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W VI edycji Tyskiego Budżetu Partycy-
pacyjnego mieszkańcy miasta złożyli 
rekordową liczbę wniosków – ponad 
200. Właśnie zakończyła się ich for-
malna i merytoryczna ocena. Na stro-
nie internetowej www.razemtychy.pl 
jest już dostępna pełna lista wniosków 
wraz z oceną i jej uzasadnieniem.

w tej edycji mieszkańcy będą mogli gło-
sować zarówno na projekty dotyczące 
ich osiedli, jak i na tzw. projekty ogólno-
miejskie, czyli takie, z których korzystać 
będzie ogół mieszkańców miasta.
Spośród 38 zgłoszonych projektów 
ogólnomiejskich pozytywną opinię uzy-
skało 11, kolejne 3 oceniono wstępnie 
pozytywnie. wśród nich są np. montaż 
trybun przy boisku przy ul. andersa 
oraz budowa ogólnodostępnych sen-
sorycznych placów zabaw na terenie 
przedszkoli przy ul. ul. Brzozowej, woj-
ska Polskiego i Leśnej. Pozytywnie oce-
niono też pomysł budowy sceny plene-
rowej przy zespole Szkół Sportowych 
nr 8, a także organizację warsztatów 
z pszczelarstwa dla dzieci.
Negatywną lub wstępnie negatywną 
ocenę otrzymały 24 zadania. Powodem 
najczęściej było niespełnienie wymogu 
ogólnodostępności, niezgodność z pla-
nami zagospodarowania terenu albo 
brak możliwości realizacji zadania w za-
kładanym przez budżet partycypacyjny 
budżecie i harmonogramie. Niektóre 
zadania zgłoszone jako ogólnomiejskie 
i zaopiniowane negatywnie zostały prze-
sunięte do puli zadań rejonowych.
Pula na realizację projektów ogólno-

miejskich wynosi 500 tys zł. Natomiast 
kwota 4,5 mln przeznaczona jest na pro-
jekty rejonowe – wybierane i realizowane 
w 24 okręgach konsultacyjnych.
w tej edycji najwięcej zadań – 14 – zgło-
sili mieszkańcy okręgu Jaroszowice, Ur-
banowice wygorzele. dziewięć spośród 
tych wniosków zostało zaopiniowanych 
pozytywnie lub wstępnie pozytywnie.
Najmniej – po jednym projekcie – zgło-
szono w okręgach osiedle F i zawiść 
oraz osiedla H i Ł.
wśród zadań proponowanych przez 
mieszkańców bardzo często pojawia-

ją się wydarzenia kulturalne, impre-
zy integracyjne, warsztaty czy zaję-
cia aktywizujące dla różnych grup 
wiekowych. ale są też oczywiście 
typowe potrzeby infrastrukturalne: 
montaż ławek i wiat przystankowych, 
remonty chodników, budowa wiat 
śmietnikowych czy miejsc parkingo-
wych. Coraz częściej pojawiają się 
też projekty związane z nasadzenia-
mi zieleni. z ciekawszych pomysłów 
warto wymienić propozycje miesz-
kańców osiedla Cztery Pory roku: za-
kup i montaż leżaków do wypoczynku, 
budowa parku kalistenicznego i urzą-
dzeń do ćwiczeń parkour.
Po wstępnej ocenie projektów rozpo-
czną się spotkania z wnioskodawcami 
i mieszkańcami. Potrwają do 28 czerw-
ca. Głosowanie odbędzie się we wrześ-
niu (od 6.09 do 20.09). ogłoszenie wyni-
ków – 4 października. wybrane projekty 
zostaną zrealizowane w 2020 r. SW

„tyskie Żywioły” już wkrótce

Budżet partycypacyjny: projekty po ocenie

Ścieżka pieszo-rowerowa na osiedlu W jest jedną z inwestycji zrealizowanych w ramach Ty-
skiego Budżetu Partycypacyjnego.

Pozarządowe dziękują
Wraz z upływem terminu składania 
corocznych zeznań podatkowych PIT 
dobiegła końca organizowana przez 
Urząd Miasta kampania pt. „Dawanie 
procentuje. Zostaw 1% w Tychach”.

– Nie ma jeszcze, co oczywiste, oficjal-
nych danych dotyczących liczby tyszan, 
którzy odpowiedzieli na nasz apel, ale 
chcielibyśmy, w imieniu organizacji po-
zarządowych oraz Urzędu miasta Tychy 
serdecznie podziękować tym wszyst-
kim mieszkańcom, którzy zdecydowali 
się przekazać 1 procent swojego po-
datku właśnie dla tyskich organizacji – 
mówi Krystyna rumieniuch z wydziału 
zdrowia i Spraw Społecznych Um Tychy.
 WW

Imienia armii Krajowej
W tym tygodniu Szkoła Podstawowa 
nr 14 w Tychach otrzyma imię Armii 
Krajowej. Uroczystości z tym związane 
zaplanowano na piątek i sobotę.

rozpocznie je msza, która odbędzie 
się 17 maja w samo południe w koś-
ciele pw. św. marii magdaleny. Udział 
w niej zapowiedzieli m.in. przedstawi-
ciele władz miasta i władz oświatowych, 
reprezentanci wojska, kombatanci oraz 
pracownicy SP 14 i młodzież szkolna. 
Po mszy zaplanowano pochód ze stu-
metrową flagą do szkoły, gdzie odbędą 
się dalsze uroczystości związane z na-
daniem placówce imienia armii Kra-
jowej.
z kolei następnego dnia, w sobotę, 
18 maja na terenie szkoły przy ul. Brzo-
zowej odbędzie się Festyn majowy – po-
czątek o godz. 14. WW

Już tylko trzy tygodnie dzielą nas od ko-
lejnego festiwalu edukacji ekologicznej 
„Tyskie Żywioły”, który 8 czerwca od-
będzie się na tzw. Dzikiej Plaży w Pa-
procanach.

Tegoroczne „Tyskie Żywioły” poświęcone 
są w głównej mierze przyrodzie, a ściślej 
relacjom człowieka z przyrodą w dobie 
kryzysu klimatycznego. 
w ramach stanowisk festiwalowych po-
nownie pochylimy się nad koniecznością 
ograniczania odpadów (filozofią zero-wa-
ste), a także nad niską emisją i naszym 
wpływem na jakość powietrza oraz nad 
zasobami wody – bardzo niskimi w Pol-
sce na tle Europy. Na chwilę zatrzymamy 
się również na czwartym żywiole – ogniu 
– w wymiarze symbolicznym – przy wiel-

kim ognisku z opowieścią słowiańską. 
Będzie mnóstwo interaktywnych atrakcji 
dla dzieci, dorosłych, całych rodzin. Bę-
dziemy również mieli niespotykaną dotąd 
okazję dyskusji z innymi mieszkańca-
mi w ramach warsztatów „moje miasto 
w obliczu zmian klimatu”. rozmowę po-
prowadzi profesor nauk biologicznych – 
Piotr Skubała, a jej zwieńczeniem będzie 
wielkoformatowa „mapa” priorytetów dla 
zielonych Tychów.
– Integralną częścią Festiwalu będą 
liczne zajęcia warsztatowe. wśród nich 
na uwagę zasługują: budowa leśne-
go placu zabaw, gimnastyka słowiań-
ska dla kobiet, leśna wyprawa rodzin-
na, gra terenowa dla rodzin, warsztat 
pn. „Płócienny zielnik”, malowanie 
na drewnie, warsztaty zielarskie i wie-

le innych aktywności, w których będą 
mogły wziąć udział całe rodziny – wy-
mienia Katarzyna Palka z wydziału In-
formacji, Promocji i współpracy z za-
granicą.
w programie czerwcowej imprezy nie 
zabraknie też kina plenerowego i pro-
jekcji filmów o tematyce proekologicz-
nej, a zakończeniem „Tyskich Żywiołów” 
będzie słowiańskie ognisko z opowieścią 
o zwyczajach Słowian związanych z prze-
sileniem letnim.
Na część zajęć warsztatowych, ze wzglę-
du na ograniczona liczbę miejsc, obo-
wiązywać będą zapisy. Szczegóły można 
znaleźć już wkrótce na stronie www.um-
tychy.pl/tyskiezywioly oraz w kolejnych 
wydaniach Tyskiego Informatora Samo-
rządowego. WW
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