
Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia odbędą się, organizowa-
ne już po raz drugi, spotka-
nia branżowe pracowników 
administracji samorządowej 
z przedstawicielami organi-
zacji pozarządowych działa-
jących na terenie Tychów.

Spotkania branżowe to oka-
zja do wymiany doświad-

czeń, nawiązania współpracy 
pomiędzy organizacjami działają-
cymi w podobnych obszarach, ale 
przede wszystkim pole do wypra-
cowania wspólnej koncepcji reali-
zacji określonych zadań w nad-
chodzącym roku. – Spotkania 
odbywają się w okresie, gdy roz-
poczynamy prace nad projektem 
przyszłorocznego budżetu miasta 
– mówi Krystyna Rumieniuch, 
naczelnik Wydziału Spraw Spo-

łecznych i Zdrowia Urzędu Mia-
sta w Tychach. – Propozycje, jakie 
pojawią się ze strony organizacji 
pozarządowych, zostaną wzięte 
pod uwagę przy planowaniu bu-
dżetu.

Na terenie Tychów działa oko-
ło 200 organizacji pozarządowych 
– głównie stowarzyszeń, fundacji 
i klubów sportowych. Miasto Ty-
chy, w ramach realizowanych stra-
tegii w poszczególnych obszarach 
(zdrowia, profilaktyki uzależnień, 
kultury czy sportu) co roku ogła-
sza konkursy otwarte dla organi-
zacji pozarządowych na realizację 
określonych zadań (np. prowa-
dzenie programów profilaktycz-
nych, warsztatów zajęciowych czy 
zajęć stopowych dla określonych 
grup docelowych). Organizacje, 
których cele statutowe zakłada-
ją realizację takich właśnie dzia-

łań, mogą dzięki temu realizować 
je korzystając ze środków gminy. 
Gmina zaś realizuje w ten sposób 
priorytety w zakresie polityki spo-
łecznej przewidziane na dany rok.

Spotkania branżowe to oka-
zja, by obie strony mogły porozu-
mieć się już na etapie planowania 
działań na rok następny. – Zwró-
ciliśmy się do organizacji pozarzą-
dowych zaproszonych na spotka-
nia, żeby wcześniej się zastanowiły 
jakie zadania uznają za potrzebne, 
które z nich chcą i mogą realizo-
wać – mówi Agata Gasz z Wydzia-
łu Spraw Społecznych i Zdrowia 
UM Tychy. – Na „branżówkach” 
wspólnie wypracujemy też po-
mysły i propozycje do Programu 
Współpracy Miasta Tychy z Orga-
nizacjami Pozarządowymi na rok 
2012. Podczas tych spotkań przed-
stawiciele organizacji pozarządo-

wych mogą zgłębić swoją wiedzę 
o tym, co w mieście zostało już 
zrealizowane i co można jeszcze 
realizować.

Spotkania poprowadzą pra-
cownicy jednostek gminnych zaj-
mujących się pracą w określonych 
obszarach: Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miej-
skiego Centrum Kultury, a także 
Miejskiego Zarządu Oświaty, Po-
wiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, Wydzia-
łu Komunalnego UM Tychy czy 
Domu Pomocy Społecznej Wrzos. 
– Gościnnie w jednym ze spotkań 
weźmie udział dr Rafał Żelazny, 
reprezentujący Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Tychach – dodaje 
Agata Gasz.

Spotkania będą się odby-
wać w Inkubatorze Przedsię-

biorczości Społecznej (ul. Baro-
na 30). – Właśnie dzięki temu, 
że mamy Inkubator, mogliśmy 
w tym roku zorganizować te 
spotkania z podziałem na po-

szczególne obszary działania, 
dla osób zainteresowanych kon-
kretnym obszarem – wyjaśnia 
Agata Gasz.
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æ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 
25.08. (zgłoszenia do 23.08.)
æ Działania na rzecz osób starszych: 29.08. (zgłoszenia do 25.08.)
æ Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 30.08. (zgłosze-
nia do 26.08.)
æ wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 5.09. 
(zgłoszenia do 1.09.)
æ Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego: 6.09. 
(zgłoszenia do 2.09.)
æ Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego: 
8.09. (zgłoszenia do 6.09.)
Miejsce: inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach, 
budynek Balbina Centrum, ul. Barona 30 pok. 209 (i piętro).

Terminy spotkań

Anna z fontanną
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Na stronie internetowej www.fontanna.umtychy.pl mieszkańcy miasta mogą głosować na ten projekt fontanny, który bardziej im się podoba. Wariant I (po lewej stronie) i Wariant II (z prawej).

Ławki, zieleńce, a w centralnym miejscu placu – fontanna. Już 
niedługo mieszkańcy osiedla anna – najstarszego osiedla tzw. 
Nowych Tychów – będą mogli, jak przed laty, wypoczywać  
w pięknym otoczeniu na Placu św. anny.

Rewitalizacja placu rozpocz-
nie się już w tym roku. Najpraw-
dopodobniej we wrześniu Miej-
ski Zarząd Ulic i Mostów ogłosi 
przetarg na wykonanie przebu-
dowy płyty placu oraz układu 
drogowego i parkingów. – Obec-
nie przygotowujemy przetarg – 
mówi Maciej Datta z MZUiM. 
– Całość zadania szacowana jest 
na około 5 mln zł a realizacja 
powinna zakończyć się w 2012 
roku.

mniej ulic, więcej 
zieleni

Przebudowa obejmie cały 
plac wraz z dojazdem od strony 
ul. Andersa. Nawierzchnia dróg 
i chodników będzie wykona-

na z rożnych rodzajów koloro-
wej kostki betonowej, powstanie 
nowa zieleń i elementy małej ar-
chitektury. Ilość miejsc parkin-
gowych na placu zmniejszy się 
po przebudowie do 32, ale po-
wstaną dodatkowo 44 miejsca 
na ul. Wojska Polskiego.

Po przebudowie placu 
zniknie odcinek jezdni biegną-
cy wzdłuż dawnego domu kul-
tury (Plac św. Anny 4). Ruch 
samochodowy będzie popro-
wadzony od wyjazdu z ulicy 
Andersa do ul. Wojska Polskie-
go. Powierzchnia wyznaczona 
od południa przez budynek przy 
Placu św. Anny 4, a od północy, 
wschodu i zachodu przez jezd-
nię i parkingi, stanowić będzie 
właściwą część rekreacyjną pla-

cu, z trawnikami i ławeczkami. 
Tu centralnym punktem będzie 
fontanna.

wybierz fontannę
Pozostałości dawnej fontan-

ny są dziś prawie niewidoczne. 
Wydaje się, że na środku placu 
stoi zaniedbany klomb, z nazbyt 
wybujałą roślinnością. Wśród 
zielni stoi jednak stara, ośmio-
kątna wieżyczka fontanny. Pro-
jekt nowej fontanny, jaka ma być 
ozdobą placu po przebudowie, 
powstał w pracowni tyskiego ar-
chitekta Grzegorza Ratajskiego. 
Zakłada pozostawienie oryginal-
nej formy wieżyczki, z niewielki-
mi modyfikacjami. Projekt po-
wstał w dwóch wariantach.

Na stronie www.fontanna.
umtychy.pl przedstawione zo-
stały dwie koncepcje fontanny. 
Mieszkańcy mogą przez internet 
zagłosować na ten projekt, któ-
ry bardziej przypadł im do gu-

stu. Głosowanie trwa od 9 do 31 
sierpnia, a jego wyniki, zostaną 
uwzględnione przy wyborze kon-
cepcji, która zostanie zrealizowa-
na w ramach rewitalizacji placu.

wokół placu
Przebudowa płyty placu 

to dopiero początek rewitaliza-
cji. Podobnie jak w przypadku 
Placu Baczyńskiego, dla pełnego 
efektu konieczne będzie odno-
wienie elewacji budynków wo-
kół placu. – Firma, z którą pod-
pisaliśmy umowę na wykonanie 
projektu termomodernizacji, 
w październiku przedstawi nam 
projekt wraz z kosztorysem – 
mówi Robert Klefas, kierownik 
Rejonu Obsługi Mieszkańców 
nr 1 Miejskiego Zarządu Budyn-
ków Mieszkalnych w Tychach. 
– Gdy już będziemy znali do-
kładny kosztorys, wówczas będą 
zwoływane zebrania wspólnot 
mieszkańców. Każda wspólno-

ta musi wyrazić zgodę na udział 
w kosztach termomodernizacji 
i podjąć stosowną uchwałę.

Zasady podziału kosztów 
pomiędzy gminę i mieszkańców 
mają być podobne, jak przy mo-
dernizacji Placu Baczyńskiego. 
Miasto pokryło wówczas 100 proc. 
kosztów modernizacji elewacji wi-
docznych od strony placu.

Perełki 
socrealizmu

Termomodernizacja plano-
wana jest na lata 2012 – 2014. 
Chociaż dokładny kosztorys po-
znamy w październiku, wiado-
mo już jednak, że termomoder-
nizacja wszystkich budynków 
otaczających plac będzie przed-
sięwzięciem bardziej kosztow-
nym niż sama przebudowa pły-
ty. Nie bez znaczenia jest tutaj 
zabytkowa wartość najstarszego 
osiedla Nowych Tychów, która 

wyklucza standardowe okrycie 
elewacji styropianem. – Projekty 
są opracowywane przez specja-
listyczną firmę, według uzgod-
nień z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków – wyjaśnia 
Robert Klefas. – Freski, płasko-
rzeźby i murale na budynkach 
będą podczas prac termomoder-
nizacyjnych objęte opieką i do-
zorem konserwatorskim.

Osiedle A zbudowane 
w duchu socrealizmu, bogate 
w elementy ozdobne i małą ar-
chitekturę, nie ma jeszcze sta-
tusu zabytku, jest jednak obję-
te opieką konserwatora. Przez 
lata architektura osiedla zacho-
wała się w nie zmienionym sta-
nie, bez przebudów i nowszych 
„wtrętów”. Dlatego rewitalizacja 
musi połączyć dwa cele: popra-
wę jakości życia mieszkańców 
i ochronę unikalnej architektury 
osiedla.
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WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wspólne cele i ich realizacja


