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W poprzednim numerze „Twojego Mia-
sta” pisaliÊmy o sukcesach m∏odych tysza-
nek: Dominiki Krzywonos i Marty Bigos
w mi´dzynarodowym konkursie fotograficz-
nym pt. „Zabytki regionu w Twoim obiekty-
wie” zorganizowanym przez Departament
Kultury Katalonii przy wspó∏pracy Muzeum
Historii Katalonii. Dominika (na zdj´ciu
poni˝ej) swój dyplom odebra∏a w Barcelonie
- UM Tychy w nagrod´ za-
fundowa∏ jej przelot i po-
byt w stolicy Katalonii.
UroczystoÊç wr´czenia dy-
plomów odby∏a si´ w bu-
dynku w∏adz regionalnych
Katalonii, wzi´∏o w niej
udzia∏ kilkudziesi´ciu fina-
listów konkursu z ca∏ego
Êwiata. 

Instytucjà odpowie-
dzialnà za organizacj´
konkursu w naszym regio-
nie by∏o Âlàskie Centrum
Dziedzictwa Kulturowego
w Katowicach. 3 wrzeÊnia

w jego siedzibie druga z finalistek konkursu
- Marta Bigos otrzyma∏a z ràk zast´pcy pre-
zydenta Tychów Darii Szczepaƒskiej cyfrowy
aparat fotograficzny Canon ufundowany
przez Urzàd Miasta Tychy.

Laureatkom konkursu ˝yczymy wielu do-
brych zdj´ç i dalszych sukcesów.

(AC)
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Od lipca przy Domu Dziennego Pobytu
„Wrzos" przy ul. Batorego 57 dzia∏a Wielo-
zadaniowy OÊrodek Integracji, prowadzo-
ny przez Stowarzyszenie Pedagogów i Ani-
matorów KLANZA (o przedsi´wzi´ciu tym
pisaliÊmy w sierpniowym numerze naszej
gazety - przyp. red.).

Przypomnijmy, ˝e placówka ta otwarta
jest dla niepe∏nosprawnych w ka˝dym wie-
ku i o ka˝dym rodzaju niepe∏nosprawno-
Êci, a tak˝e dla osób i stowarzyszeƒ wspie-
rajàcych te osoby oraz ich rodziny. Celem
dzia∏alnoÊci oÊrodka jest stworzenie przyja-
znego Êrodowiska dla osób zagro˝onych
marginalizacjà spo∏ecznà ze wzgl´du na
niepe∏nosprawnoÊç. 

We wrzeÊniu oÊrodek zorganizowa∏
szkolenie komputerowe, odby∏y si´ trenin-
gi twórczoÊci i umiej´tnoÊci. Bardzo boga-
ta jest oferta przygotowana na paêdziernik
- organizatorzy zapraszajà  na szkolenia
komputerowe, warsztaty poÊwi´cone no-
woczesnym metodom uczenia si´ oraz
szkolenie w zakresie autoprezentacji.

Osoby zainteresowane udzia∏em w zaj´-
ciach organizowanych przez WOI mogà
zg∏aszaç si´ osobiÊcie lub telefonicznie -
Julita B∏oƒska-Charchut, tel. 0 601 32 18
71 lub Janusz M´drak, tel. 0 605 93 20 06.

(AC)

Sukcesy nagrodzone

Bogata
oferta WOI

28 wrzeÊnia Franciszek Dmochowski
otrzyma∏ od prezydenta Tychów Andrzeja
Dziuby list gratulacyjny z podzi´kowaniem
za wzorowà postaw´ obywatelskà i odwa-
g´, którymi wykaza∏ si´ podczas dramatycz-
nych wydarzeƒ 14 sierpnia. Tego dnia wcze-
snym rankiem m∏ody cz∏owiek zaatakowa∏
no˝em troje przypadkowych przechodniów.
Pan Franciszek, który pierwszy pad∏ ofiarà
no˝ownika, mimo ran pomaga∏ funkcjona-
riuszom policji w poszukiwaniu napastnika,
czym znaczàco przyczyni∏ si´ do jego szyb-
kiego schwytania. Dzi´ki temu uda∏o si´
uniknàç kolejnych ofiar. 

Pan Franciszek Dmochowski otrzyma∏
równie˝ w prezencie szwajcarski zegarek.

(AC)

Podzi´kowanie za odwag´



Do koƒca listopada palacze w w wieku od
40-65 lat majà okazj´ wykonaç bezp∏atne
badania p∏uc w ramach „Programu eduka-
cyjno-diagnostycznego wczesnej prewencji
przewlek∏ej obturacyjnej choroby p∏uc (PO-
ChP)”. Program ruszy∏ we wrzeÊniu, a reali-
zuje go Centrum Diagnostyczne ASPER przy
ul. Bohaterów Warszawy 11, prowadzàce
Poradni´ Chorób P∏uc i Gruêlicy.

Osoby, które zg∏oszà si´ do przychodni od
poniedzia∏ku do piàtku w godzinach od
12.00 do 15.00 mogà w ramach programu
bezp∏atnie wykonaç badanie spirometryczne
p∏uc, skorzystaç z porady lekarza specjalisty

oraz otrzymaç pisemny opis bada-
nia. Przed wizytà w poradni warto
umówiç si´ telefonicznie - numer
227 61 24. (AC)
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Prezydent Miasta Tychy

Na podstawie zarzàdzenia Prezydenta
Miasta Tychy najemcy komunalnych lokali
u˝ytkowych, którzy utworzà co najmniej jed-
no stanowisko pracy i zatrudnià bezrobotne-
go (bez prawa do zasi∏ku), zarejestrowanego
w Powiatowym Urz´dzie Pracy mieszkaƒca
Tychów, mogà od poczàtku wrzeÊnia skorzy-
staç z 20-proc. ulgi w czynszu. Wniosek w tej
sprawie powinien zawieraç umow´ o prac´
z nowo zatrudnionà osobà zawartà na co
najmniej rok, zaÊwiadczenie z PUP o jej skre-
Êleniu z rejestru bezrobotnych. Wniosek nale-
˝y z∏o˝yç w Wydziale Gospodarki Lokalowej
Urz´du Miasta Tychy.

Ponadto najemcom lokali u˝ytkowych sta-
nowiàcych w∏asnoÊç Miasta Tychy, którzy
prowadzà w lokalu praktycznà nauk´ zawo-
du dla uczniów na podstawie umowy zawar-
tej ze szko∏à lub Cechem Rzemios∏ Ró˝nych,
przys∏uguje nadal 10-proc. ulga w op∏acie
czynszowej. 

W tym roku, decyzjà prezydenta, nie wzro-
s∏y stawki czynszowe za wynajem 260 lokali
u˝ytkowych na terenie miasta. Pozostajà one
na poziomie z 2001 roku. 

(AC)

Taƒsze czynsze

Od kilku miesi´cy wzrastajà wp∏ywy do
bud˝etu miasta z tytu∏u podatku dochodo-
wego od osób prawnych. To dobry znak,
Êwiadczàcy o coraz lepszej kondycji firm
dzia∏ajàcych w Tychach. Ale to nie jedyna do-
bra wiadomoÊç - po raz kolejny spad∏o bez-
robocie (na koniec sierpnia wynios∏o 13,8
proc., co oznacza prawie tysiàc nowych
miejsc pracy w porównianiu z sytuacjà
z sierpnia 2003 r.).

To, ˝e Tychy sà dobrze postrzegane i uzna-
wane za miejsce wyró˝niajàce si´ pozytywnie
na tle innych miast aglomeracji, czego dowo-
dzi umieszczenie nas w „Z∏otej Dwunastce”
miast „Rzeczpospolitej”, nie jest tylko zas∏ugà
samorzàdu. Coraz cz´Êciej inwestycje miej-
skie realizowane sà dzi´ki Êrodkom pocho-
dzàcym z funduszy europejskich.

Przypomnijmy: tak by∏o w przypadku Cen-
trum - Tyskich Hal Targowych, Wielofunkcyj-
nego Budynku Us∏ugowego na osiedlu „Bal-
bina”. W przysz∏ym roku na skrzy˝owaniu
ulic Sikorskiego i Armii Krajowej powstanie
rondo, uda∏o si´ pozyskaç Êrodki na budow´
ulicy Tischnera i modernizacj´ ulicy Rybnej.
No i najwi´ksze przedsi´wzi´cie, jakim b´-
dzie budowa 280 km kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.

Sà to zadania, których bez wsparcia Êrod-
ków zewn´trznych nie uda∏oby si´ zrealizo-
waç. Warto o tym pami´taç, gdy˝ sà to na-
macalne korzyÊci wynikajàce z naszego
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. A wierz´,
˝e projektów tych b´dzie w przysz∏oÊci wie-
le wi´cej.

25,2 tony odpadów zebra∏a m∏odzie˝
i dzieci - uczestnicy tyskiej edycji akcji „Sprzà-
tanie Êwiata”. 16 i 17 wrzeÊnia uczniowie
sprzàtali tereny wokó∏ szkó∏ i najbli˝sze osie-
dla. W akcji wzi´∏o udzia∏ ponad 11 tysi´cy
osób: pod opiekà nauczycieli pracowa∏o po-
nad tysiàc przedszkolaków, prawie pi´ç tysi´-
cy uczniów podstawówek, trzy tysiàce gim-
nazjalistów oraz ponad dwa tysiàce liceali-
stów. 

Aby sprawnie przeprowadziç akcj´ Urzàd
Miasta i sponsorzy przygotowali 16 200 wor-
ków na Êmieci i 10 650 szt. jednorazowych
r´kawic. W tym roku „sprzàtanie Êwiata” od-
by∏o si´ w ca∏ym kraju po raz jedenasty. Akcja
ma wymiar nie tylko ekologiczny, ale przede
wszystkim edukacyjny. Ka˝dy, kto w∏àczy si´
do niej i posprzàta swoje otoczenie, z pew-

noÊcià dwa razy si´ zastanowi, zanim rzuci
papierek na ziemi´. 

(AC)

Zbadaj p∏uca 

Sprzàtanie Êwiata
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W „Twoim MieÊcie” rozpoczynamy prezentacje miast part-
nerskich Tychów. Rozpoczynamy od dzielnicy Berlina - Ma-
rzahn-Hellersdorf, z którà nasze miasto podpisa∏o umow´
partnerskà w 1992 r.

Dzielnica Marzahn-Hellersdorf le˝y na pó∏nocno-wschodnim
kraƒcu Berlina. Od pó∏nocy i wschodu graniczy z Brandenburgià, od
po∏udnia z berliƒskà dzielnicà Köpenick, a od zachodu z dzielnicà

Lichtenberg. Dzielnica sk∏ada si´ z pi´ciu cz´Êci. Sà to: Biesdorf, Hel-
lersdorf, Kaulsdorf, Marzahn oraz Mahlsdorf. Powierzchnia Ma-
rzahn-Hellersdorf wynosi 6185 ha, a liczba mieszkaƒców 253 tys.

Bloków u nas dostatek 

Dawniej Marzahn i Hellersdorf funkcjonowa∏y oddzielnie. Sà to
dzielnice m∏ode - powsta∏y odpowiednio w latach 1979 i 1986, aby
zaspokoiç potrzeby mieszkaniowe stolicy ówczesnej NRD. Do ich

po∏àczenia dosz∏o w styczniu 2001 roku i w takim kszta∏cie dzielni-
ca istnieje do dziÊ. Marzahn i Hellersdorf to du˝e obszary mieszka-
niowe, na które sk∏ada si´ ok. 100 tys. wybudowanych w czasach
NRD mieszkaƒ z tzw. wielkiej p∏yty. Mieszka w nich dwie trzecie po-

pulacji dzielnicy. Bardziej tradycyjny charakter majà osady Biesdorf,
Kaulsdorf i Mahlsdorf, które zajmujà dwie trzecie powierzchni dziel-
nicy. 

Historia pi´ciu „miasteczek” wchodzàcych w sk∏ad dzisiejszego
Marzahn-Hellersdorf si´ga wstecz setki lat, do czasów, gdy germaƒ-
skie i s∏owiaƒskie plemiona osiedli∏y si´ w okolicach rzeki Wuhle.
Pierwsze dokumenty dotyczàce sta∏ego osadnictwa na tym terenie
pochodzà z lat 1300-1375, kiedy niemieccy osadnicy rozpocz´li kar-
czowanie lasów pod uprawy rolne. Jednak˝e dopiero w latach dwu-
dziestych ubieg∏ego stulecia wioski sta∏y si´ cz´Êcià berliƒskiej me-
tropolii. 

Lokalna polityka....

W radzie dzielnicy zasiada 55 radnych reprezentujàcych nast´pu-
jàce partie: PDS (31 radnych), SPD (13), CDU (9) i FDP (2). Przewod-
niczàcà rady jest Petra Wermke, a funkcj´ burmistrza pe∏ni dr Uwe

Klett - oboje reprezentujà PDS, lewicowà parti´ politycznà, posiada-
jàcà wp∏ywy g∏ównie na terenie dawnej NRD. Dzielnica ma te˝ jede-
nastu przedstawicieli w radzie Berlina.

... i atrakcje 

W dzielnicy znajduje si´ wiele interesujàcych obiektów. Jednym
z nich jest Muzeum Grundzeit, które mieÊci si´ w starym domu oca-
lonym przed zniszczeniem przez Charlott´ von Mahlsdorf. Mo˝na
tam obejrzeç kolekcj´ mebli wilhelmiaƒskich oraz mechaniczne in-
strumenty muzyczne z prze∏omu XIX i XX wieku. W budynku mu-
zeum i otaczajàcych go ogrodach organizowane sà liczne imprezy
kulturalne.

W maju 1987 r. otwarty zosta∏ w Marzahn park wypoczynkowy.
Okazjà do uroczystego otwarcia by∏a 750. rocznica lokacji Berlina.
Najwi´kszà atrakcjà parku jest ogród chiƒski, jeden z najwi´kszych
w Europie. W kwietniu 2003 roku otwarty zosta∏ ogród japoƒski,
a pod koniec ubieg∏ego roku egzotyczny ogród z wyspy Bali. Obec-
nie trwa budowa ogrodu islamskiego. 

nasze miasto
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Bardzo ciekawà atrakcjà, szczególnie dla dzieci, jest Bockwind-
mühle Marzahn - czynny m∏yn, w którym turyÊci i miejscowi pieka-
rze zaopatrujà si´ w Êwie˝o zmielonà màk´. Tam te˝ od czasu do
czasu organizowane sà uroczystoÊci weselne. 

Biznes si´ rozwija

W starszych cz´Êciach dzielnicy: Biesdorfie, Kaulsdorfie i Mahls-
dorfie przewa˝ajà ma∏e przedsi´biorstwa i zak∏ady us∏ugowe, pod-
czas gdy w Hellersdorfie dominuje handel detaliczny i us∏ugi na
rzecz budownictwa. Z kolei w Marzahn na u˝ytek przemys∏u i han-
dlu przeznaczono 555 ha, co stanowi 17,6 proc. ca∏kowitej po-
wierzchni dzielnicy.

W dzielnicy zarejestrowanych jest ok. 14,5 tys. podmiotów go-
spodarczych. Najwi´ksze z nich to: NILES Werkzeugmaschinen,
Knorr-Bremse Berlin Zweig, Berlin Cosmetics i Harry-Brot. Bezrobocie
w dzielnicy wynosi 19,7 proc.

W ciàgu ostatnich lat nastàpi∏ bezprecedensowy rozwój miejskiej
infrastruktury. Najwa˝niejszym tego przyk∏adem jest oddanie do
u˝ytku centrum „Helle-Mitte”, w sk∏ad którego wchodzà ma∏e i du-
˝e sklepy, kino typu multiplex i inne podmioty. Niedawno w pobli˝u
stacji metra Elsterwerdaer Platz otwarty zosta∏ obiekt handlowy
o powierzchni 25 tys. m kw., a w przysz∏ym roku ruszy kompleks
EASTGATE Berlin - najwi´ksze centrum handlowe we wschodniej
cz´Êci Berlina. Umo˝liwi to przekszta∏cenie terenu wokó∏ stacji me-
tra Marzahn w najwa˝niejsze centrum przedsi´biorczoÊci w dzielni-
cy.

M∏oda dzielnica

W ciàgu ostatnich trzydziestu lat nastàpi∏ gwa∏towny rozwój lud-
noÊciowy Marzahn i Hellersdorf. Wraz z powstawaniem nowych
osiedli osiedla∏y si´ tu g∏ównie m∏ode rodziny. Jednak˝e po upadku
NRD mieszkaƒcy wielkich osiedli coraz ch´tniej przenosili si´ do
mniejszych budynków i domów jednorodzinnych. W ciàgu ostatnich
dziesi´ciu lat wybudowano a˝ 15 tys. nowych mieszkaƒ i domów. 

Âredni wiek mieszkaƒca Marzahn-Hellersdorf wynosi 38 lat, a co
trzeci mieszkaniec dzielnicy jest dzieckiem lub nastolatkiem.

Marzahn-Hellersdorf zajmuje drugie miejsce wÊród berliƒskich
dzielnic pod wzgl´dem liczby gospodarstw domowych z dzieçmi
(34 tys.), co wp∏ywa na rekordowà w skali stolicy Niemiec liczb´
osób przypadajàcych na gospodarstwo domowe, która wynosi 2,1.
W dzielnicy mieszka jednak a˝ 20 tys. samotnych rodziców.

Nasza dzielnica partnerska nie nale˝y do bogatych - Êredni mie-
si´czny dochód na osob´ przez ostatnie lata nie uleg∏ zmianie i wy-
nosi 850 euro. Najni˝sza w Berlinie jest powierzchnia mieszkalna na
osob´, która wynosi 32,4 m kw. Korzystny jest za to stosunek
czynszu do wydatków domowych - statystyczny mieszkaniec
Marzahn-Hellersdorf wydaje na op∏aty czynszowe 19 proc.,
najmniej w Berlinie. 

W zwiàzku ze stopniowym starzeniem si´ populacji pusto-
szejà przedszkola i szko∏y podstawowe, a w niedalekiej przy-
sz∏oÊci podobny los spotka tak˝e szko∏y Êrednie.

Nagrodzeni za rozwój

Podczas mi´dzynarodowej wystawie EXPO 2000 w Hanno-
werze dzielnica zaprezentowa∏a „Projekt Hellersdorf” - stra-
tegi´ na rzecz zrównowa˝onego rozwoju obszaru sk∏adajà-
cego si´ g∏ównie z budownictwa wielkop∏ytowego. Dzielnica
zdoby∏a tak˝e pierwszà nagrod´ w konkursie rzàdowym za
koncepcj´ odnowy zasobów mieszkaniowych. Do tej pory 80
proc. budynków z wielkiej p∏yty zosta∏o odnowionych i zmo-
dernizowanych.

Marzahn-Hellersdorf mo˝e pochwaliç si´ tak˝e wieloma
terenami zielonymi. Zajmujà one a˝ 15 proc. powierzchni
dzielnicy, co nale˝y do najwy˝szych wskaêników w Berlinie.

(MW, ML)

nasze miasto
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Nie daç si´ oszukaç

Po˝yczki w 24 godziny

Z Erasmusem w Êwiat

porady porady porady porady porady

porady

Jednà z ga∏´zi edukacyjnego programu wspólnotowego So-
krates jest akcja Erasmus, której celem jest podniesienie pozio-
mu kszta∏cenia w szko∏ach wy˝szych. W praktyce cel ten reali-
zowany jest poprzez wspieranie mi´dzynarodowej wspó∏pracy
mi´dzy uczelniami oraz rozszerzanie wymiany studentów i na-
uczycieli akademickich. Co roku w ca∏ej Europie na stypendia
Erasmusa wyje˝d˝a oko∏o 120 tys. studentów.

W programie uczestniczyç mogà paƒstwowe i prywatne szko∏y
wy˝sze kszta∏càce studentów na poziomie licencjackim, in˝ynier-
skim, magisterskim i doktoranckim, posiadajàce uprawnienia szko∏y
wy˝szej. Polskie uczelnie mogà zawieraç umowy z uczelniami
ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Nor-
wegii, Bu∏garii, Rumunii i Turcji. 

Aby wziàç udzia∏ w programie nale˝y spe∏niç kilka kryteriów: byç
studentem uczelni zarejestrowanym na studiach prowadzàcych do
uzyskania stopnia lub dyplomu licencjata, in˝yniera, magistra, dok-
tora, byç obywatelem kraju uprawnionego do udzia∏u w programie
(lub mieç oficjalny status uchodêcy, bàdê kart´ sta∏ego pobytu
w Polsce) oraz ukoƒczyç pierwszy rok studiów. Oprócz tego nale˝y
mieç dobre wyniki w nauce oraz znaç j´zyk obcy w stopniu umo˝li-
wiajàcym udzia∏ w zaj´ciach na zagranicznej uczelni. W krajach,
w których mówi si´ j´zykami rzadziej stosowanymi i nauczanymi or-
ganizowane sà bezp∏atne specjalne j´zykowe kursy przygotowaw-
cze (EILC - Erasmus Intensive Language Courses). 

W ramach programu mo˝na wyjechaç do partnerskiej uczelni za-
granicznej na okres od trzech miesi´cy do jednego roku akademic-
kiego - najcz´Êciej pobyt trwa jeden semestr.

Przed wyjazdem na stypendium student musi podpisaç porozu-
mienie o programie zaj´ç, tzw. Learning Agreement. Jest to umowa
mi´dzy studentem, macierzystà uczelnià, a uczelnià przyjmujàcà,
w którym okreÊlony jest program zaj´ç, w jakich zobowiàzany jest
uczestniczyç student. W umowie okreÊlona jest równie˝ liczba punk-
tów ECTS (European Credit Transfer System), jaka b´dzie przyznana
za zaliczenie danego przedmiotu. 

Uzyskane przez studenta stypendium przeznaczone jest na dofi-
nansowanie kosztów zwiàzanych z podró˝à i pobytem za granicà
(zakwaterowanie, utrzymanie, drobne wydatki). Kwoty stypendium
mogà byç ró˝ne z zale˝noÊci od uczelni, nie wystarczajà jednak na
pokrycie wszystkich kosztów zwiàzanych z wyjazdem. Zdarza si´, i˝
uczelnie macierzyste dofinansowujà ze swojego bud˝etu wyjazdy
studentów w formie dodatkowego grantu lub wspó∏finansujà cz´Êç
kosztów, np. podró˝, ubezpieczenie itp. Student uczestniczàcy
w programie Erasmus nie ponosi natomiast ˝adnych kosztów zwià-
zanych z op∏atami za studia.

Wi´cej informacji na temat rekrutacji na wyjazdy z programu So-
krates-Erasmus oraz szczegó∏owych kryteriów selekcji ustalanych
przez poszczególne uczelnie mo˝na uzyskaç w dziale odpowiedzial-
nym za wspó∏prac´ z zagranicà macierzystej uczelni. W razie potrze-
by mo˝na skontaktowaç si´ równie˝ z pracownikami OÊrodka Infor-
macji Europejskiej Urz´du Miasta Tychy od poniedzia∏ku do piàtku
w godzinach 7.30-15.30, ul. Grota Roweckiego 44, pokój 102, tel.
227 20 41 w. 581.

(MZ)

Od pewnego czasu w naszym mieÊcie pojawia si´ coraz
wi´cej instytucji oferujàcych atrakcyjne po˝yczki w krótkim
terminie. Wiele osób, w wi´kszoÊci niezamo˝nych, decyduje
si´ na skorzystanie z ich us∏ug. Cz´sto póêniej tego ˝a∏ujà.

Firmy te stosujà liczne chwyty reklamowe, które majà sk∏oniç jak
najwi´kszà liczb´ osób do podpisania umowy. Jednym z nich jest
pos∏ugiwanie si´ nazwami sugerujàcymi wspó∏prac´ z instytucjami
finansowymi Unii Europejskiej, co kojarzy si´ przeci´tnemu konsu-
mentowi z legalnymi mo˝liwoÊciami uzyskania dofinansowania. Nie
nale˝y jednak daç si´ zwieÊç - firmy te nie majà nic wspólnego
z Unià Europejskà.

Kolejnà rzeczà, na którà nale˝y zwróciç uwag´, jest reklama. Na
og∏oszeniach widzimy zwykle szcz´Êliwà rodzin´, mieszkajàcà
w pi´knym, du˝ym domu i informacj´, ˝e po˝yczk´ mo˝na dostaç
w 24 godziny. Dopiero po uwa˝nym przeczytaniu tekstu dowiadu-
jemy si´, ˝e chodzi o czas od rozpatrzenia wniosku.

To samo dotyczy samej umowy, której niestety nie mo˝emy zabraç
do domu, aby jà spokojnie przestudiowaç. Jej tekst jest zwykle na-
pisany zawi∏ym j´zykiem, a ma∏y rozmiar czcionki utrudnia lektur´.

Jak wyglàda sama procedura podpisywania umowy? Na samym
poczàtku klient zobowiàzany jest do wniesienia op∏aty za sprawdze-
nie zdolnoÊci finansowej wp∏acajàcego, a nast´pnie podpisuje kon-
trakt. WczeÊniej jednak musi uiÊciç op∏at´ przygotowawczà, która
zaliczana jest na poczet wynagrodzenia firmy. WysokoÊç op∏aty za-
le˝na jest od „przedzia∏u po˝yczkowego”, czyli kwoty, jakà chcieli-
byÊmy po˝yczyç.

JeÊli chodzi o termin otrzymania po˝yczki, to zarówno w warun-
kach kontraktu, jak i w samej umowie mo˝emy przeczytaç, i˝ po-
˝yczka zostanie przekazana na rachunek odbiorcy po zakoƒczeniu
procesu przyznania po˝yczki, co w praktyce oznacza czas nieokre-
Êlony.

Musimy bardzo uwa˝aç na to, co podpisujemy oraz na warunki
oferowane przez konkretnà firm´. Je˝eli stycznoÊç z tego typu insty-
tucjà wzbudzi nasze podejrzenia, powinniÊmy jak najszybciej udaç
si´ do Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub prawnika, gdy˝ sà
oni w stanie dostrzec wszelkie nieprawid∏owoÊci znajdujàce si´
w umowie. 

(MW)



Przedsi´biorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach rozpocz´∏o dzia-
∏alnoÊç w grudniu 1995 roku, choç pod ró˝nymi nazwami i w ró˝-
nych formach organizacyjnych dzia∏a od prawie czterdziestu pi´ciu
lat. G∏ównymi udzia∏owcami spó∏ki sà Gmina Tychy - 74,47 proc.
i Po∏udniowy Koncern Energetyczny SA - 21,01 proc. 

Podstawowym obszarem dzia∏alnoÊci firmy, która prowadzona
jest na terenie Tychów i ¸azisk Górnych, jest wytwarzanie i przesy∏a-
nie ciep∏a na potrzeby centralnego ogrzewania. Przedsi´biorstwo
dostarcza ciep∏o do 560 w´z∏ów cieplnych za poÊrednictwem sieci
ciep∏owniczych o ∏àcznej d∏ugoÊci 129,5 km.

G∏ównymi dostawcami ciep∏a dla PEC sà Elektrociep∏ownia Tychy
SA i Elektrownia ¸aziska. Spó∏ka posiada tak˝e trzy w∏asne kot∏ow-
nie. Do najwi´kszych klientów przedsi´biorstwa nale˝à administra-
torzy zasobów mieszkaniowych i odbiorcy komunalni (mi´dzy inny-
mi placówki oÊwiatowe i s∏u˝by zdrowia).

Wa˝nym wydarzeniem w historii firmy by∏o podpisanie w lipcu
2002 roku umowy z Po∏udniowym Koncernem Energetycznym,
w której PKE zobowiàza∏ si´ do dokapitalizowania tyskiej spó∏ki kwo-

tà 30 mln z∏ w ciàgu trzech lat. Dzi´ki tym Êrodkom oraz
w∏asnym nak∏adom finansowym mo˝liwe by∏o przeprowa-
dzenie wielu inwestycji. Do najwa˝niejszych z nich nale˝a∏a
wymiana przestarza∏ych w´z∏ów hydroelewatorowych na
nowoczesne wymienniki kompaktowe i wymiana starych
sieci ciep∏owniczych na nowe, w technologii preizolowanej.

W kwietniu 2003 PEC - jako pierwsza tyska spó∏ka gmin-
na - otrzyma∏ certyfikaty ISO 9001 i 14001 za systemy za-
rzàdzania jakoÊcià i warunkami Êrodowiskowymi. Firma mo-
˝e pochwaliç si´ tak˝e licznymi nagrodami i wyró˝nieniami:
w listopadzie 2003 otrzyma∏a nagrod´ „Panteon Polskiej
Ekologii” za opracowanie i wdro˝enie systemu zarzàdzania
Êrodowiskowego zgodnego z wymaganiami okreÊlonymi
w normie ISO 14001, w styczniu tego roku „Z∏oty Laur
Umiej´tnoÊci i Kompetencji 2003” w kategorii przedsi´-
biorstw, które odnios∏y szczególne sukcesy w roku 2003,
a w maju wyró˝nienie „Tyski Lider Przedsi´biorczoÊci” w ka-
tegorii „produkt” przyznawane przez Okr´gowà Izb´ Prze-
mys∏owo- Handlowà w Tychach.

Przedsi´biorstwo jest tak˝e operatorem programu ogra-
niczenia niskiej emisji z domów jednorodzinnych, w ramach
którego kot∏y w´glowe starego typu wymieniane sà na eko-
logiczne êród∏a ciep∏a.

(ML)

Mówi Krzysztof Zamasz
prezes zarzàdu, dyrektor 
naczelny PEC sp. z o.o. 

- Dzi´ki prowadzonemu w ostat-
nich latach niezwykle intensywnemu
procesowi inwestycyjnemu uda∏o
nam si´ obni˝yç koszty dzia∏ania
i podnieÊç jakoÊç Êwiadczonych
us∏ug, z korzyÊcià dla naszych klien-
tów - mieszkaƒców Tychów.

Staramy si´ wprowadzaç kolejne udoskonalenia. Jednym
z nich jest system telemetryczny, który pozwala na automa-
tycznà transmisj´ danych z w´z∏ów cieplnych i êród∏a ciep∏a
do centralnej dyspozytorni przy ul. Kubicy 6 w Tychach. Daje
to  mo˝liwoÊç zdalnego nadzorowania oraz modyfikowania
parametrów pracy w´z∏ów cieplnych bez koniecznoÊci doje˝-
d˝ania tam pracowników pogotowia ciep∏owniczego. Korzy-
Êci p∏ynàce z zastosowania telemetrii to: natychmiastowe wy-
krywanie krytycznych zdarzeƒ, monitorowanie zasilania po-
szczególnych obiektów w czasie rzeczywistym oraz utrzymy-
wanie pracujàcych urzàdzeƒ w dobrych warunkach technicz-
nych.
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Tyskie ciep∏o
prezentacje

Misjà naszej firmy jest dà˝enie 
do nowoczesnej, ekologicznej i niezawodnej

dostawy ciep∏a do naszych klientów.
Zapewniamy wszystkim klientom 

dost´p do pe∏nej gamy us∏ug ciep∏owniczych 
na najkorzystniejszych warunkach 

ekonomicznych.

Przedsi´biorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Rok powstania - 1960 (jako Miejskie
Przedsi´biorstwo Ciep∏ownicze w Tychach)
Siedziba spó∏ki - ul. Kubicy 6
Zatrudnienie - 136



Czat odby∏ 8 wrzeÊnia. Jego pe∏nà wersj´
mo˝na znaleêç na stronie www.umtychy.pl. Ko-
lejne internetowe spotkanie, tym razem z hima-
laistà Krzysztofem Wielickim, odb´dzie si´ 20
paêdziernika, o godz. 18.30.

<Admin> Witamy serdecznie na czacie z prezy-
dentem Tychów Andrzejem Dziubà. Prosimy o zada-
wanie pytaƒ.

<Porahora> Co si´ dzieje ze szko∏à municypalnà?
<Prezydent> Inwestycja podzielona zosta∏a na

dwie cz´Êci: sportowà i przeznaczonà pod ma∏à
i Êrednià przedsi´biorczoÊç. Na cz´Êç sportowà
chcemy pozyskaç Êrodki z Polskiej Konfederacji Spor-
tu, a na drugà z UE.

<BTY> Czemu zamiast dokoƒczyç szko∏´ municy-
palnà rozpocz´to budow´ WBU na „Balbinie”? Czy
nie lepiej skoƒczyç, co ju˝ si´ zacz´∏o? Tam te˝ mo-
g∏yby byç biura i us∏ugi. A mo˝e jednak przyda∏aby si´
nowoczesna szko∏a w Tychach, np. dla Liceum Ekono-
micznego, które si´ gnieêdzi w barakach.

<Prezydent> Zapotrzebowanie na powierzch-
ni´ w WBU trzykrotnie przekracza mo˝liwoÊci tego
obiektu. Budynek zlokalizowany jest na terenie po
by∏ej fabryce domów, co da∏o nam mo˝liwoÊç si´-
gni´cia po pieniàdze z UE przeznaczone na rewitali-
zacj´ terenów poprzemys∏owych. Liceum Ekono-
miczne chcemy przenieÊç do budynku jednej z ist-
niejàcych szkó∏, posiadajàcej du˝o wolnej po-
wierzchni.

<BTY> Czy miasto nie mo˝e nic zrobiç z dwor-
cem kolejowym w Tychach? Czy jego wyglàd zale˝y
tylko od PKP? Mo˝e jednak jeÊli si´ postaraç, to da
si´ coÊ zrobiç? Wyglàd budynku i otoczenia jest
strasznie obskurny, a˝ wstyd kogoÊ z tego dworca
odbieraç.

<Prezydent> Dla mnie jest to te˝ plama na ho-
norze miasta, ale dworzec jest w∏asnoÊcià PKP i na-
sze mo˝liwoÊci sà bardzo ograniczone. Czynimy in-
tensywne starania o przej´cie dworca, ale napotyka-
my na du˝y opór ze strony w∏adz PKP, które propo-
nujà nam rozwiàzania niemo˝liwe do przyj´cia przez
miasto.

<BTY> Czy Tychy nie mogà stworzyç warunków
takich, aby w mieÊcie by∏a co najmniej druga liga
(chodzi o klub i stadion)?

<Prezydent> Pi∏ka no˝na jest mojà ulubionà
dyscyplinà, ale poziom sportowy zale˝y wy∏àcznie od
samego klubu. Jako prezydent miasta mog´ wspó∏-
decydowaç o warunkach, w jakich ten klub dzia∏a.
Planujemy generalnà przebudow´ stadionu, ale naj-
wczeÊniej w 2006 roku. Zacz´liÊmy od budowy bar-
dzo wielu boisk osiedlowych, aby stworzyç baz´ nie-
zb´dnà dla rozwoju tej dyscypliny, w drugiej kolejno-
Êci przewidujemy remont i adaptacj´ stadionu w Czu-
∏owie pod potrzeby lekkiej atletyki. 

<Citizen> Proponuj´ zorganizowaç w Tychach
akcj´ pod tytu∏em „Idziesz, nie potknij si´ o Êmieci"
Ka˝dy, kto na swojej drodze nie napotka Êmieci na
chodniku lub na trawie, wygrywa. Czy nie ma firmy,
która zajmuj´ si´ czystoÊcià w Tychach?

<Prezydent> Na utrzymanie czystoÊci wydaje-
my rocznie ponad milion z∏otych, ale ˝adne pieniàdze
nie wystarczà do utrzymania miasta w stanie, jakie-
go byÊmy sobie ˝yczyli, je˝eli nie stanie si´ to spra-
wà nas wszystkich - spó∏dzielni, wspólnot i ka˝dego
mieszkaƒca. Doraênie zatrudniamy kilkanaÊcie osób
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych orga-
nizowanych przez PUP.

<Citizen> Czy na jednej ulicy tj. wzd∏u˝ al. Pi∏-
sudskiego i jej przed∏u˝eniu - ul. Towarowej  muszà
staç a˝ cztery wielkie centra handlowe? W∏adze

miejskie pozwalajàc na budow´ tego „czwartego”
skazujà na powolne umieranie targu - miejskiej inwe-
stycji z naszych pieni´dzy. Nie by∏o to chyba (na pew-
no) do koƒca przemyÊlane?

<Prezydent> Sklep poni˝ej 2 tys. m kw. nie jest
centrum handlowym. Decyzj´ o budowie takiego
sklepu podejmuje inwestor na w∏asne ryzyko po roze-
znaniu rynku. Rola miasta ogranicza si´ do stwier-
dzenia zgodnoÊci tej inwestycji z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Podobna sytuacja ma miej-
sce w przypadku lokalizacji np. stacji benzynowych,
o których ostatnio tak cz´sto pisano.

<BTY> Czemu nie powsta∏o dotychczas po∏àcze-
nie ulicy Stoczniowców z Gliƒczaƒskà? Brakuje rap-
tem ok. 500 metrów drogi, a bardzo ulepszy∏oby to
komunikacj´ w mieÊcie. Âmieszna jest dwupasmowa
droga, która si´ nagle urywa. Przecie˝ to nie by∏aby
bardzo kosztowna inwestycja, w stosunku do korzy-
Êci, jakie by przynios∏a.

<Prezydent> G∏ównà przeszkodà takiego roz-
wiàzania jest koniecznoÊç przebudowy wiaduktu kole-
jowego przy ulicy Gliƒczaƒskiej oraz wyburzenie kilku
prywatnych budynków.

<BTY> Na stronie UM widzia∏em, ˝e skanalizo-
wanie po∏owy miasta ma kosztowaç 427 mln z∏! Ok.
300 mln ma pochodziç z funduszy UE, kolejne kilka-
dziesiàt z polskich funduszy ochrony Êrodowiska. Czy
te pieniàdze ju˝ sà pewne, czy miasto wcià˝ si´ o nie
stara?

<Prezydent> Na to rozwiàzanie czekaliÊmy kil-
kadziesiàt lat. Wydaje si´, ˝e jesteÊmy na finiszu -
nasz wniosek na 106 mln euro jest ju˝ w Brukseli
i szanse na pozytywne rozstrzygni´cie oceniamy na
ponad 99 proc. Ostateczna decyzja zapadnie pod ko-
niec paêdziernika. Po uzyskaniu pieni´dzy realizacja
potrwa do koƒca roku 2008. W ramach tego wnio-
sku przewidziana jest równie˝ modernizacja dróg.

<kolega> Czy spó∏ki gminne naprawd´ muszà
przynosiç straty?

<Prezydent> Spó∏ki gminne realizujà zadania
w∏asne gminy Êwiadczàc us∏ugi na rzecz naszych
mieszkaƒców. Mówiàc w du˝ym uproszczeniu bardzo
∏atwo jest spowodowaç, aby by∏y dochodowe - wy-
starczy podnieÊç ceny Êwiadczonych przez nich
us∏ug. Ale czy o to chodzi?

<egt> Jak Pan ocenia wiarygodnoÊç firmy budu-
jàcej City Point? Czy realny jest termin oddania in-
westycji - paêdziernik 2005, tak jak to planuje?

<Prezydent> Przedsi´wzi´cie jest prywatne
i ocena wiarygodnoÊci nie nale˝y do mnie. Wszystkie
okolicznoÊci wskazujà na to, ˝e inwestycja zostanie
ukoƒczona w deklarowanym terminie. 

<Prezydent> Dzi´kuj´ bardzo za udzia∏ w czacie
i zapraszam na kolejny. Do widzenia.

internet

Czat z prezydentem
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