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Nasza redakcja wraz ze schroniskiem zabiega o postawienie 450 koszy
ulicznych. Wspólnie zadbajmy o czystość skwerów oraz ukróćmy…

„Kolędowanie” z kupą
Urzędnicy zabrali się właśnie do weryﬁkowania ponad
setki dopiero co złożonych wniosków w kolejnej odsłonie
Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Z kilku względów będzie to wyjątkowa edycja tego wydarzenia z udziałem mieszkańców. Przede wszystkim po raz pierwszy
o swoje własne, odrębne inwestycje będą zabiegać trzy
nowe dzielnice: Śródmieście, Curie–Skłodowskiej oraz
Poremba. Nowością jest też to, że redakcja GŁOSu,
wspólnie z zabrzańskim oddziałem Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami i schroniskiem Psitul mnie, zaproponowała mieszkańcom pod rozwagę niezwykle rozległą i pożyteczną inwestycję ogólnomiejską. Chodzi o zamontowanie przy ulicach i skwerach wszystkich dzielnic Zabrza
450 małych koszy na odpadki, do których będzie można wrzucać także woreczki z psimi odchodami. Mamy
nadzieję, iż to rozwiązanie w końcu radykalnie poprawi
czystość na naszych chodnikach i zieleńcach. O ile tylko
oczywiście większa ilość właścicieli czworonogów zmobilizuje się do sprzątania po swoim pupilach...
Od wielu lat mieszkańcy, społecznicy i radni utyskują przy
różnych okazjach na zaśmiecone
ulice, chodniki i trawniki, a także
rozkładające się i cuchnące psie
odchody. Zwłaszcza ten ostatni
problem widoczny jest zimą i na
przedwiośniu, gdy topnieją śniegi przykrywające ten wstydliwy
problem. Zagadnienie oczywiście
jest szersze, bo owe odpadki nie
spadają z nieba, lecz są porzucane
przez samych właścicieli czworo-

nogów. – Druga strona medalu
jest jednak taka, iż dzieje się tak
dlatego, że zwłaszcza w dzielnicach i na bocznych ulicach jest
mało koszy na śmieci. Z kolei
większość zatok śmietnikowych
przy wspólnotach mieszkaniowych jest szczelnie zamknięta
z obawy przed nieporządkiem.
W efekcie np. właściciele psów
muszą się wykazać olbrzymią determinacją, by dopełnić ciążących
na nich obowiązków sanitarnych

i porządkowych. W praktyce z kupą w woreczku muszą przejść
nierzadko przez pół osiedla. To
nie są sprzyjające warunki ani do
promowania czystości w mieście,
ani do przekonywania właścicieli
psów do sprzątania po nich – uważa Przemysław Jarasz, dziennikarz
GŁOSu, a prywatnie miłośnik
zwierząt, który formalnie złożył
w imieniu naszej redakcji i schroniska taki projekt do ogólnomiejskiej puli budżetu obywatelskiego.

Zgodnie z regulaminowym wymogiem, poparło go 50 mieszkańców. Pomysł ten przewiduje
także zakup kilkudziesięciu sztuk
woreczków do rozdania zabrzanom, kampanię promocyjną,
a także oznakowanie specjalnymi
naklejkami wszystkich przyulicznych koszy w mieście, przypominającymi o możliwości wyrzucania do nich psich odchodów. Na
takie bowiem rozwiązanie zgadza
się Sanepid i to także w wielu innych miastach Polski.
– Kluczowe w naszym pomyśle jest to, iż dokładne lokalizacje
montowania nowych koszów na
odpadki mają być konsultowane ze wszystkimi radami dzielnic
i osiedli. To bowiem lokalni społecznicy i radni najlepiej wiedzą,
którędy spacerują mieszkańcy
i gdzie takich koszy najbardziej
brakuje – podkreśla Jarasz.
Jakie jeszcze inne ciekawostki
wynikają z pobieżnej analizy złożonych przez mieszkańców wniosków inwestycyjnych? Najmniej
– bo tylko jeden projekt – zgłosili
mieszkańcy osiedla Kotarbińskiego. Choć w zasadzie obejmuje on
swym zakresem cały szereg drobniejszych przedsięwzięć: budowę

chodnika, oświetlenia placu zabaw,
ławek, a nawet źródełka z czystą
wodą do picia. Wszystko to oszacowali na maksymalną dostępną
sumę 350 tys. zł. – Społecznicy
z Kotarbińskiego w pewien sposób
„wyspecjalizowali” się w składaniu
pojedynczego wniosku. Widocznie
uznali, iż lepiej jest się w swoim
gronie dogadać na etapie tworzenia
projektów niż konkurowanie ze
sobą lokalnych pomysłów podczas
głosowania.
Niezaprzeczalnym
plusem takiej taktyki jest, iż już teraz wiadomo, że projekt ten przejdzie i zostanie zrealizowany. Oczywiście pod warunkiem przejścia
weryﬁkacji – podkreśla Eugeniusz
Mizerski, który z ramienia prezydent miasta czuwa nad koordynacją spraw związanych z budżetem
obywatelskim.
Niewiele więcej, bo zaledwie
dwa projekty, zgłosili mieszkańcy
Kończyc. Z kolei najbardziej „zażarta” walka o głosy trwać będzie
w Centrum Południe (9 propozycji), w Centrum Północ i Rokitnicy
(po 8) oraz w Mikulczycach (7).
Wśród projektów dzielnicowych pojawiają się co rusz pewne
nowości. Na przykład mieszkańcy Makoszów będą się ubiegać
o budowę miasteczka ruchu drogowego. Z kolei przy ul. Fredry
w Centrum Południe rodzinom
marzy się niski park linowy dla
mniejszych dzieci. Coraz częściej
pojawiają się też propozycje tężni
solankowych: tym razem w Ro-
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9 czerwca w naszym mieście zakończył się
czas składania wniosków w ramach dziewiątej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli 103 wnioski.

ZABRZAŃSKI BUDŻET
OBYWATELSKI
IX EDYCJA

1
2
3
4
5
6

9 maja - 9 czerwca 2022 r.
2 września 2022 r.
9 września 2022 r.
23 września 2022 r.
30 września - 17 października 2022 r.
24 października 2022 r.

TO TY DECYDUJESZ!
Więcej informacji: www.miastozabrze.pl

TERAZ – GŁOSOWANIE!

To siedem projektów
ogólnomiejskich i 96
dzielnicowych.
Wśród
zgłoszonych propozycji znalazły się m.in.:
boiska sportowe, skyte
parki, tężnie, siłownie
pod chmurką, place zabaw, miasteczka ruchu
drogowego, a nawet
alpinarium z roślinami
xerotermicznymi.
Zakładany limit wydatków
na projekty z bieżącej
edycji budżetu obywatelskiego to 6 mln 600
tys. zł. Kwota ta podzielona zostanie na 21 puli
dzielnicowych oraz pulę
ogólnomiejską o wartości 1 mln zł.
Warto przypomnieć, że ramach dotychczasowych ośmiu
odsłon ZBO zabrzanie złożyli
ponad 760 wniosków. Po oddaniu ponad 175 tysięcy głosów (głównie elektronicznie)
na przestrzeni ostatnich lat
do realizacji wybrane zostały
159 zadania. Większość z nich
została już wykonana i służy
mieszkańcom. Na ich realizację
miasto przeznaczyło w latach
2015-2022 prawie 32 mln zł.
W tym roku, pomimo negatywnych skutków pandemii, Zabrze zwiększyło pulę

środków na realizację zadań
inwestycyjnych zgłoszonych,
a następnie wybranych przez
mieszkańców. Kwota 6 mln 600
tys. zł zostanie podzielona na
21 puli dzielnicowych (11 dzielnic dużych – tutaj pule wynoszą po 350 tys. zł i 10 małych
– po 175 tys. zł) oraz pulę ogólnomiejską o wartości 1 mln zł.
Ostateczna liczba projektów,
które zostaną poddane głosowaniu mieszkańców opublikowana zostanie 23 września br.
Samo głosowanie rozpocznie
się 30 września i potrwa do 17
października.

Aby wziąć udział w głosowaniu trzeba będzie podać imię,
nazwisko, adres zamieszkania,
a także wskazanie faktu ukończenia 13 lat. Jeśli zdecydujemy się na głosowanie w formie
elektronicznej to będziemy
musieli podać dodatkowo albo
nr telefonu albo nasz adres mailowy – to tam zostanie wysłany sms albo mail z prośbą o potwierdzenie głosowania.
Więcej informacji o dziewiątej edycji Zabrzańskiego
Budżetu
Obywatelskiego
znajdziecie Państwo na: www.
miastozabrze.pl

