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19 lutego zakończył się nabór wniosków 
do V edycji Tyskiego Budżetu Partycypa-
cyjnego na 2019 rok. Mieszkańcy złożyli 
189 wniosków. Jak dotąd to największa 
liczba projektów złożonych w ramach 
jednej edycji. Najaktywniejsi okazali 
się mieszkańcy okręgów: Jaroszowice, 
Urbanowice, Wygorzele, którzy zgłosili 
w sumie 14 pomysłów do realizacji.

dużą inwencją wykazali się także miesz-
kańcy okręgów: Stare Tychy, osiedle a, 
Paprocany, os. P, o, T1, w (Paulina, olga 
(T1), Teresa (o1), weronika – wschód) – 
skąd wpłynęło po 13 wniosków.
– wnioski są bardzo różne, od uporząd-

kowania podwórek, remontu chodników, 
wykonania oświetlenia, budowy boiska 
do piłki plażowej, po nasadzenia bzów 
i jaśminów w Parku Suble, ławki solarne, 
hamaki miejskie czy seanse kina plene-
rowego – mówi Iwona Bińkowska z Um 
Tychy.
w tegorocznej edycji po raz pierwszy 
swoje propozycje zgłaszać mogły dzie-
ci. wpłynęły dwa takie projekty: jeden do-
tyczący boiska przy szkole nr 35 i drugi 
związany z oświetleniem w Parku Św. 
Franciszka i Klary. do tej pory, by uczest-
niczyć w programie, trzeba było mieć 
skończone 16 lat.
Swój projekt mógł zgłosić każdy miesz-
kaniec jednego z 24 okręgów Konsul-
tacyjnych. Jednak trzeba było prze-
strzegać kilku zasad – projekt musi 
być możliwy do zrealizowania w ciągu 
jednego roku, w tym przypadku – roku 
2019. Szacunkowe koszty zadania nie 
mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej 
na Budżet Partycypacyjny dla danego 
okręgu Konsultacyjnego. Jeżeli zadanie 
ma charakter inwestycyjny, to powinno 
być ono zlokalizowane na terenie nale-
żącym do miasta lub na terenie należą-
cym do miasta i oddanym w użytkowanie 
wieczyste. I jeszcze jedna bardzo ważna 
kwestia – do formularza z propozycją 
projektu należało dołączyć listę z pod-
pisami 15 mieszkańców danego okręgu 
popierających zadanie, mapkę z propo-
zycją lokalizacji oraz zgodę opiekuna 
prawnego, jeżeli wniosek jest złożony 
przez osobę niepełnoletnią.
– Teraz czas na kolejny etap: ocenę for-
malną i merytoryczną wniosków, która 
potrwa do końca kwietnia. Na maj i czer-

wiec zaplanowaliśmy spotkania z miesz-
kańcami okręgów Konsultacyjnych – do-
daje Iwona Bińkowska.
Informacje podsumowujące tę część pro-
jektu zostaną opublikowane na stronie 
razemtychy.pl. w przypadku wydania ne-
gatywnej oceny dla projektu zostanie po-
dany również powód takiej oceny. 7 maja 
ruszą spotkania z mieszkańcami – auto-
rami poszczególnych projektów. Cztery 
miesiące później – 7 września rozpocznie 
się głosowanie. Głosować będzie można 
we wszystkich okręgach jednocześnie 
przez 15 dni – do 21 września 2018 roku, 
w tym bezpośrednio i korespondencyjnie 
w dni robocze. wyniki głosowania zosta-
ną opublikowane do 5 października 2018 
roku.
– Ciekawi nas frekwencja podczas głoso-
wania. rekordowa liczba złożonych wnio-
sków do piątej edycji budżetu partycy-
pacyjnego pokazuje, że program wciąż 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, a tyszanie chcą współde-
cydować o tym, jakie projekty, istotne dla 
nich, dla ich bliskich czy sąsiadów, mają 
być realizowane w Tychach – mówi da-
ria Szczepańska, zastępca prezydenta 
Tychów ds. społecznych.
w sumie od początku funkcjonowania bu-
dżetu partycypacyjnego w Tychach zło-
żono blisko tysiąc projektów, z których 
ponad 200 zostało zrealizowanych.

nowa rada muzeum
W związku z wygaśnięciem kadencji 
poprzedniej Rady Muzeum Miejskiego 
w Tychach w końcu stycznia prezydent 
miasta Andrzej Dziuba powołał nowy 
skład tego doradczego gremium.

Na nową czteroletnią kadencję powołani 
zostali: zastępca prezydenta Tychów, da-
ria Szczepańska, historyk sztuki prof. Ewa 
Chojecka, etnograf i była dyrektor tyskiego 
muzeum dr maria Lipok-Bierwiaczonek, 
wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Ewa Stachura-Pordzik, dy-
rektor muzeum Śląskiego w Katowicach 
alicja Knast, historyk dr Jacek Siebel, hi-
storyk dr hab. Grzegorz Bębnik, dzienni-
karz Jerzy Góra, architekt robert Skitek, 
urbanista dr maciej Borsa i przedstawiciel 
rady miasta damian Fierla. WW

W poniedziałek, 26 lutego w I LO im. 
Leona Kruczkowskiego zainaugurowa-
no świętowanie 65-lecia szkoły. Z tej 
okazji przygotowano debatę oksfordzką 
na temat „Dobre szkoły świadczą o sile 
miasta”. Debata, na którą zaproszono 
prezydenta Andrzeja Dziubę, zapocząt-
kowała uroczystości jubileuszowe.

Uczniowie dyskutowali o prawdziwości 
i fałszywości tej tezy, mówili o zależności 
między potencjałem miast a poziomem 
edukacji, podając konkretne przykłady.
Po debacie prezydent odpowiadał na py-
tania uczniów. Pytano m.in. o najważ-
niejsze inwestycje, sprawy związane 
z komunikacją miejską, o hokeistów 
i... szachistów, rozmawiano o budżecie, 
o zmianach nazw ulic i instytucji, w tym 
o zmianie nazwy I Lo. Nie zabrakło tak-
że pytania o to, czy prezydent będzie 
się ubiegał o kolejną kadencję w naj-
bliższych wyborach samorządowych. 
Na zakończenie prezydent otrzymał ju-
bileuszową statuetkę 65-lecia.
Szerszą relację ze spotkania zamieści-
my w kolejnym wydaniu „TT”. LS

Prezydent w „Kruczku”

RAZEM TYCHY 

Pamiątkowe zdjęcie prezydenta z uczestnikami debaty i nauczycielami.

Gry planszowe przy SP 35 to jedna 
z realizacji w ramach budżetu party-
cypacyjnego.
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Będzie jaśniej
Na lutowej sesji Rada Miasta przeznaczyła 
na wniosek prezydenta ponad pół milio-
na złotych na budowę oświetlenia w wielu 
dzielnicach Tychów. Połowę tej kwoty po-
chłonie oświetlenie przejść dla pieszych.

Budowę oświetlenia wertykalnego (nad 
jezdnią) za łączną kwotę 240 tys. zł za-
planowano na przejściach dla pieszych 
na ul. oświęcimskiej, Katowickiej, Sikor-
skiego, Żwakowskiej, Stoczniowców 70, 
wyszyńskiego i al. Bielskiej.
Ponadto z budżetu sfinansowane zo-
stanie oświetlenie parkingów przy ul. 
Ustronnej, oświetlenie ul. Łabędziej, 
Podgórnej, Skośnej i ziemiańskiej. 
Lampy staną także na podwórkach 
przy ul. Batorego 50–60, Cyganerii 37–
47 oraz wewnątrz osiedla F (pomiędzy 
ul. wyszyńskiego, Edukacji, Fitelberga 
i al. Niepodległości). WW

l
e

s
z

e
k

 s
o

b
ie

r
a

J

Parki usankcjonowane
Rada Miasta podjęła na ostatniej sesji 
uchwałę sankcjonującą dotychczasowe, 
zwyczajowe nazwy parków na terenie 
miasta.

Parkowi położonemu między ulicami Eduka-
cji, rybną i Trzy Stawy nadano nazwę „Park 
Północny”, zaś teren między ulicami damro-
ta, Generała andersa i Biskupa Burschego 
oficjalnie otrzymał nazwę „Park Górniczy”. 
Nazwa „Park Niedźwiadków” pozostała przy 
terenie położonym między ulicami Eduka-
cji i Edisona, park przy ul. Stoczniowców 
70 nosił będzie już oficjalnie nazwę „Park 
Suble”, zaś teren zielony przy al. Niepodle-
głości (w okolicach kościoła św. Krzysztofa) 
to od czwartku „Park Łabędzi”.
wyjątkiem jest nazywany dotychczas par-
kiem miejskim teren pomiędzy ul. Eduka-
cji a al. Niepodległości, który decyzją rad-
nych otrzymał nową nazwę „Park miejski 
Solidarności”. WW
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