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Czas na renowację tyskich rzeźb

W piątek, 30 września w Katowicach
rozpoczynają się trzydniowe Śląskie
Targi Książki. W gronie wielu wystawców swoje stoisko będą miały także
Tychy. Wśród naszych wystawców pod
egidą Urzędu Miasta Tychy znajdą się
tyskie instytucje kultury: Muzeum
Miejskie, Teatr Mały, Miejska Biblioteka Publiczna.
Z ich przedstawicielami będzie się można spotkać przez cały czas trwania targów, czyli od piątku do niedzieli w godz.
10:00–18:00 na stanowisku numer 28.
Będzie można porozmawiać o wystawach i wydarzeniach organizowanych
przez te instytucje, a także zakupić
wydane przez nie publikacje. Wśród
nich m.in.: „Tychy. Monografia historyczna”, ostatnie egzemplarze niezwykle popularnej książki Patryka Oczko
„Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta”,
książka Marii Lipok-Bierwiaczonek
„A jak Anna. Wczoraj i dziś pierwszego osiedla Nowych Tychów”, pozycja
dla dzieci „Z Tyszkiem i Alą na tyskich
ścieżkach”, czy też cieszące się zainteresowaniem nie tylko kibiców dzieło Piotra Zawadzkiego „GKS (vice)mistrzem jest. Opowieść o tyskiej drużynie
wszech czasów”.
Targi odbędą się w jednym z najnowocześniejszych obiektów europejskich
– Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Wstęp jest wolny.
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Za tydzień pierwsze
przetargi
20 września upłynął termin składania
wniosków na zakup pierwszych działek w ramach „Programu wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Tychach”.
W przyszłym tygodniu odbędą się przetargi.
Tychy przekazały do puli pierwszej
transzy Programu kilkanaście działek
przy ulicach: Mała Aleja Róż, Zimorodków i Browarowej. Jak informuje Urząd
Miasta, do momentu zakończenia przyjmowania ofert wpłynęło ich 233. Ostateczne rozstrzygnięcia zainteresowani
poznają już na początku przyszłego tygodnia, gdyż przetargi na działki przy
Małej Alei Róż i Zimorodków zaplanowano na 3 października, zaś działki przy
Browarowej znajdą nabywców następnego dnia.
Zwycięzcy przetargów otrzymają możliwość nabycia działek na preferencyjnych zasadach, jednak pod warunkiem, że w ciągu 5 lat wybudują tam
dom i w nim zamieszkają.
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Nasi na Śląskich Targach
Książki
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Na terenie miasta Tychy mamy wiele
rzeźb i obiektów małej architektury z lat
70. autorstwa uznanych dziś rzeźbiarzy
z tytułami profesorskimi krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych – mówi Igor
Śmietański, zastępca prezydenta miasta Tychy ds. gospodarki przestrzennej. – Wspólnie ze spółdzielnią Oskard,
na terenie której znajduje się większość
tych obiektów, chcemy je odrestaurować,
dokonać koniecznych napraw i uporządkować teren wokół nich.
Program odrestaurowania rzeźb i rzeźbiarskich elementów małej architektury,
jakie znajdują się na terenie osiedli D, G, F
i M, zakłada rozpoczęcie prac na początku
2017 r. Rzeźby zostaną odrestaurowane
i zabezpieczone przed korozją. Tam, gdzie
to konieczne, uzupełnione będą brakujące
elementy. Otoczenie zostanie uporządkowane, by rzeźby były lepiej wyeksponowane. Ponadto każda z nich zostanie
oświetlona i opatrzona tabliczką z datą
wykonania i nazwiskiem autora.
– Chcemy podkreślić, że to nie są przypadkowe obiekty, że one są czymś wyjątkowym. W innych miastach nie ma podobnych realizacji na tak dużą skalę – mówi
wiceprezydent Igor Śmietański.
Będzie porozumienie
Przez lata modernistyczne rzeźby wykonane przeważnie z tzw. uszlachetnionego betonu były anonimowe i zaniedbane.
Dopiero w zeszłym roku Muzeum Miejskie
w Tychach wydało publikację, w której Patryk Oczko opisał dokładnie czas i okoliczności powstania rzeźb. Dotarł także
do autorów. Dwóch z nich – prof. Józef
Sękowski i prof. Jerzy Nowakowski z ASP
w Krakowie – uczestniczyło w zorganizowanym przez muzeum spotkaniu z mieszkańcami.
– Przez lata wszyscy żyliśmy obok tych
obiektów niewiele o nich wiedząc i poświęcając im niewiele uwagi – mówi Igor
Śmietański. – Czas, by je odrestaurować,
podkreślić ich artystyczne walory i opisać,
by przestały być anonimowe.
Tej pracy miasto zamierza się podjąć
wspólnie z TSM Oskard. Większość rzeź-

Piotr Polis, prezes TSM Oskard i wiceprezydent Igor Śmietański uzgadniają
ostatnie szczegóły porozumienia.
biarskich obiektów z lat 70. znajduje się
na gruntach spółdzielni i przed laty została wykonana na jej zamówienie. Porozumienie między gminą Tychy i spółdzielnią ma zostać podpisane jeszcze w tym
tygodniu.
– Ustalamy ostatnie szczegóły – mówi
Igor Śmietański. – Prace ruszą od przyszłego roku.
Z placu zabaw do parku
Wśród obiektów, które zostaną poddane
renowacji, jest m.in. Hokeista – rzeźba Józefa Sękowskiego, usytuowana w pobliżu
Stadionu Zimowego. Opracowanie sporządzone przez Muzeum Miejskie wskazuje
na konieczność naprawy ubytków i pęknięć, usunięcia dawnych, dokonanych
niewłaściwymi materiałami wypełnień,
wykonania konserwacji zabezpieczenia
przed wnikaniem wody. Podkreśla też ko-

nieczność usunięcia krzewów całkowicie
zasłaniających rzeźbę z tyłu – gdyż została ona zaprojektowana do oglądania
ze wszystkich stron.
Inne obiekty ujęte w projekcie, to m.in.
zespół czterech niewielkich rzeźb zwierząt (w podwórku, w sąsiedztwie Zespołu Szkół Sportowych), które przez wiele
lat pełniły rolę elementów placu zabaw.
Tu oprócz konserwacji i naprawy (dwie
z nich są mocno uszkodzone), proponuje
się przeniesienie całego zespołu w lepiej
wyeksponowane miejsce. – Rozważamy
przeniesienie całej tej grupy do Parku
Niedźwiadków – mówi Igor Śmietański.
W sumie odnowionych zostanie 16 obiektów. Całość będzie kosztowała około 300
tys zł. Kosztami podzielą się miasto Tychy i Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Oskard.
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Bazy do (łatwiejszej) dyspozycji
Wszystko wskazuje na to, że Tychy otrzymają kolejne prawie 4 mln złotych ze środków europejskich, tym razem na poprawę
świadczonych dla mieszkańców e-usług
publicznych, głównie z zakresu gospodarki
przestrzennej.
Projekt o dość skomplikowanej nazwie
„Zwiększenie zdolności instytucjonalnej
i skuteczności administracji publicznej
poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych
rejestrów publicznych” jest wspólną inicjatywą Dąbrowy Górniczej, Jaworzna,
Sosnowca, Tychów oraz powiatów ziem-
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skich: będzińskiego i bieruńsko-lędzińskiego. Jego łączny koszt wynosi prawie 39 mln zł, z czego Tychom przypada
ok. 4,6 mln. Jako, że dofinansowanie zapewnione jest na poziomie 85%, to z tyskiego budżetu projekt pochłonie jedynie
niespełna 700 tys. zł, a pozostałe 3,9 mln
stanowić będą środki zewnętrzne. Projekt
został już pozytywnie oceniony i umieszczony na liście do dofinansowania.
W ramach projektu stworzony zostanie
geoportal, którego główną funkcją będzie
prezentowanie lokalizacji podstawowych
obiektów użyteczności publicznej w mieście (urzędów, instytucji, szkół, służb

i straży, szpitali, aptek), a w przyszłości
także banków, restauracji, parafii, hoteli
itp. I to wszystko na tle aktualnej, kolorowej mapy oraz bazy adresowej, która
umożliwi użytkownikom (mieszkańcom,
inwestorom, turystom) łatwą orientację w terenie. Portal, poza interaktywną
mapą, będzie też posiadał mechanizm
przeglądania różnorodnych baz danych,
w tym map geodezyjnych – nie tylko z obszaru Tychów, ale też pozostałych miast
i powiatów biorących udział w projekcie.
W projekcie przewidziano też wdrożenie
stosownej aplikacji na urządzenia mobilne.
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