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Z

agospodarowanie przestrzeni, demontaż
ostatnich pozostałych ociepleń azbestowych, rewitalizacja placów miejskich i obszarów zdegradowanych – już niebawem wiele
podobnych inwestycji ma szansę na szybszą
realizację dzięki dotacjom z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone konkursy o dofinansowanie projektów obejmujących rewitalizację dzielnic i osiedli zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007‑2013.

„Osada” do remontu
Aby skutecznie sięgnąć po środki z unijnego budżetu, Rada Miasta uchwaliła „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tychy”. Dokument wskazuje te obszary, które najbardziej
rewitalizacji potrzebują oraz mają prawo ubiegać się o środki na ten cel, tzn. spełniają co najmniej trzy spośród poniższych kryteriów:
æ wysoki poziom bezrobocia, ubóstwa, degradacji środowiska naturalnego
æ niski poziom wykształcenia
æ niski wskaźnik prowadzenia działalności
gospodarczej
æ niski standard warunków mieszkaniowych.
Dokument określa ponadto plan inwestycji do zrealizowania w celu poprawy jakości życia mieszkańców osiedli zaniedbanych,
o niedostatecznej infrastrukturze, w których
zachodzi zjawisko regresu kulturowego i gospodarczego. Wśród wytypowanych obszarów znalazło się m.in. osiedle robotnicze
„Osada” w Czułowie.

Spółdzielnie aktywne
Projekty możliwe do dofinansowania
mogą obejmować m.in. przebudowę i remont obiektów poprzemysłowych i nieużyt-

radosław kaźmierczak

W tegorocznym rankingu
Gazety Prawnej Tychy
znalazły się na wysokim,
13 miejscu wśród
gmin najskuteczniej
wykorzystujących
fundusze unijne. O tym,
że nie zamierzamy spocząć
na laurach świadczy
kolejny pakiet wniosków
o dofinansowanie,
przygotowany w ramach
Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta.

Mieszkańcy
w darze Miastu

Urząd Miasta Tychy w ramach Programu Rewitalizacji będzie wnioskować m.in.
o refundację remontu placu Baczyńskiego.

kowanych, zagospodarowanie przestrzeni
miejskich, budowę nowych obiektów o przeznaczeniu kulturalnym, rekreacyjnym, społecznym itp. oraz usuwanie elementów elewacji budynków zawierających azbest. Wszystko
po to, by ożywić dzielnice najbardziej zdegradowane i zagrożone wykluczeniem społecznym. – Beneficjentem, czyli odbiorcą dofinansowania, może być Urząd Miasta, lecz
także spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe, szkoły wyższe czy organizacje pozarządowe – mówi Bożena Nowak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy
Europejskich. – Przeprowadziliśmy kampanię informacyjną wśród potencjalnych zainteresowanych o możliwościach ubiegania się
o środki z EFRR. W wyniku tej akcji zgłoszono nam kilkanaście projektów. Odpowiedziały przede wszystkim spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe.

Walka o fundusze
Pojęcie rewitalizacji obejmuje także remont lub modernizację obiektów o szczególnej
wartości zabytkowej. Refundowane mogą być
inwestycje poczynione od stycznia 2007 roku.
Urząd Miasta Tychy w ramach Programu Rewitalizacji wnioskować będzie m.in. o refundację remontu placu Baczyńskiego oraz dofinansowanie przebudowy placu św. Anny.
– Nie znamy dokładnych terminów, ale Urząd
Marszałkowski ogłosi konkurs najprawdopodobniej jeszcze w tym roku – mówi Bożena
Nowak. – Wszystkie uwzględnione w naszym
programie projekty będą miały szansę na dofinansowanie. Dokument „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy” będzie stanowił załącznik do każdego wniosku.
A jest się o co bić. Dofinansowanie inwestycji, jakie można uzyskać to nawet 85 proc.
jej całkowitej wartości. Wyjątek stanowią projekty, w których beneficjent (np. wspólnota
mieszkaniowa) zamierza wyremontować nie-

ruchomość komercyjną przeznaczoną w przyszłości pod wynajem (czyli nieruchomość będzie przynosić spółdzielni zyski). Wówczas
dofinansowanie nie przekroczy 40 proc. wartości inwestycji.
O dofinansowanie walczyć będą zarówno
inwestycje Miasta Tychy, jak i pozostałych zainteresowanych podmiotów. – Będziemy więc
rywalami w walce o fundusze, ale to zdrowa
rywalizacja – mówi Bożena Nowak.
Sylwia Zawadzka

czekają na fundusze
W ramach „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Tychy” o dofinansowanie z EFRR będą ubiegać
się następujące projekty:
æ Kompleksowa rehabilitacja i rewitalizacja:
– Starej dzielnicy mieszkalnej „Osada” w Czułowie
– Placu św. Anny
– Placu Baczyńskiego
–	Dzielnicy Stare Tychy i os. „B”
æ Przebudowa elewacji, demontaż
i utylizacja docieplenia z płyt azbestowych na osiedlach B, D, K, H, U,
M, N, O.
æ Przebudowa pawilonu przy
ul. Uczniowskiej, 7 w którym zlokalizowana jest placówka kulturalno-oświatowa oraz lokale
usługowo-handlowe wraz z zagospodarowaniem przyległego do pawilonu terenu rekreacyjnego oraz
boiska.
æ Remont pawilonów wolno stojących, w których zlokalizowane
są: Przedszkole nr 19 i Przedszkole
nr 22 wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu.

Jubileusz 75-lecia nadania Tychom praw gminy
miejskiej trwa i z tej okazji chcieliśmy zaprosić
Państwa do wspólnej zabawy.

C

hodzi o zapełnienie Skrzyni Czasu sprowadzonej do
Tychów specjalnie na okoliczność 75-lecia nadania
Tychom praw gminy miejskiej. Zwracamy się z prośbą
o zgłaszanie propozycji przedmiotów, które chcieliby Państwo wrzucić do Skrzyni. Na propozycje czekamy pod nr
tel. 032 776 39 16, 032 776 39 18 od 8.00 do 15.00 oraz
pod adresem: marta.witek@umtychy.pl od 28 lipca do 20
sierpnia.
Więcej informacji o Skrzyni Czasu i jubileuszowych
imprezach na stronie: www.umtychy.pl w zakładce „Tyszanin/75 lat nasze Tychy”.
Po zebraniu wszystkich Państwa pomysłów, zespół
powołany do organizacji obchodów 75-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej, wyłoni trzy najciekawsze
typy. Nagrodą będą jubileuszowe gadżety i możliwość
umieszczenia zaproponowanego przedmiotu w Skrzyni, obok innych cennych darów. Skrzynia zostanie zapieczętowana w grudniu 2009 roku i na 25 lat trafi do Muzeum Miejskiego w Tychach. Uroczyste otwarcie nastąpi
w 100-lecie nadania Tychom praw gminy miejskiej, czyli
w 2034 roku.
Przypomnijmy. Skrzynia Czasu została zaprezentowana po raz pierwszy 23 stycznia 2009 roku na Uroczystej
Sesji Rady Miasta inaugurującej obchody 75-lecia nadania
Tychom praw gminy miejskiej w Teatrze Małym w Tychach. Wtedy trafiły do niej
pierwsze cenne przedmioty od Honorowych Obywateli Miasta: koszulka
hokejowa Mariusza Czerkawskiego,
batuta Marka Mosia, dyrygenta i dyrektora artystycznego Orkiestry Kameralnej
Miasta Tychy „AUKSO”, książka pod redakcją Marka S. Szczepańskiego „Tychy
1939 – 1993 monografia miasta”
oraz popiersie Jana Pawła II –
dar od arcybiskupa Damiana
Zimonia. Od tej pory Skrzynia
jest obecna na każdej ważniejszej imprezie, organizowanej
w roku jubileuszowym,
a przedmioty które się
w niej znajdują, już teraz mają
ogromną wartość dla miasta.
MW
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Miasto pięknieje

NASZE
TYCHY

Pamiątkę
do skrzytni
czasu
włożył m.in.
Mariusz
Czerkawski.

Warto wiedzieć

Nowości na urzędowej stronie
Chcą Państwo pospacerować
po Tychach nie wychodząc
z domu? A może znaleźć firmę,
która pomoże naprawić samochód czy wymaglować zasłony? Na stronie www.umtychy.pl
znalazło się kilka nowości, które
mogą stać się dla tyszan cennym
źródłem informacji.

W

dziale „Gość” w zakładce
„Wirtualne wycieczki” – znalazły się nowe zdjęcia panoramiczne. Można obejrzeć otoczenie przed
wejściem do Urzędu Miasta, wejść
do urzędu i rozejrzeć się po Biurze
Obsługi Klienta. Następnie, klikając odpowiedni przycisk, znaleźć się
przy windach czy kasach. Jeśli wolą Państwo plenery,
to polecamy nową panoramę – Skwer Niedźwiadków,
gdzie można zobaczyć jak
wygląda park i trzy wyremontowane
sympatyczne misie. Wirtualni spacerowicze mogą
przenieść się również
na Aleję Niepodległości, paprocańską plażę,
obejrzeć okolice hotelu Piramida, pospace-

rować po Sublach, Rynku czy placu
św. Anny. Warto zajrzeć na plac Baczyńskiego (nowa panorama powstanie po zakończeniu remontu placu)
i do WBU Balbina, zwiedzić Muzeum
Miejskie, kościół Ducha Świętego czy
świętej Jadwigi.
Dla osób kochających rowerowe
wojaże przygotowano kolejne ułatwienie – do już istniejących map
w zakładce „Tyszanin/Sport i Rekreacja/trasy rowerowe” obrazujących
trasy rowerowe na terenie Tychów
dołączono mapę Google. Wpisując
w wyszukiwarce na stronie www.
trasy.info.pl nazwę miasta, możemy zaznaczając kolejne punkty, wyznaczyć trasę, którą chcemy jechać.
Z rynku do Cielmic? Nie ma problemu. Mapa poprowadzi nas istniejącymi na terenie miasta ścieżkami
czy trasami.

Kolejna nowość – wyszukiwarka
firm – umożliwi natomiast znalezienie przedsiębiorstwa zarejestrowanego w Tychach. Szukać można m.in.
po opisie działalności (np. szewc,
blacharz czy magiel), wpisując imię
lub/i nazwisko właściciela czy numer
PKD. Można zawęzić obszar poszukiwań do daty otwarcia działalności
firmy, do firm działających obecnie
albo tych wykreślonych z ewidencji. Działanie wyszukiwarki można sprawdzić na stronie urzędowej
w zakładce „Przedsiębiorca/Wyszukiwarka firm”. To wersja testowa, dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie
Państwa uwagi i sugestie, które można wysyłać na adres: strona@umtychy.pl. Warto pamiętać, że uzyskane
wyniki wyszukiwania mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie mogą
zastąpić zaświadczenia potwierdza-

jącego wpis do ewidencji działalności
gospodarczej w rozumieniu ustawowym.
To nie wszystkie nowości, które mają ułatwić życie mieszkańcom
miasta. Na stronie w zakładce „Tyszanin/Sprawy
społeczne/bezpieczeństwo” umieszczono mapę z systemem monitoringu miejskiego wraz
z rozmieszczeniem kamer, który kontrolują strażnicy miejscy.
Ponadto na stronie działa zakładka „75 Lat Nasze Tychy”, gdzie
znajdują się informacje na temat obchodów jubileuszu 75-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej.
W zakładce „Tyszanin/Lato w mieście” można sprawdzić jakie zajęcia
oferują chętnym tego lata instytucje
w mieście.
O kolejnych nowościach będziemy informować na bieżąco. MW

