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Tradycyjnie w czasie, gdy podejmujemy 
decyzje dotyczące losów jednego pro-
centa naszego podatku dochodowego 
za ubiegły rok, Wydział Spraw Społecz-
nych i Zdrowia Urzędu Miasta apeluje 
o pozostawienie tych pieniędzy w na-
szym mieście.

w wielu miejscach na terenie miasta 
pojawiły się plakaty i ulotki akcji „zo-
staw 1% w Tychach”, zawierające m.in. 
listę organizacji pożytku publicznego 
uprawnionych do otrzymania części 
naszego podatku. Takich organizacji 
(stowarzyszeń, fundacji, klubów itp.) 
jest w Tychach 27; funkcjonuje też 
u nas kilka oddziałów stowarzyszeń 
o zasięgu ponadmiejskim.
– z roku na rok coraz więcej osób prze-
konuje się do wspierania działalności 
organizacji społecznych, przekazując 

1% podatku. zachęcam do wsparcia 
tyskich organizacji pozarządowych. 
w mieście działają stowarzyszenia 
i fundacje, które wspierają m.in. oso-
by niepełnosprawne, seniorów czy też 
osoby uzależnione. Inne zajmują się 
szeroko pojętą ochroną zdrowia i pro-
filaktyką, a jeszcze inne pomagają 
np. młodym sportowcom. Przekazując 
swój procent, możemy im pomóc, zro-
bić coś dobrego dla innych. Te środki 
nigdy nie trafiają w próżnię, a często są 
jednym z ważniejszych źródeł finanso-
wania trzeciego sektora – mówi maciej 
Gramatyka, zastępca prezydenta mia-
sta ds. społecznych.
więcej informacji na temat akcji „zo-
staw 1% w Tychach” zasięgnąć można 
w wydziale Spraw Społecznych i zdro-
wia Um oraz na stronie www.ngo.um-
tychy.pl/opp.  WW

Zakończył się nabór wniosków do VI 
edycji Budżetu Partycypacyjnego. Wpły-
nęły 202 wnioski – najwięcej w histo-
rii tyskiego budżetu. Ta liczba może 
się jeszcze zmienić, bo wciąż spływają 
wnioski wysłane pocztą.

od trzech lat regularnie rośnie liczba 
wniosków, które mieszkańcy składają 
w ramach kolejnych edycji budżetu oby-
watelskiego. w tym roku padł rekord, 
po raz pierwszy do magistratu wpłynęło 
ponad 200 wniosków.
– To dowód na to, że program wciąż cie-
szy się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców, a tyszanie chcą współdecydo-
wać o tym, jakie projekty, istotne dla nich 
czy dla ich sąsiadów, mają być realizo-
wane. To ważne w kontekście budowania 
społeczeństwa obywatelskiego – mówi 
maciej Gramatyka, zastępca prezydenta 
miasta ds. społecznych.
wśród projektów, które dotyczą konkret-
nych dzielnic miasta, tradycyjnie już, 
podobnie jak w poprzednich edycjach 
budżetu obywatelskiego, pojawiły się 
propozycje dotyczące budowy chodni-
ków, parkingów i oświetlenia, a także al-
tan śmietnikowych i nasadzeń zieleni.
– Niezmiennie popularnością cieszą się 
także place zabaw i siłownie plenerowe. 
w VI edycji budżetu pojawiły się też wnio-
ski dotyczące organizacji festynów, war-
sztatów oraz imprez integracyjnych – wy-
licza Krystyna rumieniuch z Um Tychy.
w tegorocznej edycji po raz pierwszy moż-
na było zgłaszać projekty ogólnomiejskie – 

skierowane do mieszkańców całego mia-
sta. w sumie wpłynęło ich 40, najwięcej 
z nich dotyczyło placówek oświatowych.  
Po raz drugi w tyskim budżecie party-
cypacyjnym swoje propozycje zgłaszać 
mogły dzieci (wcześniej, by uczestniczyć 
w programie, trzeba było mieć skończo-
ne 16 lat). z takiej możliwości skorzystał 
np. 9-letni Patryk.
– 9-latek w przesłanym wniosku 

przedstawił projekt o nazwie „wyskocz 
na miasto”. Chodzi o budowę parkuru, 
czyli przestrzeni wypełnionej murkami, 
schodami i innymi przeszkodami, które 
w ramach zabawy należy pokonać w jak 
najbardziej efektywny sposób – mówi 
Iwona Bińkowska z Um Tychy.
Teraz czas na kolejny etap – ocenę for-
malną i merytoryczną wniosków, która 
potrwa do 30 kwietnia. Na maj i czerwiec 
zaplanowano spotkania z mieszkańcami 
okręgów Konsultacyjnych. Głosowanie 
potrwa od 6 do 20 września 2019 r. Na-
zwy projektów, jakie w tej edycji budżetu 
partycypacyjnego zostaną zrealizowane, 
poznamy 4 października.
 wszelkie informacje dotyczące Budże-
tu Partycypacyjnego w Tychach można 
znaleźć na stronie: razemtychy.pl.

Zostaw 1 procent w tychach

rekordowa liczba wniosków w budżecie partycypacyjnym
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auksodrone z szansami 
na fryderyka

Zorganizowany po raz pierwszy w paź-
dzierniku ubiegłego roku festiwal Auk-
sodrone, podczas którego w ciągu 
trzech dni w Mediatece doszło do 27 
znakomitych wydarzeń muzycznych, 
ma szansę na zdobycie nagrody Fry-
deryka publiczności w kategorii „wy-
darzenie muzyczne roku”.

Tę nagrodę przyznaje publiczność przy po-
mocy głosowania SmS-owego. Tyski festi-
wal auksodrone został nominowany obok 
kilkunastu innych koncertów i festiwali, 
jakie w 2018 roku odbyły się w Polsce.
aby zagłosować na organizowaną przez 
tyską orkiestrę imprezę, należy na numer 
4321 wysłać SmS o treści: wYdarzE-
NIE.11. Głosowanie kończy się 6 marca, 
finałowa gala odbędzie się w Katowicach 
w najbliższą sobotę, 9 marca.  WW

Szkoły rekrutują
4 marca 2019 r. rozpoczęła się w Ty-
chach rekrutacja do klas czwartych 
publicznych szkół podstawowych po-
wstałych z przekształcenia gimnazjów, 
Szkoły Podstawowej nr 21 oraz oddzia-
łów sportowych klas czwartych, oddzia-
łów dwujęzycznych klas siódmych pod-
stawowych i klasy VII (mundurowej).

Na rok szkolny 2019/2020 przeprowa-
dzana jest rekrutacja do:
 oddziałów klas IV ogólnych SP nr 21 
oraz szkół podstawowych powstałych 
z przekształcenia gimnazjum, tj. SP 
nr 13 z oddziałami dwujęzycznymi, 
SP nr 14 z oddziałami dwujęzycznymi;
  oddziałów klas IV sportowych 
np. do Sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 19 (rekrutacja przeprowadzana 
w szkołach, poza systemem elektronicz-
nym, szczegóły w szkołach z oddziałami 
sportowymi);
 oddziałów klas VII dwujęzycznych w SP nr 
13 z oddziałami dwujęzycznymi w Tychach, 
SP nr 14 z oddziałami dwujęzycznymi i SP 
nr 37 z oddziałami dwujęzycznymi;
 oddziału klasy VII ogólnej/mundu-
rowej w SP nr 14 z oddziałami dwuję-
zycznymi.
Termin składania wniosków upływa 
20 marca 2019 r.
Szczegóły znajdują się na stronie htt-
ps://www.oswiata.tychy.pl/lub https://
spklasy4i7-tychy.nabory.pl/.
miejskie Centrum oświaty przypomina 
również, że rekrutacja do nowo utworzo-
nej Szkoły Podstawowej nr 21 (ul. mło-
dzieżowa 7) jest prowadzona przez 
Szkołę Podstawową nr 35 z oddziałami 
Integracyjnymi im. matki Teresy z Kal-
kuty, gdzie działa komisja rekrutacyj-
na do SP 21. wniosek oraz dokumenty 
należy składać w sekretariacie Szkoły 
Podstawowej nr 35, al. Piłsudskiego 21 
w Tychach, tel. 32 217 70 26.  WW
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