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Już po raz piąty mieszkańcy Tychów mieli 
okazję rozdysponowania 5 milionów zło-
tych z przyszłorocznego budżetu miasta 
na potrzeby swoich dzielnic i osiedli. Z tej 
możliwości skorzystało 18 438 mieszkań-
ców, czyli nieco ponad 15 procent obywa-
teli.

Aktywniejsi niż rok temu
mieszkańcy okazali się tym samym bar-
dziej aktywni niż w roku ubiegłym, kiedy 
to frekwencja w głosowaniu na budżet 
obywatelski wyniosła 12,71%. można 
było oddać głos na 114 zgłoszonych pro-
jektów do realizacji w roku 2019. wybra-
no 64 pomysły, ale realizowanych będzie 
67 projektów, gdyż okręgi konsultacyjne, 
w których frekwencja była największa 

(Cielmice, osiedle ogrodnik; wartogło-
wiec, zwierzyniec oraz osiedla K, L i Czte-
ry Pory roku) cieszyć się będą bonusem 
w postaci dodatkowych zadań.
Po raz pierwszy swoje propozycje zgłaszać 
mogły dzieci i młodzież, bo do tej pory, 
by uczestniczyć w programie, trzeba było 
mieć skończone 16 lat. wpłynęły dwa ta-
kie projekty: jeden dotyczący boiska przy 
szkole nr 35 i drugi, związany z oświetle-
niem w Parku św. Franciszka i Klary. oba 
znalazły się w grupie zwycięskich projek-
tów i zostaną zrealizowane.

Wciąż pragmatyczni
– mieszkańcy wciąż są pragmatyczni, 
w zwycięskich projektach znajdziemy 
budowę chodnika, uporządkowanie po-

dwórek, remont wiaty śmietnikowej czy 
wykonanie oświetlenia. Coraz większa 
część projektów dotyczy jednak organi-
zacji wolnego czasu, np. spotkań dla se-
niorów, półkolonii dla dzieci, festynów czy 
podobnych wydarzeń integrujących lokal-
ne społeczności – mówi Krystyna rumie-
niuch z Urzędu miasta Tychy.
w sumie od początku funkcjonowania bu-
dżetu partycypacyjnego w Tychach złożo-
no ponad tysiąc projektów, z których 220 
już zrealizowano. razem z tegorocznymi 
liczba zrealizowanych pomysłów tyszan 
zbliży się do 300. WW

Budżet dla 18,5 tysięcy

Zostań wolontariuszem na mŚ
Organizatorzy piłkarskich mistrzostw 
świata FIFA U-20, które na przełomie maja 
i czerwca przyszłego roku odbędą się m.in. 
w Tychach, zapraszają do współpracy wo-
lontariuszy.

dla chętnych przygotowana została sze-
roka gama stanowisk i różnorodny za-
kres obowiązków: od udzielania informa-
cji na stadionach, dworcach i lotniskach, 
przez wsparcie osób z niepełnosprawnoś-
ciami, animowanie kibiców na trybunach, 
pomoc w Biurze Prasowym czy w przepro-
wadzaniu ceremonii meczowych, po asy-
stowanie zespołom w roli opiekuna i tłu-
macza. z pewnością każdy znajdzie tu coś, 
w czym będzie się czuł pewnie i będzie się 
chciał realizować.
Elektroniczna rekrutacja została otwarta 
17 września i potrwa do 31 grudnia br. 
w styczniu i lutym 2019 r. w miastach Go-
spodarzach przeprowadzone zostaną roz-
mowy z kandydatami, a ostateczne wyniki 
rekrutacji, wraz z przydzielonymi stanowi-
skami, ogłoszone zostaną 28 lutego 2019 
roku. Następnie w każdym z miast Gospo-
darzy zorganizowane zostaną szkolenia 
przygotowujące do działań.
zapisy oraz szczegóły dotyczące wolonta-
riatu dostępne są na www.laczynaspilka.
pl/wolontariat, a także na wolontariat.
laczynaspilka.pl. RN

Jak ratować życie
Nauka pierwszej pomocy oraz bezpieczeń-
stwo na basenie są ogromnie ważne. Dla-
tego Wodny Park Tychy weźmie we wtorek 
udział w programie edukacyjnym Fundacji 
WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”.

– razem z dziećmi ze Szkoły Podstawo-
wej nr 7 w Tychach będziemy bić rekord 
w jednoczesnym prowadzeniu resuscy-
tacji krążeniowo–oddechowej przez jak 
największą liczbę osób. akcja odbywa się 
w całej Polsce 16 października w godz. 
od 12 do 12:30 – informuje Sabina Żem-
ła z regionalnego Centrum Gospodarki 
wodno-Ściekowej Sa. – Przygotowali-
śmy na scenie widowiskowej w wodnym 
Parku Tychy miejsce, gdzie dzieci, pod 
czujnym okiem instruktora pierwszej 
pomocy, będą mogły zmierzyć się z tym 
wyzwaniem. Cieszymy się, że możemy 
brać udział w tej akcji i oswajać dzieci 
z tak ważnym zagadnieniem, jak ratowa-
nie życia, a także kształtować ich nawyki 
– dodaje. RN

Zwycięskie projekty
Okręg nr 1 (Wilkowyje): •	 – „Cooltural-

ne jazdy wilkowyjan” czyli cykl wycieczek 
kulturalno-edukacyjnych; – animator 
sportowy: pozaszkolne zajęcia sportowo
-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży; – za-
gospodarowanie klombu przy ul. Leśnej; 
– „aktywność to dla nas ważne” czyli za-
jęcia ruchowe promujące zdrowy styl ży-
cia; – alternatywa na nudę, czyli warsztaty 
aktywnego seniora.

Okręg nr 2 (Mąkołowiec, Koźlina): •	 – 
Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz 
wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu 
zabaw przy ul. Gilów; – Festyn na mąko-
łowcu; – dzień dziecka oraz dzień Sportu 
na mąkołowcu; – Spotkania integracyjne 
dla seniorów.

Okręg nr 3 (Czułów, Zwierzyniec – •	
część zachodnia): – doposażenie placu 
zabaw oraz montaż urządzeń solarnych 
przy ul. Narcyzów 24; – Kino letnie w Czu-
łowie; – dzień dziecka na Czułowie; – mi-
kołajki na Czułowie.

Okręg nr 4 (Wartogłowiec, Zwierzyniec •	
– część wschodnia): – Półkolonie letnie 
w dzielnicy wartogłowiec; – Progi zwal-
niające na ul. marzanny; – Poprawiamy 
bezpieczeństwo: montaż luster drogo-
wych na skrzyżowaniu ul. marzanny i ul. 
Jaskrów; – Festyn rodzinny: integracja 
mieszkańców dzielnicy wartogłowiec; – 
montaż koszy na śmieci przy ul. Stokrotek 
i ul. dziewanny; – montaż tablicy informa-
cyjnej przy ul. dzwonkowej; – osiedlowy 
dzień Seniora; – wybrukowanie zatoki au-
tobusowej na ul. Paproci.

Okręg nr 5 (Jaroszowice, Urbanowice, •	
Wygorzele): – Budowa oświetlenia boiska 
przy ul. Jaroszowickiej; – Półkolonie letnie 
na JUw-e; – majówka – festyn na JUwe.

Okręg nr 6 (Cielmice, Osiedle Ogrod-•	
nik): – wymiana nawierzchni placu za-
baw oraz remont urządzeń zabawowych 

na terenie zSP nr 2 przy ul. Jedności; 
– wymiana nawierzchni chodnika przy 
ul. Cielmickiej.

Okręg nr 7 (Glinka, Suble): •	 – remont 
i budowa chodników przy ul. Harcerskiej 
i ul. Hetmańskiej; – 100 wonnych bzów 
i jaśminów; – Budki dla ptaków w Parku 
Suble; – Budowa oświetlenia przy ul. Het-
mańskiej.

Okręg nr 8 (Żwaków):•	  – montaż ławek, 
koszy i wiat przystankowych na Żwakowie; 
– Budowa oświetlenia boiska wielofunk-
cyjnego przy ul. Nowej i ul. zgody.

Okręg nr 9 (Stare Tychy): •	 – remont 
chodnika przy ul. Starokościelnej; – Bu-
dowa stacji naprawy rowerów przy ul. 
Hlonda; – Festyn Starotyski; – Starotyski 
dzień Seniora.

Okręg nr 10 (Paprocany, osiedla P, •	
O1, T1, W – część wschodnia): – Budowa 
oświetlenia w parku św. Franciszka i Kla-
ry oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58; 
– remont parkingu przy al. Piłsudskiego 
100-110; – wymiana nawierzchni placu 
zabaw przy ul. dymarek.

Okręg nr 11 (osiedle A):•	  – Budowa pla-
cu zabaw przy ul. andersa 2-4a; – zie-
lony plac dla rodzin: zagospodarowanie 
podwórka przy ul. arctowskiego 3-3b; – 
osiedlowy dzień Seniora.

Okręg nr 12 (osiedle B):•	  – zagospo-
darowanie podwórka przy ul. Bukowej 
10-20.

Okręg nr 13 (osiedle Balbina):•	  – Spor-
towe półkolonie na Balbinie; – Chodni-
ki dla pieszych: montaż słupków drogo-
wych; – Budowa stacji napraw rowerów 
przy placu zabaw; – Piknik rodzinny: bez-
pieczne wakacje na Balbinie; – aktywna 
mama: gimnastyka dla mam z dziećmi 
na placu zabaw; – rodzinny rajd rowe-
rowy Balbiny.

Okręg nr 14 (osiedle C): •	 – Szko-
ła na sportowo: budowa bieżni i skocz-
ni na terenie SP nr 11; – remont placu 

zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy 
ul. Czarnieckiego 5.

Okręg nr 15 (osiedla D, G):•	  – remont 
placu zabaw przy al. Niepodległości 
194-200; – Budowa placu zabaw pomię-
dzy blokami przy ul. dąbrowskiego 29 
i dębowej 42-48.

Okręg nr 16 (osiedle E):•	  – miejska aka-
demia atletyki.

Okręg nr 17 (osiedle F, Zawiść):•	  – za-
dbajmy o nasze otoczenie: budowa placu 
zabaw i miejsc parkingowych przy ul. Fi-
telberga 15-29.

Okręg nr 18 (osiedla H, Ł): •	 – Budo-
wa parkingu wraz z remontem drogi we-
wnętrznej przy ul. Hańczy.

Okręg nr 19 (osiedla K, L, Cztery Pory •	
Roku): – SP 37 z technologią od pierw-
szaka do seniora; – montaż ławki solarnej 
na os. K przy ul. Konecznego; – organi-
zacja imprez integracyjnych dla miesz-
kańców.

o•	 kręg nr 20 (osiedla M, U): – remont na-
wierzchni parkingu przy ul. dmowskiego.

Okręg nr 21 (osiedla N, O):•	  – remont 
boiska na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 35.

Okręg nr 22 (osiedle R): •	 – Bezpiecz-
ne przejście dla pieszych przez ul Stocz-
niowców 70.

Okręg nr 23 (osiedla T, W – część za-•	
chodnia): – remont nawierzchni drogi 
przy ul. witosa 8-22; – Budowa skocz-
ni do skoku w dal na terenie SP 7 przy 
ul. Tołstoja; – doposażenie placu zabaw 
pomiędzy Przedszkolem nr 17 a SP nr 7.

Okręg nr 24 (osiedla Z, Z1):•	  – doświet-
lenie ciągów komunikacyjnych na osied-
lu z; – Budowa chodnika do placu zabaw 
przy SP nr 40.
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Trakt pieszy na os. W powstał w ramach budżetu 
partycypacyjnego.
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