
Dodatek wydawany i finansowany 
przez Urząd Miasta Tychy

Adres redAkcji:
al. Niepodległości 49,

tel. 32 776 39 16, faks 32 776 39 48


e-mail: redakcja@umtychy.pl

nr 175/412  Lipiec 2015 T yski informaTor samorządowy

P
owstaje zaplecze dla 
sali koncertowej, któ-
re znajdzie się pod 
jej główną konstruk-

cją – mówi Leszek Pałys, in-
spektor nadzoru budowlanego 
w Miejskim Zarządzie Budyn-
ków Mieszkalnych, nadzorują-
cym inwestycję. – Trwają przy-
gotowania do montażu okładzin 
akustycznych ścian i sufitu, na-
stępnie wykonana zostanie sce-
na, widownia na ok. 400 miejsc 
i wyposażone zostaną pomiesz-
czenia zaplecza. Po zakończeniu 
wszystkich prac w sali odbędą się 
pomiary akustyczne, by spełnia-
ła najwyższe normy, jeśli chodzi 
o odbiór muzyki i nagrywanie, 
a także wyświetlanie filmów 
w 3D, bo i takie możliwości bę-
dzie stwarzała.

Biblioteka i AUKSO
Budowa Mediateki XXI wie-

ku to kolejny etap rewitalizacji 
budynku, gdzie miał powstać ze-
spół szkół municypalnych. Par-
ter zajmuje hol główny z wej-
ściem i lokalami usługowymi. 
Wokół holu rozmieszczone zo-
staną poszczególne działy bi-
blioteki (m.in. wypożyczalnia 
główna, czytelnia prawna, na-
ukowa, itd.). Wyposażone zo-
staną w wysokiej klasy sprzęt 
komputerowy z bezprzewodo-
wym internetem i stanowiskami 
do słuchania muzyki. Znajdzie 
się tutaj także interaktywne cen-
trum edukacji oraz biblioteka 
dla dzieci. W Mediatece swoją 
siedzibę będzie miała Orkie-
stra Kameralna Miasta Tychy 
„Aukso”.

Dla najmłodszych
Od strony południowej bu-

dynku przygotowane jest miejsce 
na plac zabaw dla dzieci z bezpo-
średnim wyjściem do biblioteki 
dziecięcej. Sala koncertowa znaj-
duje się na pierwszym piętrze, 
tutaj są także kolejne pomiesz-
czenia biblioteki, a na drugim 
piętrze – sale konferencyjne i biu-
ra biblioteki. Przed budynkiem 
powstały już miejsca parkingowe 
i chodniki dla pieszych.

Środki unijne
Inwestycja o wartości 42 mln 

zł (brutto) sfinansowana zostanie 
w 60 proc. z pożyczki w ramach 
Inicjatywy Jessica z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego, a w 40 proc. 
z kredytu ze środków Banku 
Rozwoju Rady Europy.

LeSzeK SOBierAj

Oferta Mediateki

W Mediatece znajdzie się czytelnia dla dzieci z wyjściem na plac zabaw.

Do wynajęcia
Wydział Gospodarki Loka-
lowej Urzędu Miasta Tychy 
przygotował ofertę dla osób 
zainteresowanych wynaję-
ciem pomieszczeń na działal-
ność gospodarczą. W Media-
tece będą do wynajęcia trzy 
lokale użytkowe. Są to dwa 
pomieszczenia, gdzie ogło-
szony został przetarg nie-
ograniczony – jedno o po-
wierzchni użytkowej 132 m 
kw., drugie – o pow. użytko-
wej 93 m kw. Jest też trzeci 
lokal o pow. użytkowej 83 m 
kw., gdzie ogłoszono prze-
targ nieograniczony z prze-
znaczeniem na prowadzenie 
działalności gastronomicznej. 
Stawka wyjściowa do prze-
targu wynosi 30 zł/mkw. 
(netto plus media) i może 
zostać obniżona o 20 proc. 
w przypadku zatrudnienia 
osoby bezrobotnej, zareje-
strowanej w Urzędzie Pracy 
w Tychach.
Przetargi zaplanowane zosta-
ły na 5 sierpnia, a wszelkich 
informacji można zasięgnąć 
w Wydziale Gospodarki Lo-
kalowej Urzędu Miasta Tychy 
tel. 32/776 30 57.
Warto dodać, iż lokale po-
siadają pełne wyposażenie 
we wszystkie instalacje tech-
niczne i są gotowe do rozpo-
częcia działalności. Ustalono 
także preferencje dotyczące 
niższej stawki za wynajem, 
niż stawka wyjściowa. Są one 
skierowane dla osób po raz 
pierwszy rozpoczynających 
działalność gospodarczą.

Do wynajęcia są dwa pomieszczenia o powierzchni użytkowej 132 m kw. i 93  m kw., usytuowane od strony południowej i 
północnej budynku. Są wyposażone we wszelkie instalacje i gotowe do rozpoczęcia działalności. Mogą być przeznaczone na cele 
biurowe (administracyjne), wystawowe, sklep, itd.
W lokalu przeznaczonym na cele gastronomiczne znajdzie się pełne wyposażenie kuchni, a także kilka pomieszczeń 
na magazyn, szatnie oraz pełne zaplecze sanitarne.

FiniSzUJe koLeJna dUża MieJSka 
inWeSTycJa – na koniec GrUdnia 

zaPLanoWano oTWarcie MediaTeki 
XXi WiekU. GoToWe Są JUż 

PoMieSzczenia bibLioTeczne, SaLe 
MULTiMediaLne, zaPLecze obiekTU, 

a Także Teren Wokół bUdynkU. 
obecnie Prace bUdoWLane TrWaJą 

TyLko W SaLi koncerToWeJ.
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