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W piątek, 22 września kończy się Euro-
pejski Tydzień Zrównoważonego Trans-
portu, który promuje przyjazne śro-
dowisku formy przemieszczania się. 
W Tychach, podobnie jak w wielu euro-
pejskich miastach, kulminacją ETZT bę-
dzie Dzień Bez Samochodu.

Tego dnia pierwsza godzina wypożycze-
nia Tyskiego roweru będzie bezpłatna, 
co ma zachęcić tyszan do tego, by prze-
siedli się z samochodów na rowery. 
za okazaniem dowodu rejestracyjnego 
samochodu bezpłatny będzie też prze-
jazd środkami komunikacji miejskiej.
Największą piątkową atrakcją będzie 

jednak możliwość podróży (oczywiście 
bez biletu) prawdziwym londyńskim au-
tobusem „piętrusem”, który w godz. 15–
19 kursował będzie po Tychach.
Trasa jego przejazdu z dworca PKP 
na pętlę w Paprocanach przebiegać 
będzie przez przystanki: andersa, 
Burschego, Budowlanych, Edukacji, 
Grota-roweckiego, Niepodległości, 
Urząd miasta, Tęcza, Lodowisko, osie-
dle „o”, Piłsudskiego, Hala Sporto-
wa, Skałka, Bielska, Jana Pawła II, 
dmowskiego, Brama Słońca, Sikor-
skiego, osiedle „w”. z powrotem „pię-
trus” pojedzie trasą: Paprocany Pętla, 
Sikorskiego, armii Krajowej, osiedle 

„o”, Lodowisko, Tęcza, Urząd miasta, 
Niepodległości apteka, Grota-rowec-
kiego, dmowskiego, Skałka, osiedle 
„K”, osiedle „r”, Stoczniowców 70, 
Harcerska, Hotelowiec, rynek, miarki, 
Bielska, Budowlanych, asnyka, dwo-
rzec PKP.
w autobusie czekać będą na pasażerów 
dodatkowe atrakcje: przewodnik opo-
wiadający o Tychach, kolekcjonerskie 
bilety autobusowe, bilety na wydarze-
nia sportowe, które rozdawać będą pił-
karze, hokeiści i koszykarze GKS Tychy, 
gadżety i inne niespodzianki.

WW

W marcu tego roku tyszanie wybrali 
do realizacji 11 zadań w ramach pierw-
szej edycji programu „Zielone Po-
dwórka”. Program – podobnie jak bu-
dżet partycypacyjny – pozwala na to, 
by mieszkańcy w danej okolicy decydo-
wali, na co w pierwszej kolejności miasto 
wyda pieniądze, tyle że w tym wypadku 
chodzi o zagospodarowanie terenów zie-
lonych.

Pięć spośród tych zadań (dotyczą one 
łącznie 6 podwórek) będzie lub już jest 
realizowanych na terenach administro-
wanych przez miejski zarząd Budynków 
mieszkalnych:
–   zielone podwórko przyjazne miesz-

kańcom i dzieciom – plac między blo-
kami 18–20 i 26–28 przy ul. dębowej 
oraz ul. dąbrowskiego 11–13;

–   zielone podwórko dla ciebie i dla 
mnie przy ul. wojska Polskiego 
21–21a i ul. wojska Polskiego 23–
23a;

–   zielone podwórko „Ewa” przy ul. Edu-
kacji 52–68;

–   zielone podwórko przy ul. dębowej 
38–40 i ul. dąbrowskiego 23–25;

–   zielony zakątek na Skłodowskiej 
(ul. m. Skłodowskiej-Curie 24).

Koncepcję zagospodarowania podwórek 
(na podstawie projektów zgłoszonych 
przez mieszkańców) opracowała Pra-
cownia Projektowania i Inwentaryzacji 
zieleni „orCHIS” z siedzibą w Chorzo-
wie. Projekty zostały uzgodnione z wnio-
skodawcami i pozytywnie zaopiniowane 
przez Komisję ds. Estetyki Urzędu mia-
sta Tychy.
został też wyłoniony wykonawca robót. 
Będzie to konsorcjum firm: „EKo-o-
GrÓd” Konserwacja Terenów zielonych 
Fuchs zbigniew z siedzibą w Tychach 
oraz „aN EKo” anna Fuchs z siedzibą 
w Tychach.
obecnie trwają już prace na podwór-
kach: na osiedlu „a” w rejonie ul. wojska 
Polskiego oraz na osiedlu „d” w rejo-

nie ul. dębowej, a także przy ulicy Skło-
dowskiej-Curie. Trwają prace przygoto-
wawcze do realizacji projektu zielone 
podwórko „Ewa”. Termin zakończenia 
realizacji został ustalony na koniec paź-
dziernika br.
równolegle z projektem „zielone Po-
dwórka” na terenach mzBm realizowane 
są prace związane z zadaniami w ra-
mach budżetu partycypacyjnego oraz 
prace remontowe i modernizacyjne.
 Oprac: SW

ostatnie dni głosowania!
Tylko do 22 września (piątek) można 
oddawać głosy na projekty w ramach 
Budżetu Partycypacyjnego 2018. Przez 
pierwszy tydzień głosowania skorzysta-
ło z tej możliwości około 3500 tyszan.

Głosowanie rozpoczęło się 8 września. 
Głosy można oddawać przez internet, 
na stronie razemtychy.pl, a także bezpo-
średnio w Punktach Konsultacyjnych lub 
korespondencyjnie. mieszkańcy 24 okrę-
gów w mieście wybierają, które z projek-
tów zaproponowanych przez lokalnych 
liderów będą realizowane w 2018 roku. 
Na liście do głosowania jest łącznie 106 
projektów – ich szczegółowe opisy można 
znaleźć na stronie razemtychy.pl.
w głosowaniu warto wziąć udział nie tyl-
ko po to, żeby mieć wpływ na to, jak roz-
wija się dzielnica czy osiedle, na którym 
mieszkamy. Te okręgi, w których frekwen-
cja w głosowaniu będzie największa, mogą 
liczyć na bonus w postaci dodatkowych 
środków (niewykorzystanych w innych 
okręgach konsultacyjnych).
Głosowanie osobiste i korespondencyjne 
odbywa się poprzez złożenie wypełnione-
go formularza w:
•  Punkcie Konsultacyjnym danego okręgu 

Konsultacyjnego,
•  Biurze obsługi Klienta Urzędu miasta 

Tychy przy al. Niepodległości 49,
•  Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy 

ul. Barona 30 pok. 209,
•  Punkcie Konsultacyjnym uruchomionym 

na czas głosowania w wydziale Komu-
nikacji przy ul. Budowlanych 59.

w punktach konsultacyjnych znajdują się 
także specjalne urny oznakowane logo bu-
dżetu partycypacyjnego, do których można 
wrzucać wypełnione karty.
Łączna kwota z budżetu miasta przezna-
czona na realizację propozycji mieszkań-
ców to 5 mln zł. SW

Zielone podwórka w budowie
Kolejne Dni Sąsiada
W nadchodzący weekend odbędą się ko-
lejne dwie imprezy z cyklu „Dzień Sąsia-
da”, organizowane w ramach Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Tychy.

Po osiedlach N i H przyszła kolej na na-
stępne dwa rejony miasta. w piątek, 22 
września sąsiedzki festyn odbędzie się 
na osiedlu o, przy rondzie obok Klu-
bu osiedlowego „orion”. w godz. 15–19 
na mieszkańców czekać będą atrakcje 
dla dzieci i dorosłych, w tym m.in. dmu-
chańce, konkursy, animacje, wata cukro-
wa, kawa i ciasto. o godz. 17 wystąpi ze-
spół Jorgusie. organizatorzy zapraszają 
do wspólnego spędzenia czasu, rozpale-
nia grilla i dobrej zabawy.
Podobny festyn czeka dzień później (w so-
botę, 23 września) mieszkańców osiedla 
Ł. odbędzie się on tradycyjnie w godz. 
15–19 na podwórku przy ul. rolnej 56–
60, a muzyczną gwiazdą będzie zespół 
Śląska Ferajna. WW

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu zainaugurowany został w Tychach w minioną sobotę, 16 września na placu Baczyń-
skiego, gdzie mimo kapryśnej aury dotarli uczestnicy rowerowego przejazdu ulicami miasta. Na samym placu przygotowano atrak-
cje w postaci np. przejażdżki rikszą. Były airwheele dla starszych i gokarty lub samochodziki akumulatorowe dla młodszych tyszan. 
Dzieciaki miały też okazję odbyć trening i rozegrać małą gierkę z wicemistrzami Polski – hokeistami GKS Tychy.
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