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„Anna” chce bankomatu

Nie stać cię na prawnika – skorzystaj z nieodpłatnej pomocy

18 marca w Akademia Cafe przy ul. Andersa odbyło się spotkanie Kawiarenki Obywatelskiej z cyklu „AktywneA”. Inicjatywa przeznaczona jest
dla mieszkańców osiedla „A”, którzy
pragną wziąć aktywny udział w rewitalizacji tej części miasta oraz wpływać
na przestrzeń wokół siebie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku w Tychach funkcjonują
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz – co jest nowością – nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Podczas poniedziałkowego spotkania
przede wszystkim zbierano podpisy pod
wnioskiem o zainstalowanie bankomatu
na osiedlu. Najbliższy bankomat znaj‑
duje się przy skrzyżowaniu ul. Bursche‑
go i ul. Brzozowej, które znajduje się
na granicy osiedla, co jest dość uciąż‑
liwe dla mieszkańców „Anny”. W spot‑
kaniu wzięli także udział tyscy muze‑
alnicy oraz przedstawiciele Miejskiego
Centrum Kultury.
Na kolejne spotkanie w Kawiarence
Obywatelskiej organizatorzy zapra‑
szają już we wtorek, 26 marca o godz.
16 na plac św. Anny 2. Tematem roz‑
mów będą potrzeby infrastrukturalne
mieszkańców tego najstarszego tyskie‑
go osiedla.
KW

Pozarządowi w Gemini
Przez ostatnie dwa dni marca przedstawiciele tyskich organizacji pozarządowych prezentować będą swoją
działalność na terenie Centrum Handlowego Gemini. Akcja organizowana przez Urząd Miasta we współpracy z CH Gemini ma na celu zachęcenie
tyszan do pozostawienia jednego procenta podatku w naszym mieście.
Chęć uczestnictwa w akcji zgłosiło
osiem organizacji pożytku publiczne‑
go, którym każdy podatnik przy rozlicza‑
niu PIT-u może przekazać 1% należnego
podatku dochodowego. Zanim podejmie
się tę decyzję, warto zapoznać się z pro‑
filem działalności danego OPP, a przede
wszystkim pozyskać numer KRS ważny
przy wypełnianiu formularza podatko‑
wego. Wolontariusze tyskich „pozarzą‑
dówek” będą tymi informacjami służyć
klientom CH Gemini w sobotę i niedzielę
(30‑31 marca) od godz. 10 do późnych
godzin popołudniowych.
WW

Uprawnione do skorzystania z tych form
pomocy są osoby, które mają problemy
prawne, a znajdują się w trudnej sytuacji
życiowej, są nieporadne i nie są w sta‑
nie poradzić sobie z rozwiązaniem pew‑
nych życiowych problemów lub nie stać
ich na pomoc świadczoną na zasadach
rynkowych. Należą do nich m.in. osoby
młode do 26. roku życia, seniorzy, rodzi‑
ny wielodzietne, ofiary katastrof i klęsk
żywiołowych, weterani i kombatanci.
Wyłączone z nieodpłatnej pomocy praw‑
nej są osoby prowadzące działalność
gospodarczą (z wyjątkiem spraw zwią‑
zanych z przygotowaniem do rozpoczę‑
cia takiej działalności) oraz sprawy,
które są już na etapie toczącego się po‑
stępowania np. przed organami admi‑
nistracji publicznej, sądami powszech‑
nymi lub administracyjnymi.
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej
obejmuje sprawy rodzinne, cywilne,
karne, administracyjne, prawa pra‑
cy, ubezpieczeń zdrowotnych, prawa

spadkowego i podatkowego. Polega ona
na poinformowaniu osoby uprawnio‑
nej o obowiązującym stanie prawnym,
wskazaniu sposobu rozwiązania prob‑
lemu, pomocy w sporządzeniu projektu
pisma w danej sprawie.
Nieodpłatne poradnictwo obywatel‑
skie jest nieco szerszą formą pomo‑
cy osobom nieradzącym sobie z prob‑
lemami życiowymi, np. z problemem
zadłużenia, z zakresu spraw miesz‑
kaniowych czy zabezpieczenia społecz‑

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w Tychach w budynku „Bal‑
bina Centrum” przy ul. Barona 30 (pokój 212) – od poniedziałku do piątku
w godz. 9‑13, tel. 32 776 34 58; w Urzędzie Miasta przy al. Niepodległości
49 (pokój 317) – od poniedziałku do środy i w piątek w godz. 12‑16 oraz
w czwartek w godz. 13‑17, tel. 32 776 33 17, a także na pl. św. Anny 9 (po‑
kój 102) – od poniedziałku do piątku w godz. 12‑16, tel. 885 553 325.

nego. Mieszkańcy miasta, którzy złożą
oświadczenie, iż nie stać ich na pomoc
odpłatną, mogą liczyć na udzieloną
w prosty sposób podstawową poradę
prawną, ale także na możliwość pomo‑
cy w załatwieniu czynności urzędowych
czy rozwiązaniu innych problemów. Dla
przykładu: osoba zadłużona w banku
będzie mogła zwrócić się do prawnika,
by udał się z nią do tej instytucji i ne‑
gocjował np. podpisanie nowej umowy
lub rozłożenie rat kredytu.
WW

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
świadczone jest w „Balbina Centrum” przy
ul. Barona 30 (pokój 212) od poniedziałku
do piątku w godz. 13‑17, tel. 32 776 34 58 oraz
na pl. św. Anny 4 (pokój 102) od poniedziałku
do piątku w godz. 8‑12, tel. 885 553 325.

Czwarty etap PONE rozpoczęty
Urząd Miasta poinformował o rozpoczęciu realizacji IV etapu Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy.
Operatorem tegorocznego etapu Pro‑
gramu jest firma EKOSCAN INNOWA‑
CJA I ROZWÓJ Sp. z o. o. z siedzibą
w Świerklańcu przy ul. Błękitnej 12,
wybrana w drodze przetargu nieogra‑
niczonego.
Czwarty etap PONE rozpoczyna się
od weryfikacji wniosków przewidzianych
do realizacji w tym roku, w zakresie wy‑
miany źródła ciepła oraz termomoder‑
nizacji budynków. Weryfikacja będzie
prowadzona do 30 kwietnia 2019r. Ope‑
rator Programu będzie każdorazowo
termin weryfikacji ustalał telefonicznie
z wnioskodawcą.
Ważną informacją jest też ta o wzno‑
wieniu 13 marca działalności Punk‑
tu Obsługi Klienta, znajdującego się
przy ul. Barona 30, I piętro, pok. 216.
POK czynny jest dwa razy w tygodniu:
w środę w godz. 9‑18 (przerwa od 13:30
do 14) i w piątek w godz. 9‑16 (przerwa
od 13:30 do 14) oraz w pierwszą sobotę
miesiąca w godz. 9‑12.
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Wnioski o udział w Programie należy
składać:
– o d 13 marca 2019 r. do 20 grudnia
2019 r. w POK;
– od 21 grudnia 2019r. w sekretariacie
Wydziału Komunalnego Ochrony Śro‑
dowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta
Tychy, al. Niepodległości 49, VIII pię‑
tro, pok. 803.
Szczegółowych informacji w zakresie
Programu zasięgnąć można u Ope‑
ratora: tel. kom. 792 243 788. POK,

792 243 719 lub 794 243 787; e-ma‑
il: niskaemisja@ekoscan.pl. Przesy‑
łanie kosztorysów: kosztorysy@eko‑
scan.pl; strona internetowa: http://
www.niskaemisja.ekoscan.pl/ak‑
tualnosci-tychy; a także w Wydziale
Komunalnym Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, VIII
piętro, pok. 801, 803, 806; tel. (32)
776‑38‑31, (32) 776‑38‑34 lub (32)
776‑38‑06; e-mail: komunalny@um‑
tychy.pl.
RU
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