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Jedenaście zielonych podwórek

Jak informuje Miejska Biblioteka Publiczna, po spowodowanej przez wymianę mebli kilkunastodniowej przerwie
w normalnym funkcjonowaniu wypożyczalni w budynku Mediateki, placówka
działa już bez utrudnień.

Zakończyła się faza wyboru projektów
do pierwszej edycji programu „Zielone
Podwórka”. Wyłoniono jedenaście propozycji mieszkańców, które teraz będą
realizowane.

Głosuj na Suble
PortalSamorządowy.pl oraz Fundacja
Napraw Sobie Miasto są organizatorami
konkursu na najlepsze projekty zgłoszone lub realizowane w Polsce w ramach samorządowych budżetów obywatelskich.
Do konkursu pod nazwą „Mieszkam tu!
– Mądre pomysły na mądre miasto” zakwalifikowało się 29 projektów z całego
kraju, a wśród nich jeden tyski – zgłoszone przez mieszkańców do Budżetu Partycypacyjnego Razem Tychy 2016 – „Ciche
i zielone Suble”.
Zakładał on zwiększenie komfortu życia
mieszkańców dzielnicy oraz osób odpoczywających w Parku Suble poprzez ograniczenie natężenia hałasu i zanieczyszczeń
powietrza w obrębie ul. Stoczniowców.
W ramach projektu nasadzono drzewa,
byliny i ozdobne trawy wokół ronda św.
Jadwigi, głównie od strony siłowni, w taki
sposób, by stworzyć naturalny ekran dla
dobiegających z ulicy dźwięków i spalin.
Budżet projektu wynosił 148 tys. zł.
Do 28 kwietnia można oddać swój głos
na sublańską inicjatywę, klikając głos „za”
na stronie: www.portalsamorzadowy.pl/
serwis/mieszkam-tu-2017/. Dwa najlepiej
ocenione przez czytelników portalu projekty otrzymają nagrody, które wręczone
zostaną podczas Europejskiego Kongresu
Gospodarczego EEC w Katowicach. ww

Przypomnijmy, program ruszył 1 marca.
Jego celem jest stworzenie atrakcyjnych
dla mieszkańców terenów zielonych,
w szczególności podwórek osiedlowych
i skwerów. Ze środków przeznaczonych
na realizacje „Zielonych podwórek”
mogą być finansowane zadania należące
do zadań własnych gminy lub powiatu,
związane z urządzaniem terenów zielonych, możliwe do realizacji w ramach
jednego roku budżetowego. Koszt realizacji zadania nie powinien przekroczyć
150 000 zł, przy czym minimum 60 proc.
kosztów projektu musiało być przeznaczone na zieleń.
Do urzędu wpłynęły 44 projekty. Specjalnie powołany zespół fachowców wybrał
11, które zostaną zrealizowane. Najwięcej, bo 5 wybranych propozycji dotyczyło terenów w administracji Miejskiego
Zarządu Budynków Mieszkalnych; dwa
projekty zlokalizowane są w zasobach
TSM „Oskard”, a po jednym w spółdzielniach „Weronika”, „Wspólnota”, „Zuzanna” oraz na terenie gminnym.
Projekt, który uzyskał największe uznanie komisji to wniosek „Zagospodarowanie przestrzenne krańcowego, południowego obszaru Zielonej Osi przy
al. Marszałka Piłsudskiego, pomiędzy
blokami 37–43 oraz 45–51”. Projekt zakłada zorganizowanie systemu małych
przestrzeni o zróżnicowanej nawierzchni, roślinności oraz charakterze, służących wielu aktywnościom dla osób
w różnym wieku (tj. różnorodne ławki,
ławy, stoliki, hamaki oraz leżaki miej-

Ten fragment Zielonej Osi zostanie w tym roku zagospodarowany w ramach programu „Zielone podwórka”.
skie), a zaproponowana zieleń to nasadzenia wysokie: tj. lilak pospolity, bez
dziki, judaszowiec kanadyjski, złotokap
pospolity, azalia wielkokwiatowa oraz
nasadzenia traw ozdobnych i ziół.
Do realizacji wybrano także następujące projekty:
– „Zielona ławeczka na Filaretów” przy
bloku na Filaretów 69;
– „ Skalny Zakątek” – teren pomiędzy budynkami ul. Reymonta 9–15
i ul. M. Rataja 4–10/Reymonta 3–7;
– „Urządzenie zieleni i elementów małej architektury na terenie zielonego podwórka „POD LASEM” pomiędzy budynkami przy ul. Witosa na Oś.
W” (Witosa 10–14; 16–20; 24; 26–32
i 34–38);

– „Przyjazne miejsca zabawy i odpoczynku” przy ul. Budowlanych 35;
– „Zielony czar osiedla” na osiedlu Z;
– „Zielone podwórka przyjazne mieszkańcom i dzieciom” na placu między
blokami przy ulicy Dębowej 18–20
i 26–28 oraz przy ul. Dąbrowskiego
11–13;
– „ Zielone podwórko dla ciebie i dla
mnie” przy ul. Wojska Polskiego 21–
21a i 23–23a;
– „Zielone podwórko Ewa” przy ul. Edukacji 52–68;
– „Zielone Podwórko” przy ul. Dębowej
40–38 i Dąbrowskiego 23–25;
– „ Zielony zakątek na Skłodowskiej”
przy ul. M.C. Skłodowskiej 24.

Świętu Rodziny, ponownie na Placu Baczyńskiego. EUROtruck będzie w Tychach także w czasie rozgrywanego

na Stadionie Miejskim półfinałowego
spotkania UEFA EURO U21.
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Ewa Strzoda

EUROtruck jeszcze przyjedzie
W minioną sobotę przez całe popołudnie na Placu Baczyńskiego rezydował
EUROtruck, czyli specjalna ciężarówka, promująca piłkarskie Mistrzostwa
Europy U21, które w czerwcu odbędą
się m.in. w Tychach.
Pojazd wzbudził spore zainteresowanie
tyszan, zwłaszcza najmłodszych, którzy
mogli potrenować na urządzeniu Quick
Feet doskonalącym umiejętności piłkarskie, sprawdzić się na refleksomierzu, czy wykonać specjalne pamiątkowe
zdjęcie w fotobudce UEFA EURO U21.
Była to pierwsza, lecz nie ostatnia wizyta tej mobilnej strefy kibica w Tychach.
EUROtruck zawita do nas jeszcze kilka
razy: 22 kwietnia stanie przy Stadionie
Miejskim (przy okazji ligowego meczu
GKS – Stomil), 13 maja odwiedzi kompleks sportowy przy ul. Andersa podczas Turnieju Deichmanna, a 21 maja
towarzyszyć będzie Metropolitalnemu
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Dotychczas, mimo ubiegłorocznej przeprowadzki Biblioteki Głównej z ul. Wyszyńskiego do nowego obiektu przy
al. Piłsudskiego 16, tyska książnica
korzystała z mebli (głównie regałów
na książki), które przez lata służyły
w poprzedniej siedzibie. Teraz wreszcie czytelnicy będą mogli poruszać się
w otoczeniu sprzętów zdecydowanie
bardziej pasujących do nowoczesnego
gmachu Mediateki.
Wprawdzie trwają jeszcze prace związane
z wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań (całodobowa wrzutnia, książkomat,
system zabezpieczenia radiowego całego
księgozbioru), jednak nie wpływają one
na normalne funkcjonowanie placówki.
W najbliższym czasie w Mediatece zorganizowane zostaną dwa spotkania w cyklu „Tury kultury”. 31.03. z tyszanami
spotka się dziennikarz TVN i podróżnik Jakub Porada (godz. 18), natomiast
4 kwietnia gościem Mediateki będzie aktorka i piosenkarka Izabela Trojanowska (wejściówki na to spotkanie można
jeszcze odbierać w centrali MBP przy
al. Piłsudskiego 16).
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sylwia witman

Biblioteka bez utrudnień

W fotobudce można było zrobić sobie pamiątkową fotografię, z czego skorzystało
wielu małych i dużych mieszkańców Tychów.
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