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28 lutego zakoƒczy∏a si´ druga edycja
programu „Dzieci ulicy”. Program realizowa-
ny by∏  w czasie ferii zimowych - ruszy∏ 13 lu-
tego, a jego celem by∏a pomoc dzieciom po-
zbawionym opieki, rozpoznanie ich Êrodo-
wiska, wspieranie rodzin patologicznych. 

- W ramach programu dwunastu pedago-
gów i wolontariuszy monitorowa∏o co-
dziennie ulice Tychów, a zw∏aszcza miejsca,
gdzie mo˝na spotkaç ˝ebrzàce dzieci
pozbawione opieki doros∏ego. Sà to:  targo-
wiska, gie∏da kwiatowa, sklepy, parkingi
przy hipermarketach i stacje paliw. Na miej-
scu pedagodzy rozmawiali z dzieçmi, pro-

ponowali  ciep∏y posi∏ek, rozdawali ulotki
z informacjami o formach pomocy - mówi
Joanna Chawa, koordynatorka i
wspó∏autorka programu. 

Podczas jego trwania 350 dzieci otrzyma-
∏o informacje o formach pomocy, z zaj´ç
skorzysta∏o 56 dzieci, wydano 320 posi∏-
ków. Dzieci zosta∏y obj´te opiekà psycho-
logicznà i pedagogicznà. Cz´Êç z nich zain-
teresowa∏a si´ zaj´ciami w klubie
m∏odzie˝owym przy parafii Êw. Krzysztofa. 

Program b´dzie kontynuowany w czasie
wakacji letnich. 

(AC)

Dzieci ulicy Lekarz
wieczorowà
porà

Parkowanie znów p∏atne

W ostatnich tygodniach media informo-
wa∏y o rzekomych zmianach w systemie
pracy pogotowia ratunkowego, co spo-
wodowa∏o zaniepokojenie cz´Êci miesz-
kaƒców. W rzeczywistoÊci nowe rozwiàza-
nia oznaczajà wi´kszy komfort dla pacjen-
tów.

Przypomnijmy, ˝e Narodowy Fundusz
Zdrowia rozstrzygnà∏ 15 marca konkurs
na Êwiadczenie tzw.  ambulatoryjnej opie-
ki sanitarnej oraz opieki wyjazdowej od 18
do 8 rano w dni powszednie oraz w dni
wolne od pracy. Konkurs wygra∏y dwa nie-
publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej: Cen-
trum Medyczne „Arka-Med” (dawna Przy-
chodnia nr 9) przy ul. Na∏kowskiej 27, tel.
326 22 05 lub (604) 577 837 oraz Przy-
chodnia nr 4, al. Niepodleg∏oÊci 45, tel.
227 81 09. 

Zakres Êwiadczeƒ w nocnej i Êwiàtecz-
nej wyjazdowej opiece prowadzonej przez
przychodnie nr 4 i 9 obejmuje wizyty
w domu chorego w sytuacji, gdy nie ma
on mo˝liwoÊci dotarcia do przychodni. In-
formacje, do której z dwóch wymienio-
nych placówek nale˝y si´ zwróciç o po-
moc medycznà mo˝na uzyskaç we w∏a-
snej przychodni. 

W przypadku nag∏ego zachorowania
i stanów  zagro˝enia ˝ycia, a w szczegól-
noÊci w razie: utraty przytomnoÊci, upad-
ków z wysokoÊci, z∏amaƒ, wypadków ko-
munikacyjnych, nag∏ych zaburzeƒ Êwiado-
moÊci, urazów wypadkowych, nag∏ej
dusznoÊci, pora˝enia pràdem elektrycz-
nym, porodu, dolegliwoÊci zwiàzanych
z cià˝à, mieszkaƒcy Tychów mogà, tak jak
dotychczas, korzystaç z pomocy medycz-
nej dzwoniàc do stacji pogotowia ratun-
kowego pod nr 999. 

(AC)

Od 15 marca obowiàzujà w Tychach stre-
fy p∏atnego parkowania. Uchwa∏´ w tej
sprawie, w której okreÊlone zosta∏y
wysokoÊci op∏at, podj´∏a na sesji 29 stycznia
Rada Miasta Tychy. 

Za parkowanie zap∏acimy: 1,5 z∏ za pierw-
szà rozpocz´tà godzin´, za drugà 1,8 z∏, za
trzecià 2 z∏ i 1,5 z∏ za ka˝dà kolejnà rozpo-
cz´tà godzin´. Podobne stawki obowiàzy-
wa∏y w roku 2003 - nie zmieni∏a si´ wyso-
koÊç op∏at za pierwszà i trzecià godzin´,
a za drugà spad∏a.

Rada Miasta wprowadzi∏a tak˝e dwie do-
datkowe strefy p∏atnego parkowania: przy

ul. Damrota - od Rynku do skrzy˝owania
z ul. WolnoÊci oraz parking pomi´dzy „Bra-
mà S∏oƒca” a Bankiem PKO BP przy ul.
Dmowskiego. 

RównoczeÊnie zlikwidowana zosta∏a stre-
fa p∏atnego parkowania na Rynku.

Obecnie w Tychach jest 398 p∏atnych
miejsc parkingowych. Wp∏ywy z tytu∏u op∏at
wynios∏y ok. 240 tys. z∏ w roku 2002 i pra-
wie 230 tys. w roku ubieg∏ym. Uzyskane
w ten sposób Êrodki przeznaczane sà na re-
monty i utrzymanie dróg.

(AC)



Ju˝ po raz czternasty Stra˝ Miejska w Ty-
chach organizuje bezp∏atny kurs samoobro-
ny dla kobiet i m´˝czyzn. Szkolenia rozpocz-
nà si´  22 maja i potrwajà do 12 czerwca.
Zaj´cia, prowadzone w ramach akcji „Bez-
pieczne Tychy - DoÊç Milczenia”, odbywaç
si´ b´dà w soboty w godz. od 9 do 11 w sa-
li gimnastycznej Zespo∏u Szkó∏ Budowlano-
Mechanicznych przy ul. Edukacji 11. Popro-

wadzi je mistrzyni Êwiata w kick-boxingu,
tyszanka Anna Kasprzak.

Zg∏oszenia przyjmowane sà w siedzibie
Stra˝y Miejskiej w Tychach przy ul. Budowla-
nych 67 lub pod numerem 227 11 12, wew.
24.

Do tej pory w trzynastu edycjach kursu sa-
moobrony udzia∏ wzi´∏o szeÊçset osób.

(AC)

Na ulicach Tychów trwajà naprawy na-
wierzchni dróg po zimie. Nad zlikwidowa-
niem jej skutków na drogach powiatowych
i gminnych pracujà od 15 marca trzy bryga-
dy remontowe. Harmonogram robót aktu-
alizowany jest przez Miejski Zarzàd Ulic
i Mostów na bie˝àco, po codziennych prze-
glàdach dróg.

W pierwszej kolejnoÊci usuwane sà ubytki
zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu ruchu ko∏owe-
go oraz wyst´pujàce na drogach krajowych,
czyli ul.  Beskidzkiej, Miko∏owskiej, OÊwi´-
cimskiej i Turyƒskiej. Usuwanie ubytków
w nawierzchniach potrwa do po∏owy kwiet-
nia. 

W tym roku na utrzymanie dróg i ulic za-
planowano 1,5 mln z∏.  ¸àczna d∏ugoÊç dróg
krajowych, wojewódzkich, powiatowych
i gminnych w Tychach wynosi 257 km. 

(AC)
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Prezydent Miasta Tychy

Ze z∏otym medalem wróci∏a reprezen-
tacja tyskich samorzàdowców z turnieju
eliminacyjnego do VIII Mistrzostw Polski
Pracowników Samorzàdowych w Halo-
wej Pi∏ce No˝nej Pi´cioosobowej, który
rozgrywany by∏ 19 i 20 marca w Gliwi-
cach. Nasza dru˝yna nie przegra∏a ˝ad-
nego z szeÊciu meczy. Najlepszym strzel-
cem okaza∏ Robert Balcerowski ze Stra˝y
Miejskiej. Fina∏ mistrzostw Polski odb´-
dzie si´ w dniach 7-9 maja w Brennej,
weêmie w nim udzia∏ trzydzieÊci dru˝yn.

Nie jest to jedyny sukces odnotowany
ostatnio przez tyskich futbolistów - dru-
˝yna Stra˝y Miejskiej zdoby∏a srebrny me-
dal w V Halowych Mistrzostwach Polski
S∏u˝b Mundurowych w Pi´cioosobowej
Pi∏ce No˝nej zorganizowanych w dniach
20-22 lutego w Jastrz´biu-Zdroju. Tyscy

stra˝nicy równie˝ nie przegrali ˝adnego
meczu, w finale ulegli dopiero w rzutach
karnych dru˝ynie IPA Âlàsk. W zawodach
udzia∏ wzi´∏o czterdzieÊci dru˝yn policyj-
nych, wojskowych, celnych, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, stra˝y miej-
skich i po˝arnych.

(AC)

Za niespe∏na miesiàc Polska wejdzie do
Unii Europejskiej. Zakoƒczy si´ d∏ugi
i ˝mudny okres staraƒ i przygotowaƒ, roz-
pocznie si´ zupe∏nie nowy rozdzia∏ historii
naszego kraju. 

Moment ten dla ka˝dego z nas ma inne
znaczenie i wag´. Dla mnie osobiÊcie ozna-
cza on przede wszystkim szans´, którà
mo˝na i trzeba wykorzystaç. Warunkiem
powodzenia jest jednak indywidualna ini-
cjatywa - Unia nic za nas nie zrobi, nie
uwolni od odpowiedzialnoÊci za przy-
sz∏oÊç. UE nie da nam przys∏owiowej ryby,
a tylko - czy te˝ a˝ - w´dk´. Od nas zale˝y,
jak z niej skorzystamy. 

Przyk∏ady Irlandii i Grecji dobitnie ukazu-
jà dwie Êcie˝ki rozwojowe paƒstw wcho-
dzàcych do Wspólnoty. Irlandia perfekcyj-
nie wykorzysta∏a dziejowà szans´, prze-
kszta∏cajàc si´ z biednego i zacofanego za-
kàtka w jeden z najbardziej dynamicznie
rozwijajàcych si´ krajów Europy, w którym
poziom ˝ycia mieszkaƒców zmieni∏ si´ ra-
dykalnie. Na drugim biegunie jest Grecja,
gdzie pomoc unijnà w mniejszym czy wi´k-
szym stopniu zmarnowano. Wybór Êcie˝ki
dla Polski zale˝y od nas wszystkich. 

Tychy udowodni∏y, ˝e umiejà staraç si´
o pieniàdze z unijnych programów i go-
spodarnie je wykorzystywaç. B´dziemy
walczyç dalej. Wierz´, ˝e tak jak powiod∏o
nam si´ w przypadku Centrum - Tyskich
Hal Targowych i budowanego obecnie
Wielofunkcyjnego Budynku Us∏ugowego,
uda si´ zrealizowaç kompleksowy program
budowy kanalizacji. A to dopiero poczàtek.
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Obroƒ si´ sam

Sukcesy naszych pi∏karzy

¸atajà po zimie



Aby do 2008 roku wybudowaç system
kanalizacji, Tychy potrzebujà ponad 455 mln
z∏. Jedynà szansà na zrealizowanie tak
ogromnego przedsi´wzi´cia jest pozyskanie
Êrodków unijnych. W przeciwnym razie
mieszkaƒcy dzielnic podmiejskich b´dà mu-
sieli nadal znosiç niedogodnoÊci zwiàzane
z brakiem kanalizacji, a do rzek i potoków
b´dà wcià˝ odprowadzane zanieczyszcze-
nia.

W ciàgu najbli˝szych lat Unia Europejska
przeznaczy na inwestycje ekologiczne w Pol-
sce ponad 2 miliardy euro z tzw. Funduszu
SpójnoÊci. 

Potrzeby sà ogromne

- aby dostosowaç nasz kraj do norm euro-
pejskich w zakresie ochrony Êrodowiska mu-
simy zbudowaç, rozbudowaç lub zmoderni-
zowaç: 1300 oczyszczalni Êcieków, 21 tys.
kilometrów kanalizacji, rozwiàzaç problemy
gospodarki odpadami, ochrony powietrza
i terenów poprzemys∏owych. Najwi´cej pro-
jektów inwestycyjnych dotyczy jednak go-
spodarki wodno-Êciekowej. WÊród Êlàskich
gmin, które ju˝ z∏o˝y∏y wnioski o dofinanso-

wanie sà obok Tychów Gliwice, Rybnik, Ruda
Âlàska, Katowice oraz Cz´stochowa.

Od dwóch lat w tyskim magistracie trwa-
jà 

intensywne przygotowania 

do pozyskania Êrodków na wybudowanie
kanalizacji w mieÊcie. Ju˝ w po∏owie wrze-
Ênia 2002 roku z∏o˝yliÊmy do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach wst´pny wnio-
sek o wspó∏finansowanie budowy systemu
kanalizacji. Tyski projekt jako jeden z najlep-
szych znalaz∏ si´ na liÊcie przedsi´wzi´ç, któ-
rà Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej zg∏osi∏ do sfinansowa-
nia w ramach Funduszu SpójnoÊci. Inwesty-
cja ujmowana od wielu lat w planach inwe-
stycyjnych i strategii rozwoju miasta zyska∏a
wreszcie realne szanse na realizacj´. 

Jednak to dopiero poczàtek trudnej drogi.
Chcàc pozyskaç Êrodki Wydzia∏ Rozwoju
Miasta i Funduszy Europejskich UM Tychy
rozpoczà∏ szczegó∏owe przygotowania, nie-
zb´dne by sprostaç  bardzo wysokim wyma-
ganiom stawianym wnioskodawcom przez

Komisj´ Europejskà. Kompletny wniosek
musi zawieraç studium wykonalnoÊci, sto-
sowne mapy, zestawienia finansowe, analizy
kosztów i korzyÊci, dokumentacj´ dotyczàcà
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, a na-
wet harmonogram realizacji przetargów.
Nale˝y tak˝e pozyskaç rekomendacje ró˝-
nych instytucji zajmujàcych si´ gospodarkà
wodno-Êciekowà w mieÊcie.

We wrzeÊniu ubieg∏ego roku odby∏y si´
konsultacje spo∏eczne, które by∏y okazjà do
poinformowania mieszkaƒców o zamierze-
niach inwestycyjnych miasta, przedstawienia
wst´pnych rozwiàzaƒ technicznych inwesty-
cji, jak równie˝ zebrania uwag i wniosków. 

Obecnie tyski wniosek jest szczegó∏owo
analizowany przez instytucje odpowiedzial-
ne za wdro˝enie i kontrol´ projektów Fun-
duszu SpójnoÊci, tj. Narodowy Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Prawdopodobnie ju˝ w sierpniu

dowiemy si´, czy Tychy otrzymajà Êrodki
unijne i czy ruszy budowa kanalizacji w Wil-
kowyjach, Zwierzyƒcu, Màko∏owcu, Czu∏o-
wie, Wartog∏owcu, ZawiÊci, Wygorzelu, Ja-
roszowicach, Cielmicach oraz Starych Ty-
chach (wst´pny harmonogram realizacji
projektu zosta∏ podany w tabeli obok). Plany
zak∏adajà, ˝e sieç kanalizacji sanitarnej
i deszczowej prowadzona b´dzie w ciàgach
komunikacyjnych lub na terenach posesji
prywatnych, zaÊ w ka˝dym przypadku pod-
stawà do zaj´cia pasa drogowego oraz wej-
Êcia w teren prywatny b´dzie zgoda na wej-
Êcie w teren i czasowe zaj´cie gruntu, wyda-
na przez jego w∏aÊciciela lub u˝ytkownika.

W sumie w ramach kompleksowego pro-
gramu gospodarki wodno-Êciekowej wybu-
dowanych zostanie w Tychach 137,2 km ka-
nalizacji sanitarnej, 141,8 km kanalizacji
deszczowej, 24 pompowni Êcieków, a regu-
lacji zostanie poddanych 21 km potoków
i rowów. 

Dodatkowo zakres rzeczowy b´dzie obej-
mowa∏ wymian´ wodociàgów z azbestoce-
mentu znajdujàcych si´ w pasie inwestycyj-
nym, jak równie˝ wymian´ wodociàgów ko-

nasze miasto
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Czekajàc 
na kanalizacj´

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zapadnie decyzja, czy tyski wniosek o skanalizo-
wanie miasta otrzyma dofinansowanie z Funduszu SpójnoÊci. JeÊli decyzja Komisji Eu-
ropejskiej b´dzie pozytywna, to ju˝ w przysz∏ym roku ruszy w naszym mieÊcie budowa
280 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej.



lidujàcych z realizowanà siecià - jeÊli b´dà
w z∏ym stanie technicznym, a tak˝e odtwo-
rzenie nawierzchni ulic (z nak∏adkà asfalto-
wà), terenów zielonych itp.

Planuje si´ równie˝ przeprowadzenie
kompleksowego badania sieci kanalizacyjnej
w mieÊcie. Monitoring sieci pozwoli znaleêç
miejsca nieszczelnoÊci sytemu oraz okreÊliç
nak∏ady inwestycyjne niezb´dne do moder-

nizacji kanalizacji tak, aby ca∏y ∏adunek za-
nieczyszczeƒ z miasta by∏ prawid∏owo od-
prowadzany i neutralizowany w oczyszczal-
ni Êcieków.

W zakresie prac koniecznych do prawid∏o-
wej realizacji inwestycji uj´to równie˝ przy-
gotowanie projektów budowlanych, wyku-
py gruntów, wsparcie techniczne przy przy-
gotowaniu dokumentów przetargowych

i wdra˝aniu projektu oraz nadzór w okresie
realizacji inwestycji (us∏ugi in˝yniera kon-
traktu).

Skanalizowanie miasta i uporzàdkowanie
gospodarki wodno-Êciekowej to 

inwestycja bardzo kosztowna 

wielokrotnie przekraczajàca mo˝liwoÊci
bud˝etu Tychów. Szacuje si´, ˝e ca∏kowity
koszt przedsi´wzi´cia wyniesie oko∏o 455
mln z∏. Tylko dzi´ki dotacji z Funduszu Spój-
noÊci, która wyniesie ok. 350 mln,  z∏  tj. 77
proc. ca∏oÊci kosztów, mo˝liwe b´dzie szyb-
kie i sprawne zakoƒczenie inwestycji. Braku-
jàce Êrodki miasto b´dzie musia∏o uzupe∏niç
bezpoÊrednio ze swojego bud˝etu, jak rów-
nie˝ zaciàgajàc korzystne po˝yczki, a nawet
kredyt komercyjny. Z bud˝etu miasta pocho-
dziç b´dzie 18,5  z∏ (ok. 4,1 proc. ca∏oÊci na-
k∏adów). Korzystne po˝yczki miasto zacià-
gnie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach w wysokoÊci prawie 20 mln z∏ (4,4
proc.) oraz w Narodowym Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej  - 19,5
mln z∏ (4,3 proc.). Miasto planuje równie˝
zaciàgnàç kredyt komercyjny w wysokoÊci
ok. 45 mln z∏, to jest 9,9 proc. ca∏oÊci nak∏a-
dów inwestycyjnych.

Warto przypomnieç, ˝e przez ostatnie la-
ta z funduszy Unii Europejskiej uda∏o si´ Ty-
chom pozyskaç na realizacj´ inwestycji miej-
skich 17,8 mln z∏otych. Jest to z ca∏à pewno-
Êcià sukces na skal´ regionalnà.    Ze Êrod-
ków unijnych wybudowano nowoczesny
obiekt handlowo-us∏ugowy: Cen-
trum - Tyskie Hale Targowe, a we
wrzeÊniu ubieg∏ego roku ruszy∏a bu-
dowa Wielofunkcyjnego Budynku
Us∏ugowego.

JeÊli i tym razem Tychy otrzymajà
unijne Êrodki, to dzi´ki realizacji
kompleksowego programu gospo-
darki wodno-Êciekowej prawie 100
proc. Êcieków wytwarzanych na tere-
nie miasta b´dzie ujmowanych przez
sieci kanalizacyjne i b´dzie podlega∏o
oczyszczaniu. Zasadniczo zmniejszy
si´ iloÊç zanieczyszczeƒ odprowadza-
nych bezpoÊrednio do wód i grun-
tów. Tychy stanà si´ miastem w pe∏ni
realizujàcym cele polityki ekologicz-
nej Unii Europejskiej. Spowoduje to
z ca∏à pewnoÊcià wzrost atrakcyjno-
Êci gospodarczej miasta i popraw´
warunków ˝ycia mieszkaƒców.

((AABB))

nasze miasto
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èród∏a finansowania inwestycji (w proc.)

èród∏o: „Kompleksowy program gospodarki wodno-Êciekowej miasta Tychy”

4,1

Ârodki w∏asne

4,3

NFOÂiGW
4,4

WFOÂiGW
9,9

Kredyt
bankowy

77,3

Dotacja z Funduszu SpójnoÊci
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Zapewne ka˝dy z nas kupi∏ kiedyÊ towar, który nie spe∏nia∏
jego oczekiwaƒ. Zdarza∏o si´, ˝e dopiero co kupione buty
nie nadawa∏y si´ do chodzenia, a niedawno zamontowane
okno nie mia∏o zamiaru daç si´ zamknàç. Takich przyk∏adów
mo˝e byç oczywiÊcie du˝o wi´cej. Co zrobiç w przypadku
niefortunnego zakupu lub êle wykonanej us∏ugi? Kto pomo-
˝e nam walczyç o nasze prawa? Takà osobà jest Miejski
Rzecznik Konsumentów.

W Tychach rzecznik zosta∏ powo∏any uchwa∏à Rady Miasta i dzia-
∏a od roku 1999. Zg∏osiç si´ do niego mo˝e ka˝dy mieszkaniec. Uzy-
ska porad´ i informacj´ prawnà m.in. dotyczàcà procedury reklama-
cyjnej, czyli w jaki sposób skutecznie zareklamowaç wadliwy towar
lub us∏ug´, dowie si´ jak dochodziç swoich roszczeƒ, a w przypad-
ku sporu, którego nie mo˝na za∏atwiç polubownie, rzecznik pomo-
˝e równie˝ sporzàdziç pozew do sàdu. Je˝eli zatem mamy poczu-

cie, ˝e zostaliÊmy oszukani przez nieuczciwego sprzedawc´, rzecz-
nik pomo˝e nam walczyç o nale˝ne prawa.

Bardzo wiele osób nie odwiedza rzecznika obawiajàc si´, ˝e za
porad´ b´dà musieli sporo zap∏aciç. Niepotrzebnie - Miejski Rzecz-
nik Konsumentów jest urz´dnikiem samorzàdowym i jego us∏ugi
Êwiadczone sà nieodp∏atnie.  

W Tychach Miejskim Rzecznikiem Konsumentów jest pani Danuta
K´pka, której biuro znajduje si´ przy ulicy Grota Roweckiego 42 (II
pi´tro). Wszyscy zainteresowani mogà zg∏aszaç si´ tam od ponie-
dzia∏ku do piàtku, od 7.30 do 15.30.

W kolejnych numerach naszej gazety zajmiemy si´ najbardziej po-
pularnymi sprawami, z którymi tyscy konsumenci zg∏aszajà si´ do
rzecznika.  

((MMWW))

Ju˝ 1 maja przed polskà m∏odzie˝à otworzà si´ podwoje
szkó∏ i uczelni w krajach Unii Europejskiej. Po wejÊciu Polski
do Wspólnoty uzyskamy prawo do swobodnego poruszania
si´ i przebywania na obszarze wszystkich paƒstw cz∏onkow-
skich. Polscy uczniowie i studenci b´dà mogli podejmowaç
nauk´ w ka˝dym kraju UE, na takich samych warunkach jak
uczniowie i studenci danego kraju. 

W praktyce oznacza to, ˝e polski student b´dzie mia∏ takie same
prawa i obowiàzki jak jego rówieÊnik z kraju unijnego: b´dzie móg∏
otrzymaç stypendium naukowe danej uczelni, opiek´ medycznà
oraz zni˝ki na transport komunikacjà miejskà.

Z drugiej strony jednak˝e b´dà go obowiàzywa∏y takie same za-
sady rekrutacji, op∏aty za nauk´, je˝eli uczelnia takie op∏aty pobiera,
oraz identyczne formy zaliczeƒ w trakcie studiów. Wa˝ne jest rów-
nie˝, aby przysz∏y student w∏ada∏ dobrze j´zykiem kraju, w którym
zamierza studiowaç. Je˝eli znajomoÊç j´zyka pozostawia wiele do
˝yczenia, mo˝na zapisaç si´ do rocznej szko∏y j´zykowej dla obco-
krajowców. Szko∏y takie dzia∏ajà przy wi´kszoÊci europejskich uczel-
ni i zazwyczaj sà nieodp∏atne.

Znacznà korzyÊcià dla polskiego ucznia czy studenta jest to, ˝e
zniknie problem uznawania uzyskanych Êwiadectw. W wi´kszoÊci
przypadków b´dà one akceptowane na mocy mi´dzynarodowych
umów o uznaniu równowa˝noÊci dokumentów o wykszta∏ceniu lub
te˝ na podstawie obowiàzujàcych w danym kraju przepisów. Je˝eli
zdarzy si´, ˝e ró˝nice w programach nauczanych przedmiotach oka-
˝à si´ zbyt du˝e, trzeba b´dzie poÊwi´ciç jeszcze rok na uzupe∏nie-
nie wykszta∏cenia. B´dà to jednak raczej jednostkowe przypadki.
Nostryfikacji Êwiadectw czy dyplomów dokonywaç b´dà kuratoria
oÊwiaty w∏aÊciwe dla miejsca ich uzyskania. 

W nast´pnym wydaniu przedstawimy kolejne etapy staraƒ o
przyj´cie na zagranicznà uczelni´. Informacje na ten temat mo˝na
znaleêç tak˝e na nast´pujàcych stronach internetowych:
www.ukie.gov.pl, www.men.waw.pl, www.ploteus.net oraz w
OÊrodku Informacji Europejskiej przy ul. Grota Roweckiego 44, tel.
227 20 41, wew. 581. 

((EEBBZZ))

Nie daç si´ oszukaç
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Ruszajà programy zdrowotne

W ciàgu ostatniego roku bezrobocie
w Tychach spad∏o. Jest to nie tylko za-
s∏ugà inwestycji i nowych miejsc pracy
w bran˝y motoryzacyjnej, lecz tak˝e
rozwoju lokalnego sektora ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw (MÂP). 

Wspieranie rozwoju sektora MÂP
jest zadaniem dzia∏ajàcej od 1996
Agencji Promocji i Rozwoju Gospo-
darczego Miasta Tychy SA. - Jeste-
Êmy instytucjà otoczenia biznesu -
mówi Jerzy WiÊniewski, prezes APRG
SA. - Dostarczamy przedsi´bior-
stwom nowoczesnych produktów
szkoleniowych i doradczych, prowa-
dzimy Fundusz Por´czeƒ Kredyto-
wych oraz Inkubator Przedsi´bior-
czoÊci.

Specyficznà formà wsparcia MÂP
jest oferowanie przedsi´biorcom lo-
kali biurowych na preferencyjnych
warunkach. Zgodnie z ideà inkubatorów
przedsi´biorczoÊci dla uaktywnienia i bez-
pieczeƒstwa realizacji planów gospodar-
czych rozpoczynajàcego dzia∏alnoÊç przed-
si´biorcy obowiàzujà progresywne stawki
czynszowe.

Tyski Inkubator Przedsi´biorczoÊci rozpo-
czà∏ dzia∏alnoÊç w 1996 roku dzi´ki Êrod-

kom pozyskanym z unijnego programu Stru-
der. Obecnie w inkubatorze swoje miejsce
znalaz∏o 39 firm, zatrudniajàcych ∏àcznie ok.
66 osób. W okresie siedmiu lat dzia∏alnoÊci
a˝ 96 firm opuÊci∏o inkubator i w dalszym
ciàgu samodzielnie dzia∏a na rynku.  W tym

czasie wypracowano metody w∏aÊciwego
doboru kandydatów do Inkubatora i przed-
si´wzi´ç inwestycyjnych realizowanych na
bazie jego pomieszczeƒ i us∏ug. 

Budynek Inkubatora Przedsi´biorczoÊci
przy al. Pi∏sudskiego 12 ma charakter wielo-
funkcyjny. Powierzchni´ ponad 2 tys. m kw.
obejmujàcà parter, pierwsze oraz czwarte

pi´tro przeznaczono na wynajem dla osób
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà. 

W pokojach o powierzchni od 20 m kw.
mo˝e si´ zainstalowaç do czterdziestu firm.
Administrator nieruchomoÊci nie stawia
ograniczeƒ dla przeróbek adaptacyjnych

wynikajàcych z charakteru dzia∏al-
noÊci najemcy. Dodatkowymi atuta-
mi nieruchomoÊci sà:

• ∏àcze internetowe o przepusto-
woÊci 2 Mb/s,

• sala konferencyjna na 40 miejsc
wyposa˝ona w urzàdzenia multime-
dialne,

• sala konferencyjna wyposa˝ona
w 15 stanowisk komputerowych,

• us∏ugi recepcyjne,
• us∏ugi biurowe (ksero, lamino-

wanie, bindowanie, fax), 
• us∏ugi porzàdkowe, 
• ca∏odobowy dozór obiektu. 
Ponadto przedsi´biorcy mogà ko-

rzystaç z us∏ug doradczych i szkoleniowych
Centrum Szkolenia w zakresie przygotowa-
nia wniosków o Êrodki pochodzàce z Unii
Europejskiej. 

Wszelkich informacji udziela:
Anna S∏anina, tel. 325 72 17, 
e-mail: annas@tychy.org.pl, 
www.tychy.org.pl                   ((MMSS))

W Tychach rusza szereg programów
profilaktyczno-zdrowotnych przezna-
czonych dla mieszkaƒców naszego
miasta. Przedstawiamy kilka z nich. 

Pod koniec marca powsta∏y trzy gabinety
promocji zdrowia, w których piel´gniarki i
po∏o˝ne prowadzà nauk´ samodzielnego
badania piersi. Panie mogà zg∏aszaç si´ do:

• NZOZ „Nasze Zdrowie” przy ul. Rolnej
44-48 (tel. 326 26 00) w poniedzia∏ki od
godz. 14.00 do 16.00 i czwartki od 10.00
do 12.00. 

• NZOZ „˚waków” przy al. Bielskiej 130
(tel. 329 44 30) w poniedzia∏ki i Êrody od
godz. 14.30  do 16.30.

• NZOZ „Piel´gniarstwo Rodzinne” przy
ul. Rolnej 47 we wtorki od godz. 14.00 do

16.00 oraz Êrody od godz. 16.00 do 18.00.
Osoby powy˝ej 35. roku ˝ycia mogà wziàç

udzia∏ w programie profilaktyki i wczesnego
wykrywania osteoporozy - obejmuje on
tysiàc badaƒ densytometrycznych przezna-
czonych dla mieszkaƒców Tychów. Badanie
w po∏owie b´dzie finansowane ze Êrodków
miejskich - pacjent zap∏aci 7,50 z∏. Program
ruszy∏ 1 kwietnia, realizuje go NZOZ „Opti-
ma” przy ul. Wojska Polskiego 4 (tel. 327 00
90).

Dla oty∏ych  paƒ i panów Wydzia∏ Zdrowia
i Spraw Spo∏ecznych Urz´du Miasta Tychy
przygotowa∏ program zdrowotny „Odchu-
dzanie”. Program obejmowaç b´dzie porady
lekarskie, konsultacje psychologiczne, pora-
dy z zakresu ˝ywienia dietetycznego oraz za-

j´cia usprawniajàce (w 50 proc. fi-
nansowane z bud˝etu miasta). Kon-
kurs na realizacj´ programu wygra∏
Szpital Miejski w Tychach przy ul.
Cichej 27. Pierwsze spotkanie z oso-
bami, które chcà wziàç udzia∏ w
programie odb´dzie si´ 7 kwietnia
o godz. 15.00 w sali konferencyjnej
szpitala.

W ubieg∏ym roku w dwóch edy-
cjach tego programu wzi´∏o udzia∏
120 osób. W sumie uczestnicy pro-
gramu pozbyli si´ 586 niepotrzeb-
nych kilogramów, Êrednio 4,88 na
osob´. Rekordzista schud∏ 11 kilo-
gramów.

((AACC))

Inkubator
dla przedsi´biorców

programy
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Zasi∏ki po nowemu
Zmieniajà si´ zasady przyznawania i wyp∏acania Êwiad-

czeƒ rodzinnych. W Tychach korzysta z nich kilka tysi´cy
osób. Od 1 maja wi´kszoÊci osób Êwiadczenia rodzinne b´-
dzie wyp∏acaç gmina. Reguluje to ustawa o Êwiadczeniach
rodzinnych, która wprowadza nowy system wspierania
osób niezamo˝nych. 

Obowiàzek wyp∏acania Êwiadczeƒ gmina b´dzie stopniowo przej-

mowa∏a od jednostek, które zajmowa∏y si´ tym do tej pory. I tak, od

1 maja br. do koƒca sierpnia przysz∏ego roku gminy b´dà przyzna-

wa∏y i wyp∏aca∏y Êwiadczenia rodzinne nast´pujàcym osobom:

bezrobotnym oraz pobierajàcym zasi∏ki lub Êwiadczenia przed-
emerytalne,

osobom, którym zasi∏ki rodzinne i piel´gnacyjne przyznawa∏y
i wyp∏aca∏y dotychczas oÊrodki pomocy spo∏ecznej,

uprawnionym do dodatku z tytu∏u opieki nad dzieckiem pod-
czas korzystania z urlopu wychowawczego, 

uprawnionym do Êwiadczenia piel´gnacyjnego,
uprawnionym do dodatku z tytu∏u samotnego wychowywania

dziecka i utraty prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych, 
uprawnionym do dodatku z tytu∏u samotnego wychowania

dziecka,
zatrudnionym lub wykonujàcym prac´ na umow´ zlecenie lub

agencyjnà u pracodawcy zatrudniajàcego 31 marca 2004 r. nie wi´-
cej ni˝ czterech pracowników,

osobom, którym ustalono prawo do emerytury, renty, renty ro-
dzinnej lub socjalnej czy uposa˝enia rodzinnego po 1 maja br.,

otrzymujàcym zasi∏ki z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie cho-
roby i macierzyƒstwa po utracie zatrudnienia,

pos∏om i senatorom.

Od 1 maja oprócz gminy zasi∏ki rodzinne z dodatkami z tytu∏u: uro-

dzenia dziecka, kszta∏cenia i rehabilitacji dziecka niepe∏nosprawne-

go, rozpocz´cia roku szkolnego, podj´cia nauki w szkole poza miej-

scem zamieszkania oraz zasi∏ki piel´gnacyjne  przyznajà i wyp∏acajà:

pracodawcy zatrudniajàcy 31 marca 2004 roku co najmniej
pi´ciu pracowników - zatrudnionym oraz wykonujàcym prac´ na
umow´ zlecenie lub agencyjnà,

w∏aÊciwe jednostki organizacyjne podleg∏e ministrowi obrony
narodowej, ministrowi spraw wewn´trznych i administracji, szefo-
wi Agencji Wywiadu, szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go oraz ministrowi sprawiedliwoÊci - ˝o∏nierzom oraz funkcjonariu-
szom tych s∏u˝b,

KRUS - osobom podlegajàcym ubezpieczeniu spo∏ecznemu rol-
ników,

ZUS - osobom ubezpieczonym, nie wymienionym wy˝ej, pro-
wadzàcym pozarolniczà dzia∏alnoÊç i osobom z nimi wspó∏pracujà-
cym oraz duchownym,

rolnicze spó∏dzielnie produkcyjne, je˝eli sà zobowiàzane do wy-
p∏aty Êwiadczeƒ rodzinnych pracownikom -  swoim cz∏onkom,

zleceniodawcy, je˝eli sà zobowiàzani do wyp∏aty Êwiadczeƒ ro-
dzinnych pracownikom (czyli majà co najmniej pi´ciu pracowników),

w∏aÊciwe organy emerytalne lub rentowe - osobom, którym
wyp∏aca∏y emerytury, renty lub renty rodzinne do kwietnia br.

W drugim etapie przejmowania przez gminy ustalania i wyp∏a-

cania Êwiadczeƒ tj. od 1 wrzeÊnia 2005 r. do 31 sierpnia 2006

r. gminy b´dà wyp∏acaç Êwiadczenia niemal wszystkim zaintere-

sowanym z wyjàtkiem pracujàcych w firmach zatrudniajàcych 31

lipca 2005 r. przynajmniej dwudziestu pracowników.

Zasi∏ek rodzinny oraz dodatki otrzymajà rodziny (lub osoby),  któ-
rych dochód netto nie przekracza 504 z∏ na osob´, a w rodzinach
wychowujàcych dziecko niepe∏nosprawne 583 z∏ na osob´.

Zasi∏ek rodzinny b´dzie przys∏ugiwa∏ rodzinom na dzieci do ukoƒ-
czenia przez nie 16 lat - a jeÊli si´ uczà, to do ukoƒczenia szko∏y, ale
nie d∏u˝ej ni˝ do 21. roku ˝ycia. Zasi∏ek przys∏uguje do 24. roku ˝y-
cia na dziecko, u którego przed ukoƒczeniem 21 lat orzeczono co
najmniej umiarkowany stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci.

W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. 

wysokoÊç zasi∏ku rodzinnego b´dzie wynosiç miesi´cznie:

43 z∏ - na pierwsze i drugie dziecko,

53 z∏ - na trzecie,

66 z∏ - na czwarte i kolejne.

Dodatki do zasi∏ków rodzinnych od 1 maja 2004 r.

do 31 sierpnia 2005 r. wyniosà:

urodzenie dziecka - 500 z∏ jednorazowo,
samotne wychowanie dziecka do 7 lat i utrata prawa do zasi∏-

ku dla bezrobotnych - 400 z∏ miesi´cznie,
samotne wychowanie dziecka - 170 z∏ lub 250 z∏ - na ka˝de

dziecko niepe∏nosprawne lub niepe∏nosprawne w stopniu znacz-
nym,

edukacja i rehabilitacja dziecka niepe∏nosprawnego - 50 z∏ na
dziecko do 5 lat oraz 70 z∏ na dziecko w wieku 6-24 lata,

korzystanie z urlopu wychowawczego - 400 z∏ miesi´cznie,
rozpocz´cie roku szkolnego - 90 z∏ jednorazowo,
podj´cie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 80

z∏ przez 10 miesi´cy ucz´szczania do szko∏y (tj. od wrzeÊnia do
czerwca).

Âwiadczenia opiekuƒcze od 1 maja 2004 r.

do 31 sierpnia 2005 r. wyniosà:

142 z∏ - zasi∏ek piel´gnacyjny 

420 z∏ - Êwiadczenie piel´gnacyjne

W Tychach wszystkie sprawy zwiàzane z ubieganiem si´ o Êwiad-
czenia rodzinne b´dzie mo˝na za∏atwiç po 1 maja w siedzibie Refe-
ratu Âwiadczeƒ Rodzinnych UM Tychy przy ul. Burschego 2-4, nato-
miast od 19 kwietnia w Wydziale Spraw Spo∏ecznych i Zdrowia UM
Tychy (al. Niepodleg∏oÊci 49) wydawane b´dà odpowiednie wnioski
potrzebne do ustalenia prawa do zasi∏ku rodzinnego oraz dodat-
ków wymienionych w Ustawie o Êwiadczeniach rodzinnych z dnia
28 listopada 2003 r.

((AACC))

warto wiedzieç
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