 zł
3.	Organizacja imprez integracyjnych
na osiedlach K, L, Cztery Pory Roku
– 10 500 zł

4. Bieg i skok po zdrowie – szkoła po godzinach. Modernizacja bieżni i stanowiska
do skoku w dal przy Gimnazjum nr 4 i SP 37
– 70 000 zł
5. Budowa stacji naprawy rowerów
na osiedlu Karolina – 8 000 zł
OSIEDLE M, U (260 835 zł)
1. Budowa połączenia drogowego
ul. Młodzieżowej z parkingiem przy
al. Bielskiej – 260 835 zł
2.	Modernizacja ogrodu na terenie
Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej 5 – 152 000 zł
3. Budowa miejsc parkingowych przy
ul. Ujejskiego 3-11 – 260 000 zł
4. Bezpieczne przejście dla pieszych
przy ul. Dmowskiego – 180 000 zł
OSIEDLE N, O (271 498 zł)
1. Budowa placu zabaw dla dzieci przy
deptaku w rejonie Szkoły Podstawowej
nr 35 – 110 000 zł
2.	Remont chodnika oraz ułożenie maty
przerostowej na podłożu siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej 35
– 140 000 zł
3. Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej 17a – 50 000 zł
4. Strefa wolności dla psów między
budynkami przy ul. Armii Krajowej
– 84 552 zł
5.	Zadbajmy o nasze otoczenie – remont
ciągu pieszego przy ul. Dmowskiego 1-13
– 221 000 zł
OSIEDLE R (186 302 zł)
1. Budowa parkingu przy ulicach Jaśkowickiej i Rodakowskiego – 186 302 zł
2. Budowa nowego oraz modernizacja
istniejących chodników przy skrzyżowaniu ulic Stoczniowców i Jaśkowickiej
– 65 000 zł
3.	Remont parkingu przy ul. Reymonta
19-36 – 180 000 zł
OSIEDLE T, W (242 265 zł)
1. Budowa chodnika przy ul. Turkusowej
– 120 000 zł
2.	Remont chodników przy ul. Wieniawskiego wraz z parkingami – 235 427 zł
OSIEDLE Z, Z1 (209 359 zł)
1.	Remont nawierzchni drogi oraz parkingów przy ul. Zaręby 1-7 – 209 359 zł
2.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza
– 209 359 zł
arc/sylwia witman
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Plac zabaw na osiedlu C powstał
w ramach budżetu partycypacyjnego.
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