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Śląski sukces prezydenta 
andrzeja Dziuby

W piątek, 24 lutego w Sali Marmuro-
wej Urzędu Wojewódzkiego w Katowi-
cach odbyła się gala konkursu „Sukces 
na Śląsku”. Podczas uroczystości prezy-
dent Tychów uhonorowany został tytu-
łem Menedżera 25-lecia na Śląsku.

Nagrodę przyznało andrzejowi dziu-
bie Śląskie Stowarzyszenie menedże-
rów, które od czternastu lat honoruje 
w ten sposób najlepszych, najbardziej 
reaktywnych menedżerów i najlepiej 
zarządzane firmy. wyróżnienia są 
przyznawane m.in. w oparciu o anali-
zę przebiegu dotychczasowej kariery 
zawodowej kandydata, wyniki kiero-
wanej przez niego firmy czy jednostki 
samorządu terytorialnego oraz działal-
ność w środowisku menedżerskim.
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Spotkanie 
z tyskim himalaistą

W piątek, 3 marca Tyska Galeria Sportu 
oddział Muzeum Miejskiego, zaprasza 
na spotkanie z tyszaninem, wybitnym 
himalaistą Adamem Bieleckim. Spotka-
nie na Stadionie Miejskim rozpocznie 
się o godz. 18.

Pretekstem do zaproszenia adama Bie-
leckiego jest premiera książki „Spod 
zamarzniętych powiek” – pierwszej 
pełnej opowieści o drodze, jaką jej 
bohater przebył z rodzinnych Tychów 
na szczyty najwyższych gór świata. 
Słynny himalaista, który jako pierw-
szy zdobył zimą Gaszerbrum i Broad 
Peak, opisuje w niej swoje najbardziej 
spektakularne wyprawy.
w spotkaniu weźmie również udział 
współautor książki, dziennikarz „Ga-
zety wyborczej” dominik Szczepań-
ski. w TGS będzie okazja do zakupu tej 
niezwykle ciekawej pozycji i zdobycia 
autografów jej autorów.
wstęp na spotkanie z adamem Bielec-
kim jest wolny.
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W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miasta 
Tychy odbyło się spotkanie z mieszkań-
cami, w czasie którego zainaugurowa-
no nowy program „Zielone Podwórka”. 
Z tyszanami spotkali się wiceprezydenci 
Daria Szczepańska i Miłosz Stec oraz 
naczelnicy wydziałów tyskiego magi-
stratu.

do urzędu przyszła spora grupa miesz-
kańców, którzy wcześniej zaangażo-
wani byli w projekty realizowane w ra-
mach budżetu obywatelskiego. – Cieszy 
nas państwa obecność, bo to właśnie 
wy sygnalizowaliście nam, że poza pro-
jektami z budżetu partycypacyjnego, 
chcielibyście zadbać o wasze podwórka 
i z okien własnego mieszkania widzieć 
dobrą przestrzeń – powiedziała daria 
Szczepańska, zastępca prezydenta ds. 
społecznych. – mówimy o przestrze-
ni publicznej rozumianej jako nasza 
wspólna. Ten wspólnotowy charakter 
będzie nam towarzyszył cały czas. za-
chęcamy Państwa do tego, by zaan-
gażować się i zmobilizować lokalne 
wspólnoty do działania w ramach pro-
gramu „zielone Podwórka” – dodała.
Program „zielone Podwórka”, który 
rusza 1 marca, ma na celu stworzenie 
atrakcyjnych dla mieszkańców terenów 
zielonych, w szczególności podwórek 
osiedlowych i skwerów. ze środków 
przeznaczonych na realizację progra-
mu mogą być finansowane zadania na-
leżące do zadań własnych gminy lub 
powiatu, związane z urządzaniem te-
renów zielonych, możliwe do realiza-
cji w ramach jednego roku budżeto-
wego. Uwaga! Koszt realizacji zadania 
nie powinien przekroczyć 150 000 zł, 
przy czym minimum 60 proc. kosz-
tów projektu musi być przeznaczone 
na zieleń.
Teren, na którym ma być realizowane 
zadanie, musi być własnością gminy 

i być nieobciążony na rzecz osób trze-
cich lub być własnością gminy i być 
oddany w użytkowanie wieczyste. Kwo-
ta zabezpieczona w budżecie miasta 
na realizację programu „zielone Po-
dwórka” to 1.000.000 zł. odpowiedzial-
nym za realizację programu jest wy-
dział Komunalny, ochrony Środowiska 
i rolnictwa Um Tychy.
Projekt do programu może złożyć każ-
dy pełnoletni mieszkaniec naszego 
miasta. Projekt musi być podpisany 
przez co najmniej 15 innych pełnolet-
nich tyszan. osoby chcące zgłosić pro-
jekt, mogą przy jego opracowywaniu 
skorzystać nieodpłatnie z porady miej-
skiego architekta Krajobrazu.
Projekty na właściwie wypełnio-
nym formularzu można składać od 1 
do 15 marca w wydziale Komunalnym, 
ochrony Środowiska i rolnictwa Um 
Tychy (al. Niepodległości 49, VIII pię-
tro, pok. 803). druk formularza jest 
do pobrania na stronie www.razem-

tychy.pl lub w siedzibie wydziału Ko-
munalnego.
zgłoszone projekty będą ocenia-
ne przez specjalnie powołany zespół 
w kilku kategoriach, m.in. pod kątem 
celowości (rewitalizacja zdegradowa-
nych terenów zielonych, powstanie 
nowych terenów zielonych), funkcjo-
nalności (polepszenie standardu ży-
cia mieszkańców), integracji (stopień 
udziału mieszkańców przy realizacji 
projektu, pielęgnacji zieleni po zreali-
zowaniu zadania, wpływ na integra-
cję społeczną sąsiadów), otoczenia 
(odległość od najbliższych terenów 
zielonych, nawiązanie do istniejące-
go otoczenia, poprawa atrakcyjności 
miejsca), estetyki (walory estetyczne, 
kompozycja przestrzenna form zieleni 
i małej architektury).
zwycięskie projekty poznamy do 24 
marca. Ich realizacja potrwa do koń-
ca bieżącego roku. więcej informacji 
można znaleźć na www.razemtychy.pl.
 Ewa Strzoda

tyskie podwórka bardziej zielone?

Zakończył się nabór projektów do IV edy-
cji tyskiego budżetu partycypacyjnego. 
Mieszkańcy zgłosili łącznie 171 pomy-
słów na inwestycje, które mają zmienić 
ich otoczenie i sprawić, że w Tychach 
będzie się mieszkało przyjemniej.

Teraz nad wnioskami mieszkańców 
pochylą się pracownicy urzędu i jego 
jednostek. do końca kwietnia mają 
czas, żeby zweryfikować pomysły pod 
względem możliwości ich zrealizowa-
nia w kształcie zaproponowanym przez 
autorów projektów.
zgłoszone wnioski dotyczą najczęściej 
zagospodarowania podwórek; moder-
nizacji placów zabaw, budowy wiat 
śmietnikowych, naprawy chodników. 
dużym powodzeniem cieszą się w tym 
roku także stacje naprawy rowerów, 
tworzenie nowych miejsc parkingo-

wych i modernizacja już istniejących. 
Cały czas jest też duże zainteresowa-
nie budową siłowni plenerowych.
Pojawiły się także inne, ciekawe i dość 
nietypowe propozycje, jak projekt wy-
budowania obserwatorium astrono-
micznego czy tężni solankowej.

Po weryfikacji wniosków i serii spotkań 
z ich autorami ogłoszona zostanie lista 
projektów, na które tyszanie będą mo-
gli oddawać swoje głosy. Głosowanie 
zaplanowane jest na okres od 8 do 22 
września. wybrane projekty zostaną 
zrealizowane w 2018 r. Sw

Pomysły mieszkańców na 2018 rok
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W spotkaniu z zastępcami prezydenta wzięli udział mieszkańcy zainteresowani po-
prawą wyglądu swoich podwórek.

Prezydent Tychów z certyfikatem potwierdzają-
cym przyznanie mu nagrody Menedżera 25-lecia 
na Śląsku.

Liczba zgłoszonych projektów w poszczególnych okręgach konsultacyjnych 
w IV edycji tyskiego budżetu partycypacyjnego: wilkowyje – 8, mąkołowiec, 
Koźlina, radziejówka – 5, Czułów, zwierzyniec (z.) – 5, wartogłowiec, zwie-
rzyniec (w.) – 9, Jaroszowice, Urbanowice, wygorzele – 11, Cielmice, osiedle 
ogrodnik – 5, Glinka, Suble – 3, Żwaków – 5, Stare Tychy – 17, Paprocany, os. 
P, o, T1, w (Paulina, olga (T1), Teresa (o1), weronika -, wschód) – 11, os. 
a (anna) – 7, os. B (Barbara) – 15, Balbina – 1, os. C (Celina) – 9, os. d, G 
(dorota, Genowefa) – 6, os. E (Ewa) – 6, os. F (Felicja), zawiść – 3, os. H, Ł 
(Honorata, Łucja) – 8, os. K, L (Karolina, Lucyna), Cztery Pory roku – 9, os. 
m, U (magdalena, Urszula) – 7, os. N, o (Natalia, olga) – 2, os. r (regina) – 5, 
os. T, w (Teresa, weronika – zachód) – 6, os. z (zuzanna), z1 – 8.
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