
TYSKI Informator SamorządowY Nr 9/490

DODATEK WYDAWANY I FINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA TYCHY  ADRES   REDAKCJI: Tychy   43-100   ·   al. Niepodległości 49   ·   tel. 32 776 39 16   ·   e-mail: redakcja@umtychy.pl 

Zakończyła się faza wyboru projektów 
do pierwszej edycji programu „Zielone 
Podwórka”. Wyłoniono jedenaście pro-
pozycji mieszkańców, które teraz będą 
realizowane.

Przypomnijmy, program ruszył 1 marca. 
Jego celem jest stworzenie atrakcyjnych 
dla mieszkańców terenów zielonych, 
w szczególności podwórek osiedlowych 
i skwerów. ze środków przeznaczonych 
na realizacje „zielonych podwórek” 
mogą być finansowane zadania należące 
do zadań własnych gminy lub powiatu, 
związane z urządzaniem terenów zie-
lonych, możliwe do realizacji w ramach 
jednego roku budżetowego. Koszt reali-
zacji zadania nie powinien przekroczyć 
150 000 zł, przy czym minimum 60 proc. 
kosztów projektu musiało być przezna-
czone na zieleń.
do urzędu wpłynęły 44 projekty. Specjal-
nie powołany zespół fachowców wybrał 
11, które zostaną zrealizowane. Najwię-
cej, bo 5 wybranych propozycji dotyczy-
ło terenów w administracji miejskiego 
zarządu Budynków mieszkalnych; dwa 
projekty zlokalizowane są w zasobach 
TSm „oskard”, a po jednym w spółdziel-
niach „weronika”, „wspólnota”, „zuzan-
na” oraz na terenie gminnym.
Projekt, który uzyskał największe uzna-
nie komisji to wniosek „zagospodaro-
wanie przestrzenne krańcowego, po-
łudniowego obszaru zielonej osi przy 
al. marszałka Piłsudskiego, pomiędzy 
blokami 37–43 oraz 45–51”. Projekt za-
kłada zorganizowanie systemu małych 
przestrzeni o zróżnicowanej nawierzch-
ni, roślinności oraz charakterze, słu-
żących wielu aktywnościom dla osób 
w różnym wieku (tj. różnorodne ławki, 
ławy, stoliki, hamaki oraz leżaki miej-

skie), a zaproponowana zieleń to nasa-
dzenia wysokie: tj. lilak pospolity, bez 
dziki, judaszowiec kanadyjski, złotokap 
pospolity, azalia wielkokwiatowa oraz 
nasadzenia traw ozdobnych i ziół.
do realizacji wybrano także następują-
ce projekty:
–   „zielona ławeczka na Filaretów” przy 

bloku na Filaretów 69;
–   „Skalny zakątek” – teren pomię-

dzy budynkami ul. reymonta 9–15 
i ul. m. rataja 4–10/reymonta 3–7;

–   „Urządzenie zieleni i elementów ma-
łej architektury na terenie zielone-
go podwórka „Pod LaSEm” pomię-
dzy budynkami przy ul. witosa na oś. 
w” (witosa 10–14; 16–20; 24; 26–32 
i 34–38);

–   „Przyjazne miejsca zabawy i odpoczyn-
ku” przy ul. Budowlanych 35;

–   „zielony czar osiedla” na osiedlu z;
–   „zielone podwórka przyjazne miesz-

kańcom i dzieciom” na placu między 
blokami przy ulicy dębowej 18–20 
i 26–28 oraz przy ul. dąbrowskiego 
11–13;

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

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

–   „zielone Podwórko” przy ul. dębowej 
40–38 i dąbrowskiego 23–25;

–   „zielony zakątek na Skłodowskiej” 
przy ul. m.C. Skłodowskiej 24.

Ewa Strzoda

Jedenaście zielonych podwórek

W minioną sobotę przez całe popołu-
dnie na Placu Baczyńskiego rezydował 
EUROtruck, czyli specjalna ciężarów-
ka, promująca piłkarskie Mistrzostwa 
Europy U21, które w czerwcu odbędą 
się m.in. w Tychach.

Pojazd wzbudził spore zainteresowanie 
tyszan, zwłaszcza najmłodszych, którzy 
mogli potrenować na urządzeniu Quick 
Feet doskonalącym umiejętności pił-
karskie, sprawdzić się na refleksomie-
rzu, czy wykonać specjalne pamiątkowe 
zdjęcie w fotobudce UEFa EUro U21.
Była to pierwsza, lecz nie ostatnia wizy-
ta tej mobilnej strefy kibica w Tychach. 
EUrotruck zawita do nas jeszcze kilka 
razy: 22 kwietnia stanie przy Stadionie 
miejskim (przy okazji ligowego meczu 
GKS – Stomil), 13 maja odwiedzi kom-
pleks sportowy przy ul. andersa pod-
czas Turnieju deichmanna, a 21 maja 
towarzyszyć będzie metropolitalnemu 

Świętu rodziny, ponownie na Placu Ba-
czyńskiego. EUrotruck będzie w Ty-
chach także w czasie rozgrywanego 

na Stadionie miejskim półfinałowego 
spotkania UEFa EUro U21.
 ww

EUrotruck jeszcze przyjedzie

Ten fragment Zielonej Osi zostanie w tym roku zagospodarowany w ramach progra-
mu „Zielone podwórka”.

Biblioteka bez utrudnień
Jak informuje Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, po spowodowanej przez wymia-
nę mebli kilkunastodniowej przerwie 
w normalnym funkcjonowaniu wypoży-
czalni w budynku Mediateki, placówka 
działa już bez utrudnień.

dotychczas, mimo ubiegłorocznej prze-
prowadzki Biblioteki Głównej z ul. wy-
szyńskiego do nowego obiektu przy 
al. Piłsudskiego 16, tyska książnica 
korzystała z mebli (głównie regałów 
na książki), które przez lata służyły 
w poprzedniej siedzibie. Teraz wresz-
cie czytelnicy będą mogli poruszać się 
w otoczeniu sprzętów zdecydowanie 
bardziej pasujących do nowoczesnego 
gmachu mediateki.
wprawdzie trwają jeszcze prace związane 
z wprowadzeniem nowoczesnych rozwią-
zań (całodobowa wrzutnia, książkomat, 
system zabezpieczenia radiowego całego 
księgozbioru), jednak nie wpływają one 
na normalne funkcjonowanie placówki.
w najbliższym czasie w mediatece zor-
ganizowane zostaną dwa spotkania w cy-
klu „Tury kultury”. 31.03. z tyszanami 
spotka się dziennikarz TVN i podróż-
nik Jakub Porada (godz. 18), natomiast 
4 kwietnia gościem mediateki będzie ak-
torka i piosenkarka Izabela Trojanow-
ska (wejściówki na to spotkanie można 
jeszcze odbierać w centrali mBP przy 
al. Piłsudskiego 16). ww

Głosuj na Suble
PortalSamorządowy.pl oraz Fundacja 
Napraw Sobie Miasto są organizatorami 
konkursu na najlepsze projekty zgło-
szone lub realizowane w Polsce w ra-
mach samorządowych budżetów oby-
watelskich.

do konkursu pod nazwą „mieszkam tu! 
– mądre pomysły na mądre miasto” za-
kwalifikowało się 29 projektów z całego 
kraju, a wśród nich jeden tyski – zgłoszo-
ne przez mieszkańców do Budżetu Party-
cypacyjnego razem Tychy 2016 – „Ciche 
i zielone Suble”.
zakładał on zwiększenie komfortu życia 
mieszkańców dzielnicy oraz osób odpoczy-
wających w Parku Suble poprzez ograni-
czenie natężenia hałasu i zanieczyszczeń 
powietrza w obrębie ul. Stoczniowców.
w ramach projektu nasadzono drzewa, 
byliny i ozdobne trawy wokół ronda św. 
Jadwigi, głównie od strony siłowni, w taki 
sposób, by stworzyć naturalny ekran dla 
dobiegających z ulicy dźwięków i spalin. 
Budżet projektu wynosił 148 tys. zł.
do 28 kwietnia można oddać swój głos 
na sublańską inicjatywę, klikając głos „za” 
na stronie: www.portalsamorzadowy.pl/
serwis/mieszkam-tu-2017/. dwa najlepiej 
ocenione przez czytelników portalu pro-
jekty otrzymają nagrody, które wręczone 
zostaną podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego EEC w Katowicach. ww

W fotobudce można było zrobić sobie pamiątkową fotografię, z czego skorzystało 
wielu małych i dużych mieszkańców Tychów.
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