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Wszyscy mieszkańcy Tychów, niezależ-
nie od wieku, mogą wziąć udział w gło-
sowaniu w ramach V edycji tyskiego 
budżetu partycypacyjnego i zadecydo-
wać o kierunku rozwoju miasta! Pod 
głosowanie poddanych zostanie 114 
projektów. Do rozdysponowania jest 
kwota 5 mln złotych! Głosowanie rusza 
w najbliższy piątek, 7 września!

Kto, jak i kiedy może głosować?

wspierać swymi głosami projekty zgło‑
szone do tyskiego budżetu partycypa‑
cyjnego mogą osoby zamieszkałe w Ty‑
chach – posiadające pobyt stały, pobyt 
czasowy lub wpis do stałego rejestru wy‑
borców miasta Tychy. Głosować można 
osobiście, korespondencyjnie oraz in‑
ternetowo.
osobiście lub korespondencyjnie głoso‑
wać można w piątek 7 września, a póź‑
niej w dniach 10‑14 oraz 17‑21 września. 
Natomiast głosowanie internetowe roz‑
poczyna się 7 września br. o godz. 0.00 
i potrwa do 21 września do godz. 23.59.
Każda osoba, która chce zagłosować 
osobiście lub korespondencyjnie, musi 
wypełnić formularz głosowania, któ‑
ry znajduje się m.in. w Punkcie Kon‑
sultacyjnym wyznaczonym dla danego 
okręgu konsultacyjnego lub na stronie 
internetowej www.razemtychy.pl oraz 
złożyć wypełniony formularz w dowol‑
nym Punkcie Konsultacyjnym w godzi‑
nach jego pracy lub wysłać na adres: 
Urząd miasta Tychy al. Niepodległości 
49, 43‑100 Tychy z dopiskiem „Budżet 
Partycypacyjny 2019”. Listę punktów 
konsultacyjnych publikujemy poniżej.

z kolei aby zagłosować internetowo, 
trzeba wejść na stronę razemtychy.pl 
i skorzystać z umieszczonej tam plat‑
formy do głosowania.

Przydziel swoje 10 punktów

Każdemu głosującemu przysługuje 10 
punktów, które może dowolnie rozdzie‑
lić pomiędzy dostępne projekty (moż‑
liwe jest oddanie całej puli punktów 
na jeden projekt). aby wypełnić pra‑
widłowo formularz należy:

zaznaczyć projekt lub projekty, na któ‑•	
re uczestnik chce oddać swój głos tj. 
przydzielić odpowiednią liczbę punk‑
tów dla poszczególnych zadań,

zaakceptować regulamin głosowania •	
wraz z informacją o przetwarzaniu da‑
nych osobowych,
podać swój numer PESEL oraz •	
w przypadku głosowania osobistego 
lub korespondencyjnego złożyć czy‑
telny podpis (w przypadku gdy głosuje 
osoba poniżej 13. roku życia wyma‑
gany jest podpis rodzica/opiekuna 
prawnego).

Należy pamiętać, że wybierać można 
jedynie projekty należące do okręgu, 
którego jest się mieszkańcem posia‑
dającym pobyt stały, pobyt czasowy lub 
wpis do stałego rejestru wyborców mia‑
sta Tychy.

rusza głosowanie na tyski budżet partycypacyjny

UM
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y

Plac zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej powstał w ramach Budżetu 
Partycypacyjnego.

1. WILKOWYJE
Klub mCK wilkowyje, ul. Szkolna 94 (czynny: 
pon. – pt. godz. 12‑19)
2. MĄKOŁOWIEC, KOŹLINA
muzeum miejskie, Plac wolności 1 (czynny: 
wt. 8‑16, śr. 10‑17, czw. 10‑19, pt. 10‑18, sob. 
10‑18)
3. CZUŁÓW, ZWIERZYNIEC (część zachodnia)
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Katowicka 102 
(czynny: pon. – pt. 7:30‑15:30)
4. WARTOGŁOWIEC, ZWIERZYNIEC (część 
wschodnia)
zespół Szkolno‑Przedszkolny nr 3, ul. Cmen‑
tarna 54 (czynny: pon. – pt. 7‑15)
5. JAROSZOWICE, URBANOWICE, WYGO-
RZELE
Filia nr 10 mBP, ul. Przejazdowa 6 (czynny: 
pon. 10–15, wt. 10–16, śr. – pt. 11–17:00)
6. CIELMICE, OSIEDLE OGRODNIK
zespół Szkolno‑Przedszkolny nr 2, ul. Jed‑
ności 51 (czynny: pon. – pt. 7:30‑15:30)
7. GLINKA, SUBLE
Balbina Centrum, ul. Barona 30, pok. 209 
(czynny: pon. – śr. 7:30‑15:30, czw. 7:30–
17:30, pt. 7:30–13:30)
8. ŻWAKÓW
Filia nr 18 mBP, ul. Konfederatów Barskich 
17‑19 (czynny: pon. 10–16, wt. 9– 16, śr. – 
pt. 10–18)

9. STARE TYCHY
muzeum miejskie, Plac wolności 1 (czynny: 
wt. 8‑16, śr. 10‑17, czw. 10‑19, pt. 10‑18, sob. 
10‑18)
10. PAPROCANY, OSIEDLA: P, O – CZĘŚĆ O1, 
T – CZĘŚĆ T1, W (część wschodnia)
mediateka, al. marszałka Piłsudskiego 16 
(czynny: pon. – pt. 8‑19:30, sob. 8– 15)
11. OSIEDLE A
Filia nr 1 mBP, Plac Św. anny 3 (czynny: pon. 
10–16, wt. 9–16, śr. – pt. 10–18)
12. OSIEDLE B
Balbina Centrum, ul. Barona 30, pok. 209 
(czynny: pon. – śr. 7:30‑15:30, czw. 7:30–
17:30, pt. 7:30–13:30)
13. OSIEDLE BALBINA
Balbina Centrum, ul. Barona 30, pok. 209 
(czynny: pon. – śr. 7:30‑15:30, czw. 7:30–
17:30, pt. 7:30–13:30)
14. OSIEDLE C
Filia nr 4 mBP, ul. Czysta 27 (czynny: pon. 
10–16, wt. 9–16, śr. – pt. 10–18)
15. OSIEDLA D, G
Urząd miasta Tychy, al. Niepodległości 49 
(czynny: pon. – śr. 7:30‑15:30, czw. 7:30–
17:30, pt. 7:30–13:30)
16. OSIEDLE E
Urząd miasta Tychy, al. Niepodległości 49 

(czynny: pon. – śr. 7:30‑15:30, czw. 7:30–
17:30, pt. 7:30–13:30)
17. OSIEDLA F, ZAWIŚĆ
Urząd miasta Tychy, al. Niepodległości 49 
(czynny: pon. – śr. 7:30‑15:30, czw. 7:30–
17:30, pt. 7:30–13:30)
18. OSIEDLE H, Ł
Filia nr 11 mBP, ul. Kopernika 3 (czynny: pon. 
10–16, wt. 9–16, śr. – pt. 11–19)
19. OSIEDLA K, L, CZTERY PORY ROKU
Filia nr 18 mBP, ul. Konfederatów Barskich 
17‑19 (czynny: pon. 10–16, wt. 9–16, śr. – pt. 
10–18)
20. OSIEDLA M, U
mediateka, al. marszałka Piłsudskiego 16 
(czynny: pon. – pt. 8‑19:30, sob. 8–15)
21. OSIEDLA N, O
mediateka, al. marszałka Piłsudskiego 16 
(czynny: pon. – pt. 8‑19:30, sob. 8–15)
22. OSIEDLE R
Filia nr 18 mBP, ul. Konfederatów Barskich 
17‑19 (czynny: pon. 10–16, wt. 9–16, śr. – pt. 
10–18)
23. OSIEDLA T, W (część zachodnia)
mediateka, al. marszałka Piłsudskiego 16 
(czynny: pon. – pt. 8‑19:30, sob. 8–15)
24. OSIEDLA Z, Z1
Filia nr 12 mBP, ul. zaręby 31a (czynny: pon. 
10–16, wt. 9– 16, śr. – pt. 10–18)

Bilety na Jesień od środy
Od 21 do 27 października odbywał się 
będzie w Tychach XVII Międzynarodo-
wy Festiwal „Śląska Jesień Gitarowa” 
i Konkurs Gitarowy im. J. E. Jurkow-
skiego. Już w tym tygodniu będzie 
można kupić bilety na festiwalowe 
koncerty.

organizator festiwalu, czyli miejskie 
Centrum Kultury, zapowiada 18 muzycz‑
nych wydarzeń w programie tegorocz‑
nej Jesieni, w których weźmie udział 69 
artystów, w tym trzy polskie orkiestry. 
w gronie muzyków, spotkania z którymi 
powinny w październiku wypełnić salę 
mediateki, znajdują się m.in. marek Pa‑
sieczny, rolf Lislevand, European Guitar 
Quartet, Brasil duo czy projekt Ponte 
Vecchio z udziałem avi avitala, Chena 
reissa, Łukasza Kuropaczewskiego 
i davida adorjana.
Szczegółowy program XVII Śląskiej Je‑
sieni Gitarowej zaprezentujemy w tym 
miejscu w następnym numerze. Nato‑
miast od środy, 5 września będzie moż‑
na kupić bilety na festiwalowe koncerty. 
dostępne one będą w sieci Ticketma‑
ster, czyli m.in. w tyskim empiku i me‑
dia markt (d. Saturn) oraz na stronie 
internetowej www.ticketmaster.pl. Po‑
dobnie jak przy poprzednich edycjach, 
bilety na inaugurację i finał Jesieni 
kosztować będą 50 zł, a na pozostałe 
koncerty – 30 zł. WW

Lista Punktów Konsultacyjnych, w których można głosować na tyski budżet partycypacyjny:

Bezpieczny festyn przy 
Gemini Park

Miasto Tychy, Miejskie Centrum Kul-
tury oraz radna Lidia Gajdas są orga-
nizatorami dorocznego Dnia Bezpie-
czeństwa, który w tym roku przeniesie 
się z Parku Miejskiego na parking przy 
Gemini Park.

Impreza odbędzie s ię  w sobotę, 
8 września od godz. 14 do 19 i obfi‑
tować będzie w szereg atrakcji zwią‑
zanych z bezpieczeństwem na drodze. 
w programie znajdą się m.in. „zwario‑
wane” rowery, możliwość przejażdż‑
ki segwayem i torqwayem, symulato‑
ry dachowania oraz jazdy motocyklem 
na jednym kole, pokazy straży pożar‑
nej, policji i ratownictwa techniczno
‑drogowego oraz konkursy dla dzie‑
ci i dorosłych. Jedną z największych 
atrakcji ma być mobilny tor off‑road, 
czyli specjalna konstrukcja, po której 
poruszanie się samochodem wymagać 
będzie nie tylko precyzji i umiejętności, 
ale i odwagi.
Podczas dnia Bezpieczeństwa zbierane 
będą pieniądze na rozbudowę ośrodka 
rehabilitacyjno‑Edukacyjno‑wycho‑
wawczego, prowadzonego przez tyskie 
koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
osób z Niepełnosprawnością Intelektu‑
alną. WW
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