
 

 

Zgodnie z zapowiedziami 7 października br. na stronie internetowej 

www.razemtychy.pl opublikowane zostały przez Miasto Tychy wyniki głosowania  - 

zwycięskie projekty siódmej edycji budżetu obywatelskiego, które zostaną zrealizowane  

w 2021r.  

Z siedmiu projektów promowanych przez naszą Spółdzielnię – zwyciężyły tylko trzy, ale za 

to z całkiem dobrą punktacją: 

 

Lokalizacja Wygrane projekty 
Liczba przyznanych 

punktów 

Szacunkowy koszt 

realizacji 

Paprocany, 

os. P, O, T1, 

W 

Budowa oświetlenia i montaż ławek w Parku 

św. Franciszka i Klary – autor: Mikołaj 

Figlarski, Magdalena Kilian 

 

709 

 

91 000 zł 

Osiedle R 

Remont części parkingu przy ul. Wł. 

Reymonta 7-16 – autor:  Henryk Radwański 

 

578 

 

168 910 zł 

Osiedle F, 

Zawiść 

Zagospodarowanie podwórek przy  

ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 – 

autor: Grzegorz Pisula 

 

374 

 

167 356 zł 

 

Niestety część projektów nie spotkała się z na tyle dużym zainteresowaniem, żeby uzyskać 

zwycięstwo. Wskutek stanowczo zbyt małej aktywności naszych mieszkańców przepadły 

poniższe ciekawe inicjatywy.  

 

Lokalizacja 
Projekty, które nie uzyskały wystarczającej 

akceptacji 

Osiedla D, 

G 

Remont parkingu przy al. Niepodległości 222 – 

autor: Elżbieta Tarnowska 

Osiedla M, 

U 

Remont części parkingu przy ul. Moniuszki  

5-16 – autor: Jan Zaborowski 

Remont części parkingu przy ul. Uczniowskiej 

7 – autor: Zbigniew Góral 

Osiedla N, 

O 

Remont chodnika przy ul. Nałkowskiej  

i ul. Orzeszkowej  – autor: Piotr Lada 

 

 

 

http://www.razemtychy.pl/


 

Dziękujemy zatem autorom projektów oraz mieszkańcom za zaangażowanie                             

i poparcie zgłoszonych projektów ale… 

Koncepcja budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) to chyba na ten moment 

najdogodniejszy instrument bezpośredniego oddziaływania mieszkańców na lokalne władze 

pozwalający na realizację oczekiwań i najpilniejszych potrzeb mieszkańców miasta.  

Wystarczy tak niewiele – oddać wypełnioną kartę do głosowania lub zagłosować 

elektronicznie i już możemy kształtować najbliższe otoczenie. W tym roku, podobnie jak w 

zeszłych latach prezentowaliśmy na łamach naszej gazetki i strony internetowej projekty, 

które naszym zdaniem najbardziej wpisują się w Państwa oczekiwania wobec Miasta. 

Niestety mimo tak szeroko zakrojonej akcji promocyjnej uzyskany wynik trudno uznać za 

satysfakcjonujący. Może w następnym roku się uda. 

 

Mając powyższe na uwadze już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji 

budżetu obywatelskiego który choć w części pozwoli na realizację oczekiwań mieszkańców 

miasta Tychy - finansowanych z budżetu Miasta licząc na Państwa większą frekwencję przy 

uczestniczeniu w głosowaniu nad budżetem w następnych latach. 

 

Więcej informacji na temat wszystkich projektów, które zostały wybrane przez 

mieszkańców do realizacji w siódmej edycji budżetu obywatelskiego można uzyskać na 

stronie internetowej Urzędu Miasta www.umtychy.pl w zakładce Dla mieszkańców - Budżet 

Obywatelski  lub bezpośrednio na stronie www.razemtychy.pl 

http://www.umtychy.pl/
http://www.razemtychy.pl/

