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„Mieszkanie plus” w Tychach
– Od stycznia w mieście zawarto umowy
na remonty 120 wolnostanów – poinformował podczas sesji prezydent Andrzej
Dziuba. W związku z tym kolejka oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne bardzo się zmniejszyła.
– Już dzisiaj rodziny wielodzietne dostają mieszkania prawie od ręki, a przy tej
liczbie mieszkań, które odzyskujemy, jest
taka szansa, że w ciągu dwóch lat powinniśmy całkiem zlikwidować kolejki
– mówił prezydent.
Andrzej Dziuba poinformował też,
że miasto chce dołączyć do rządowego
programu „Mieszkanie plus” i podjęło
już w tym zakresie rozmowy z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego. – Być może
już w pierwszej dekadzie października
podpiszemy list intencyjny – zapowiadał.
Mieszkania w ramach rządowego programu miałyby w pierwszej kolejności
powstać w budynku po dawnej szkole
w Urbanowicach.
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Tychy w telewizji
W miniony piątek, 7 października ekipa
TVP Katowice kręciła w Tychach materiał do programu „W partnerstwie siła –
Subregion Centralny Województwa”.
Z mieszkańcami miasta i prezydentem Andrzejem Dziubą dziennikarze rozmawiali m.in. o projektach dotyczących ochrony
środowiska i niskiej emisji, w tym o programie wymiany pieców na nowoczesne
i bardziej ekologiczne, planowanych termomodernizacjach szkół i dużym projekcie ITS – inteligentnym sterowaniu ruchem
w mieście.
Emisja programu już wkrótce na antenie
TVP Katowice.

Z Niemcami na Edukacji
Wiele wskazuje na to, że na Stadionie
Miejskim w Tychach dojdzie wkrótce
do meczu Polska – Niemcy.
PZPN planuje bowiem rozegranie towarzyskiego spotkania dwóch finalistów Euro
U-21, w poniedziałek 14 listopada właśnie
przy ul. Edukacji 7.
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Budżet partycypacyjny: Cielmice, Osiedle Ogrodnik i Osiedle B z najwyższą frekwencją

RAZEM TYCHY
Można powiedzieć, że Osiedle B i Cielmice wraz z Osiedlem Ogrodnik to najwięksi zwycięzcy tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego. Mimo, że to nie
tutaj mieszkańcy mieli do dyspozycji
największe kwoty, to dzięki swojej aktywności zyskali dodatkowe środki
na inwestycje.
Obowiązująca zasada podziału środków
z budżetu partycypacyjnego jest następująca: dla całego miasta przeznaczona jest
pula 5 mln zł. Każdy z 24 okręgów konsultacyjnych otrzymuje taką samą kwotę
bazową (w 2017 r. jest to 100 tys. zł), a pozostałe środki dzielone są według ilości
mieszkańców. Najliczniejsze okręgi mają
do dyspozycji ponad 300 tys. zł, najmniej
liczne – około 125–130 tys. zł.
Warto głosować!
Właśnie do tych najmniej licznych okręgów należą Cielmice i Osiedle Ogrodnik.
Jednak dzięki najwyższej w tegorocznym
głosowaniu frekwencji (głosy oddało ponad
35 proc. uprawnionych), zyskali dodatkowe
środki i mogą zrealizować dwa, a nie tylko
jedno zadanie. Podobnie będzie na osiedlu
B, gdzie frekwencja w głosowaniu wyniosła 23,6 proc.
Skąd pochodzą dodatkowe pieniądze? Zgodnie z ustalonymi przez mieszkańców zasadami i przyjętą przez Radę Miasta Tychy

uchwałą środki, które nie mogą zostać wykorzystane w danym okręgu z uwagi na brak
projektów lub pozostaną po zrealizowaniu
wybranych zadań, a są niewystarczające,
by wykonać kolejny projekt w macierzystym
okręgu, wędrują do wspólnej miejskiej puli.
Ta „reszta” przekazywana jest do okręgów,
gdzie mieszkańcy wykazali się największą
aktywnością w głosowaniu – jako nagroda
za obywatelską postawę mieszkańców.
Pragmatyczne spojrzenie
W III edycji budżetu partycypacyjnego,
w której mieszkańcy wybierali zadania
do realizacji w 2017 r., złożono 181 wniosków, z czego 124 zostały poddane pod głosowanie. Zdecydowana większość z nich
(ponad 80) to projekty infrastrukturalne.
Pozostałe projekty to propozycje mieszkańców związane ze sportem i z kulturą,
edukacją czy ekologią.
– Mieszkańcy naszego miasta są pragmatyczni, widać to od początku realizacji budżetu partycypacyjnego w Tychach. Zgłaszają projekty, dzięki którym łatwiej im się
żyje, czują się bezpieczniej czy mają więcej możliwości spędzania wolnego czasu.
Sami decydują, co jest dla nich, dla ich bliskich czy sąsiadów ważne i co będzie służyło ich lokalnej społeczności. To bardzo
ważny element budowania wzajemnych
relacji i społeczeństwa obywatelskiego –
mówi Daria Szczepańska, Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych.
Tychy z certyfikatem
Miasto Tychy znalazło się wśród 13 gmin
w Polsce (w tym 3 z województwa śląskie-

go), które otrzymały Certyfikat Uczącego
się Budżetu Obywatelskiego. W tym roku
takie certyfikaty po raz pierwszy przyznała Fundacja Napraw Sobie Miasto. „Jego
celem jest dążenie do stałej poprawy jakości prowadzenia budżetów obywatelskich,
a następnie realizacji inwestycji i działań
finansowanych z tego źródła” – czytamy
na stronie organizacji certyfikującej.
– Nie osiadamy na laurach, chcemy doskonalić się we wprowadzaniu budżetu partycypacyjnego i mamy bardzo wiele pomysłów – mówiła podczas ostatniej sesji rady
miasta wiceprezydent Daria Szczepańska.
– Chcemy bardziej angażować mieszkańców, uczyć młodzież jak być aktywnym
obywatelem. Ale co najważniejsze, realizując budżet partycypacyjny uczymy się dobrej, owocnej współpracy z mieszkańcami,
w dyskursie z nimi wypracowujemy rozwiązania. Te dyskusje są czasem gorące, ale
i konstruktywne. To ogromne wyzwanie,
które wymaga dużo pracy, ale daje też wiele
satysfakcji.
Sylwia Witman
Serdecznie zapraszamy na spotkania,
które odbędą się 13 i 20 października
bieżącego roku o godz. 17:30 (czwartek)
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Tychy (al.
Niepodległości 49, p. 102 I piętro).
Przedmiotem warsztatów będzie ustalenie zasad Budżetu Partycypacyjnego
na 2018 r. Pod głosowanie zostaną również poddane zgłoszone przez mieszkańców propozycje zapisów w nowej
uchwale.

Park Południowy jak Notting Hill
W słynnej komedii romantycznej „Notting Hill” Julia Roberts i Hugh Grant odczytują inskrypcję na ławeczce w kameralnym parku: Dla June, która kochała
ten park, od Josepha, który kochał June.
Już niedługo ławki z podobną dedykacją
będzie można spotkać w Parku Południowym w Tychach.
Z pomysłem ufundowania i dedykowania ławek przyszedł do urzędu miasta
jeden z mieszkańców, pan Maciej Brzozowski, który chciał w ten sposób upamiętnić swoją zmarłą żonę. – Spacerując po parkach w czasie pobytu w Anglii,
wielokrotnie napotkałem ławki opatrzone tabliczką z dedykacją dla określonych
osób – mówi Maciej Brzozowski. – Uznałem, że to świetny pomysł na upamiętnienie bliskiej mi osoby i rozwiązanie
warte wprowadzenia w naszym mieście.
Żona często spacerowała po Parku Południowym, zwykle w tej części, w której
stanie ławeczka. Teraz, gdy będę chodził
przez park, ławeczka będzie mi o niej
przypominała.
Ławka z przesłaniem
Urzędnikom pomysł się spodobał. Pan
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Maciej będzie mógł ufundować ławkę
dedykowaną żonie. Co więcej, teraz
każdy z mieszkańców będzie mógł upamiętnić w ten sposób ważną dla niego
osobę, myśl lub ideę.
– Parki w każdym mieście są dla wielu
ludzi niezwykle ważne. Towarzyszą wielu istotnym chwilom w ich życiu. Teraz
te chwile, i osoby z którymi te chwile
przeżywamy, możemy upamiętnić i powspominać, ilekroć będziemy przechodzić obok takiej dedykowanej ławki lub
siadać na niej. Ławka ta przestaje być
bezimienna i niesie ze sobą konkretne
przesłanie – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.
Pomysł fundowania i dedykowania ławek narodził się w krajach anglosaskich i szybko przyjął się w innych państwach. Dziś dedykowane ławki można
znaleźć m.in. w Paryżu, Brukseli, Nowym Jorku czy Vancouver. W większości z nich tabliczki były umieszczane
przy istniejących już ławkach, z którymi
fundatorzy wiązali pewne wspomnienia.
Ale w Tychach – ponieważ pomysł został włączony do realizowanego właśnie
zagospodarowania Parku Południowego
– będzie można nie tylko opatrzyć ław-

kę dedykacją, ale nawet wybrać samą
ławkę.
Fundatorzy mile widziani
Do „zaadoptowania” jest w sumie ponad 60 ławek. Fundatorzy mogą wybrać
rodzaj ławki i jej lokalizację. – Za dużą
ławkę gabionową trzeba jednak zapłacić
2000 zł., za małą – 1000 zł. Jeśli wybierzemy bardziej tradycyjną ławkę z oparciem, będzie ona kosztować 1900 złotych.
Do tego należy jeszcze doliczyć koszt tabliczki ok. 200 złotych – mówi Joanna Kudela, naczelnik wydziału Realizacji Inwestycji UM Tychy.
Oprócz ławek w Parku Południowym zostaną wykonane ścieżki piesze i rowerowe, oświetlenie, plac zabaw, siłownia
plenerowa oraz elementy małej architektury. Całe zadanie ma zakończyć się
w listopadzie. Jednak i po upływie tego
czasu, już po postawieniu ławki, w dowolnym momencie będzie można ja nabyć i zadedykować komuś ważnemu.
Chętni mogą się zgłaszać do Tyskiego
Zakładu Usług Komunalnych w Tychach
(Dział Zieleni Miejskiej, tel. 32 325 05
96, w. 5).
Oprac. SW
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