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SmS o wodzie
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Tychach poinformowa-
ło, że udostępniło nową formę kontaktu 
z mieszkańcami za pomocą systemu in-
formacyjnego SMS. Mogą z niego korzy-
stać nie tylko ci, którzy mają podpisane 
z RPWiK indywidualne umowy o dostar-
czanie wody, ale także mieszkańcy bu-
dynków wielorodzinnych.

aktywacja tej usługi pozwoli tyszanom 
otrzymywać za pośrednictwem SmS-ów 
informacje dotyczące m.in. awarii lub 
zakłóceń w dostawie wody. wszystko 
to oczywiście bezpłatnie.
aby uruchomić tę usługę, wystarczy wy-
pełnić interaktywny formularz, znajdujący 
się na stronie internetowej rPwiK Tychy 
Sa (ibok.rpwik.tychy.pl/subskrypcja).

Zakończył się nabór wniosków w ramach 
nowego programu miejskiego „Zielone 
podwórka”. Chociaż czasu było niewiele 
(wnioski były przyjmowane od 1 do 15 
marca), mieszkańcy Tychów wykazali 
się dużą aktywnością – zgłosili 44 pro-
jekty. Na dziś (21 marca) zaplanowa-
no pierwsze posiedzenie komisji, która 
je oceni.

– zainteresowanie programem jest bar-
dzo duże, już teraz mieszkańcy pytają nas 
o kolejne edycje. Cieszymy się, że spotkał 
się on z tak pozytywnym odbiorem przez 
mieszkańców – mówi Justyna Gałuszka, 
miejski architekt krajobrazu.

W otoczeniu zieleni
„zielone podwórka” to kolejny program 
zachęcający mieszkańców do współ-
udziału w kształtowaniu krajobrazu mia-
sta. Tym razem chodzi przede wszystkim 
o tereny zielone. w ramach programu 
można było zgłaszać propozycje zago-
spodarowania podwórek, skwerów i zie-
leńców. w projektach mogły być ujęte, 
oprócz zieleni, także elementy małej ar-
chitektury, chodniki czy alejki, jednak nie 
mogły one stanowić więcej niż 40 proc. 
powierzchni terenu. 60 proc. zarezer-
wowane jest w tym programie dla zie-
leni. Na realizację pomysłów mieszkań-
ców zabezpieczono w budżecie miasta 
1 mln zł.
Jak mówi Justyna Gałuszka, mieszkańcy 
wykazali się ogromną pomysłowością. – 
Są to bardzo konkretne pomysły, wnio-
skodawcy dokładnie wskazują, jak chcą 
urządzić swoje podwórka – podkreśla 
– w projektach są ujęte elementy zaba-
wowe dla dzieci, miejsca do odpoczyn-
ku w otoczeniu zieleni, stojaki rowero-
we, chodniki w miejscach, gdzie do tej 
pory funkcjonują przedepty. Często są 
to projekty placów łączących pokolenia 
– jest coś dla dzieci, dla osób aktywnych, 
dla seniorów. ale mamy też projekty 
np. nasadzenia drzew w pasie drogo-
wym, co nas bardzo ucieszyło, bo ten-
dencja jest raczej taka, by w pasie dro-
gowym drzewa wycinać – takie wnioski 
najczęściej do nas wpływają. To bardzo 
pozytywne, że mieszkańcy pomyśleli 

o tym, żeby uzupełniać te braki i sadzić 
drzewa.

Ocena wniosków
w odróżnieniu od budżetu partycypa-
cyjnego, w programie „zielone podwór-
ka” nie było podziału na okręgi – każdy 
mieszkaniec mógł podpisać sie pod wnio-
skiem dotyczącym dowolnego obszaru 

w mieście. Nie będzie też głosowania 
– złożone wnioski będą oceniane przez 
9-osobową komisję. we wtorek (21.03) 
odbędzie się jej pierwsze posiedzenie. 
ocena merytoryczna i formalna potrwa 
do piątku (24.03), a 27 marca zostanie 
ogłoszona lista projektów, które będą 
zrealizowane.

Sylwia witman

44 pomysły na podwórka 

Liczba złożonych wniosków w programie „Zielone podwórka”:
mzBm – 17 wniosków•	
TSm „oskard” – 9 wniosków•	
Spółdzielnia weronika – 3 wnioski•	
Inne spółdzielnie i wspólnoty – 4 wnioski•	
Tereny gminne – 11•	

Łącznie złożono 44 wnioski.

O ile Niemcy, Włosi i Duńczycy zagrają 
podczas czerwcowych mistrzostw UEFA 
EURO U21 po jednym grupowym meczu 
na Stadionie Miejskim w Tychach, o tyle 
dla reprezentacji Czech nasz obiekt bę-
dzie niemal domowym boiskiem, bo pod-
opieczni trenera Lavicki rozegrają przy 
ul. Edukacji 7 wszystkie trzy swoje 
mecze w grupie C. Nic więc dziwnego, 
że chcą zjednać sobie miejscowych sym-
patyków futbolu.

Już w najbliższą sobotę, 25 marca mło-
dzieżowa reprezentacja kraju naszych 

południowych sąsiadów odwiedzi Ty-
chy i w Pasażu Kultury andromeda 
spotka się z miłośnikami pił-
ki nożnej. Trener Vitezslav 
Lavicka i jego zawodnicy 
pojawią się przy Placu 
Baczyńskiego o godz. 
17.30. darmowe wej-
ściówki na imprezę, 
którą swym występem 
okrasi popularna polsko-
czeska wokalistka Ewa Far-
na, odbierać można w kasie Sta-
dionu miejskiego w dniach 22–24.03. 

w godz. 12–18. do roz-
dania jest 300 biletów.
– Bardzo się cieszy-
my na mistrzostwa 
Europy, które po raz 
pierwszy odbędą się 
w formacie 12 dru-
żyn – powiedział tre-
ner Lavicka. – za-
kwalifikowanie się nie 
było łatwe, a w gru-
pie również czekają 
nas trudni przeciwni-

cy. zagramy na pięk-

nym stadionie w Tychach, w mieście 
o piłkarskich tradycjach. Bylibyśmy 
bardzo zadowoleni, gdyby kibice pił-
karscy z Tychów i okolic przyszli do-
pingować nas i wsparli nas w ciężkich 
meczach ze znakomitymi przeciwni-
kami – kończy czeski szkoleniowiec, 
a kapitan drużyny, ales Cermak doda-
je: – Chciałbym tą drogą poprosić pol-
skich kibiców piłkarskich, aby przyszli 
dopingować nas w meczach z Niemca-
mi, włochami i danią. z góry dzięku-
jemy wam, Polacy!
 ww

Ewa farna pomoże zjednać Czechom kibiców

Przy al. Niepodległości piękna zieleń cieszy oko niemal przez cały rok. Dzięki
programowi „Zielone podwórka” może tak być w wielu innych częściach miasta.
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Wąsko na Elfów 
do maja

Trwa przebudowa ulicy Elfów w Tychach. 
Droga zyska nową asfaltową nawierzch-
nię na odcinku od ul. Grota-Roweckiego 
do wysokości budynku Młodzieżowe-
go Domu Kultury nr 2. Ponadto zadanie 
obejmuje remont chodników oraz budo-
wę wyniesionych przejść dla pieszych. 
Powstaną też nowe zatoki postojowe – 
z chwilą zakończenia prac do dyspozycji 
kierowców oddanych zostanie 26 miejsc 
postojowych.

Na czas przebudowy droga została za-
wężona do jednego pasa ruchu. Jak in-
formuje agnieszka Kijas, rzecznik pra-
sowa miejskiego zarządu Ulic i mostów, 
poważniejszych utrudnień należy spo-
dziewać się dopiero, gdy na plac budowy 
wjadą walce. wówczas odcinek będzie 
całkowicie zamknięty dla ruchu.
Inwestycja warta blisko 440 tys. zł 
ma mieć swój finał w połowie maja. Jej 
wykonawcą jest wyłonione w drodze prze-
targu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-U-
sługowe „ErGoPoL” Spółka z o.o.

7www.tychy.pl Twoje TYCHY |  21 marca 2017


