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NASZE POMYSŁY NA NASZE MIASTO

W skateparku na Lisińcu, który powstał w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego, w
wakacje coś się dzieje praktycznie od rana do wieczora. Młodzi szaleją na hulajnogach w
bardziej stromej części parku. Kilkulatki podpatrują ich uważnie, trenując swoje pierwsze
zjazdy na nieco mniejszych pochylniach.
Grupa rodziców, która towarzyszy maluchom, rozsiadła się na ławeczkach, tuż przy
wybetonowanej niecce. Po ubraniu pociech w kaski i ochraniacze, czujnie obserwują je z
daleka. Ławki fajne, pasują do całej aranżacji, ale po trzech godzinach siedzenia przydałyby się
jednak takie z oparciem - mówi jedna z mam. No i koniecznie jakieś oświetlenie - dodaje druga.
Za chwilę zapadnie zmrok, maluchy absolutnie nie zamierzają przerwać zabawy, a jeżdżenie po
ciemku byłoby niebezpieczne. Co jakiś czas dzieciaki podjeżdżają na moment, by ochłonąć i
napić się wody. I tu pojawia się problem. Cała woda już wypita, a najbliższy sklep daleko.
Hydrant by się tu przydał - mówi jeden z nastolatków - Można byłoby się ochłodzić w ten upał. I
uzupełnić wodę - dorzuca inny. Kiedy dowiadują się, że każdy z tych pomysłów można
urzeczywistnić w ramach Budżetu Obywatelskiego, wyciągają smartfony i klikają na budżetowy
profil, żeby być już na bieżąco i nie przegapić wiosną naboru wniosków, które można złożyć
przez Internet, pomijając osobistą wizytę w Urzędzie Miasta.
W tym roku, w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego możemy wybierać, na co
zagłosujemy z 425 zgłoszonych zadań. W sumie, od 2014 roku mieszkanki i mieszkańcy wybrali
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do realizacji 540 zadań za łączną kwotę ponad 37 milionów złotych. Powstały liczne place
zabaw, place rekreacji ruchowej, boiska. W bibliotekach przybyło ciekawych pozycji, polepszyła
i wzbogaciła się miejska infrastruktura. Ale mieszkanki i mieszkańcy popuszczają też wodze
wyobraźni. Odbył się festiwal „Gwiezdnych Wojen”, w parkach pojawiły się karmniki dla
wiewiórek, mamy domki dla owadów zapylających, nietoperzy, bo podczas każdej edycji
wnioskodawczynie i wnioskodawcy pamiętają o tym, że w naszym mieście nie żyjemy sami. Z
roku na rok przybywa trawników zamienionych w kwietne łąki. W V edycji na Promenadzie
pojawiła się tężnia solankowa.
Na kilkunastu ławkach przy tężni zwykle brakuje miejsca. Seniorki i seniorzy żartują, że mają
namiastkę Ciechocinka. Sporo również rodziców z maluchami, mniejsze śpią w wózkach, te
starsze biegają dookoła. Co chwilę przysiadają się rolkarze, amatorzy nordic walkingu i
rowerzyści, którzy przy tężni planują sobie chwilę przerwy w treningach. W tym roku
realizowany jest projekt zagospodarowania przestrzennego Promenady, a wkrótce w pobliżu
tężni solankowej powstanie również grill park.
Swoje pomysły w ramach Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy, bez względu na wiek.
Najmłodsza pomysłodawczyni, której wizja została zrealizowana, miała 8 lat. W każdej edycji
bardzo aktywni są zawsze seniorzy i seniorki, którzy najczęściej myślą o zazielenieniu naszego
miasta, troszczą się o zwierzęta, mają również ciekawe pomysły na warsztaty.

Aktualnie przed nami głosowanie #℣佐⌡⌀漀搀 㘀 搀漀 ㈀㔀 眀爀稀攁嬀渀椀愀⌡⍃倣℣, podczas którego mamy możliw
wskazania zadań, które chcielibyśmy, żeby zostały zrealizowane w naszym mieście i dzielnicy.
Podobnie jak w ubiegłym roku w trasę po mieście wyruszy Londyńczyk, który zamieni się w
mobilny punkt do głosowania. Oczywiście, jeśli ktoś przegapi autobus – będzie mógł
zagłosować
o
każdej
porze
przez
Internet
wchodząc
na
stronę
www.konsultacje.czestochowa.pl.
Budżetowy autobus odwiedzi każdą z dzielnic, w środku można osobiście wypełnić i wrzucić
do urny kartę do głosowania, ale również spotkać się i podyskutować z sąsiadami o tym, co
warto by było zgłosić wiosną w ramach kolejnego Budżetu Obywatelskiego.
Agata Wierny
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