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Budżet partycypacyjny: rusza głosowanie 
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Już w najbliższą sobotę, 9 września 
na placu pod Żyrafą w parku przy ul. 
Edukacji odbędzie się kolejna edycja 
Dnia Bezpieczeństwa. Na pełne atrak-
cji, najbardziej bezpieczne popołudnie 
na świecie zapraszają: Urząd Miasta, 
Miejskie Centrum Kultury, Wydział Ru-
chu Drogowego Komendy Miejskiej Po-
licji, Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska, 
Rafał Sonik – zwycięzca Rajdu Dakar 
i budowniczy Gemini Park oraz od lat 
działająca na rzecz bezpieczeństwa 
w mieście – radna Lidia Gajdas.

Impreza rozpocznie się o godz. 14, 
a na uczestników czekać będą m.in.: 
pokazy ratownictwa medycznego i dro-

gowego, pokazy strażackie i policyjne 
(w tym techniki kryminalistyczne i pre-
zentacja psa do wykrywania narkoty-
ków), symulator zderzeń i dachowania 
oraz szereg konkursów przygotowa-
nych przez organizatorów i partnerów. 
Na placu pod Żyrafą będzie można obej-
rzeć radiowozy i motocykle używane 
przez policję, samochody terenowe oraz 
motoryzacyjne „zabytki” prezentowane 
przez Tyski ruch Klasyków.
dzień Bezpieczeństwa uatrakcyj-
nią także koncerty zespołów muzycz-
nych: o godz. 17 zagrają Black Stars, 
a na godz. 18.30 zaplanowano występ 
Sztywnego Pala azji.
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o bezpieczeństwie pod Żyrafą

Już za kilka dni rozpocznie się głosowa-
nie, w którym mieszkańcy miasta wybio-
rą projekty, jakie zostaną zrealizowane 
w 2018 roku w ramach tyskiego budżetu 
partycypacyjnego. Potrwa ono 15 dni – 
od 8 do 22 września. Głosy będzie moż-
na oddawać bezpośrednio w punktach 
konsultacyjnych, korespondencyjnie lub 
przez internet.

w tegorocznej edycji budżetu partycy-
pacyjnego mieszkańcy Tychów złożyli 
170 wniosków. Po ich weryfikacji i serii 
spotkań z autorami, ostatecznie na li-
stę do głosowania trafiło 106 projektów. 
Teraz mieszkańcy 24 okręgów wybio-
rą, na co zostaną wydane przypadające 
na ich rejon kwoty. Łączna kwota dla 
całego miasta to 5 mln zł.

Warto głosować
Lista projektów, na które można gło-
sować, już teraz dostępna jest na stro-
nie razemtychy.pl. można tam znaleźć 
także szczegółowe opisy projektów 
wraz z mapami. warto zapoznać się 
z nimi i zagłosować, ponieważ te okrę-
gi, w których frekwencja w głosowaniu 
będzie najwyższa, mogą liczyć na bonus 

w postaci dodatkowych środków (niewy-
korzystanych w innych okręgach kon-
sultacyjnych). w poprzedniej edycji bu-
dżetu partycypacyjnego, dzięki licznemu 
udziałowi mieszkańców w głosowaniu, 
środki na realizację dodatkowych za-
dań otrzymały osiedle B oraz Cielmice 
i osiedle ogrodnik.
w głosowaniu mogą wziąć udział miesz-
kańcy okręgu, którzy ukończyli 16 lat 
(mogą wybierać tylko spośród projektów 
zgłoszonych w ich okręgu konsultacyj-
nym). Głos można oddać poprzez formu-
larz elektroniczny na stronie razemtychy.
pl lub bezpośrednio na kartach do głoso-
wania dostępnych w punktach konsulta-
cyjnych. wypełnione karty do głosowania 
można też przesyłać pocztą na adresy 
punktów konsultacyjnych.
Każdy głosujący ma pulę 10 punk-

tów, które może dowolnie rozdyspo-
nować pomiędzy projekty zgłoszone 
w jego okręgu (może przyznać wszyst-
kie punkty jednemu projektowi lub po-
dzielić je pomiędzy kilka). do realizacji 
zostaną przeznaczone projekty, które 
uzyskają największą liczbę punktów, aż 
do wyczerpania przewidzianej dla okrę-
gu puli środków.

Propozycje na rok 2019
Tyski budżet partycypacyjny od począt-
ku jest tworzony wspólnie z mieszkań-
cami miasta, którzy nie tylko zgłaszają 
wnioski i wybierają projekty do realiza-
cji, ale mają również wpływ na regu-
lamin, który z roku na rok ulega nie-
wielkim zmianom. Już w październiku 
rozpoczną się prace nad zapisami nowej 
uchwały w sprawie budżetu partycypa-
cyjnego na 2019 rok. Swoje propozycje 
do zapisów w regulaminie można skła-
dać do 24 września:

w Biurze obsługi Klienta Urzędu •	
miasta Tychy (al. Niepodległości 49) 
z dopiskiem „Budżet Partycypacyj-
ny 2019”,
w Głównym Punkcie Konsultacyjnym •	
przy ul. Barona 30 p.209,
elektronicznie na adres kontakt@ra-•	
zemtychy.pl.

w latach 2015-2016 w ramach budże-
tu partycypacyjnego w Tychach zostało 
zrealizowanych 116 zadań. w 2017 r. 
realizowanych jest kolejnych 48. wśród 
nich są inwestycje takie jak parkingi, 
chodniki, place zabaw czy siłownie ple-
nerowe, ale także imprezy kulturalne, 
półkolonie dla dzieci czy festyny dla 
mieszkańców.
 SW

Ten plac zabaw na osiedlu C powstał w ramach jednej z poprzednich edycji budżetu 
partycypacyjnego.

Pokazy strażackie cieszą się zainteresowaniem uczestników Dnia Bezpieczeństwa.

ostatnie dni z Wodnym 
Placem Zabaw

Jeszcze tylko do niedzieli 10 września 
będzie można (w razie sprzyjającej po-
gody) korzystać z Wodnego Placu Zabaw 
na terenie OW Paprocany.

Jak informuje marcin Staniczek, dy-
rektor tyskiego moSir, w najbliższy 
poniedziałek rozpocznie się demontaż 
urządzeń wodnego placu, które po kon-
serwacji i odpowiednim zabezpieczeniu 
spoczną w magazynie, gdzie oczekiwać 
będą do maja przyszłego roku. Na pa-
procańskie nabrzeże wrócą z pewnością 
przed dniem dziecka.
do końca września br. z jeziora znikną na-
tomiast cztery aeratory napowietrzające 
akwen. Po ich zdemontowaniu i dokład-
nym oczyszczeniu także i one przezimują 
w magazynach miejskiego ośrodka Sportu 
i rekreacji. WW
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7 tysięcy pasażerów
Z końcem wakacji zakończyły kursy bez-
płatne autobusy na Paprocany.

Pięć wakacyjnych linii autobusowych, 
które bezpłatnie dowoziły tyszan z róż-
nych zakątków miasta do pętli przy 
ośrodku wypoczynkowym w Papro-
canach, kursowało w lipcowe i sierp-
niowe weekendy oraz w świątecznym 
dniu 15.08. według informacji uzyska-
nych w miejskim zarządzie Komunikacji 
w tym czasie skorzystało z nich ponad 
7 tysięcy pasażerów. WW
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