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Targi pracy po raz trzeci Kamienne
Powiatowy Urzàd Pracy w Tychach zaprasza na organizowane po raz trzeci Targi Pracy i Aktywizacji Zawodowej, które odb´dà si´
16 czerwca w Zespole Szkó∏ nr 4 przy al. Bielskiej 100, w godz. od 9.00 do 14.00.
G∏ównym celem przedsi´wzi´cia jest stworzenie dodatkowej mo˝liwoÊci nawiàzania
bezpoÊrednich kontaktów osób bezrobotnych i poszukujàcych pracy z potencjalnymi
pracodawcami oraz instytucjami wspierajàcymi procesy aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Podczas targów swoje oferty, oprócz pracodawców i okolicznych urz´dów pracy, zaprezentujà m.in. firmy szkoleniowe oraz instytucje stymulujàce rozwój spo∏eczno-go-

spodarczy naszego regionu. Nie zabraknie
równie˝ organizacji pomagajàcych osobom
niepe∏nosprawnym. ¸àcznie zaprezentuje si´
ok. 60 firm i instytucji. Zainteresowani b´dà
mogli skorzystaç z internetowego punktu poszukiwania pracy.
Na koniec marca stopa bezrobocia w kraju
wynosi∏a 19,3 proc., w województwie Êlàskim 17 proc., a w Tychach 13,6 proc. Jedynie dwa powiaty grodzkie województwa Êlàskiego - Katowice i Bielsko-Bia∏a - odnotowa∏y ni˝szy poziom bezrobocia od miasta Tychy.

(RM)

Kolejny sukces chóru
Chór Gimnazjum nr 3 im. Jana Paw∏a II
przy ul. Borowej zdoby∏ bràzowy medal
w kategorii chórów m∏odzie˝owych na Mi´dzynarodowym Festiwalu Chórów „Harmonie Festiwal” w Limburgu (Niemcy).
Festiwal, który odby∏ si´ w dniach 5-9 maja, jest jednym z najbardziej renomowanych
konkursów muzyki chóralnej na Êwiecie. Jest
organizowany co szeÊç lat. W tegorocznej
rywalizacji bra∏o udzia∏ 249 chórów i grup
folklorystycznych z 49 krajów.

Do Wydzia∏u Komunikacji Urz´du Miasta
Tychy oraz Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji trafia∏y liczne wnioski od mieszkaƒców ulicy StarokoÊcielnej
o ograniczenie pr´dkoÊci oraz tona˝u samochodów poruszajàcych si´ tà ulicà. Mimo ustawienia znaków ograniczajàcych
pr´dkoÊç do 40 km/h oraz mas´ samochodów do 7 ton kierowcy cz´sto ∏amali przepisy. Postawione w ostatnim czasie szykany drogowe zwane „mijankami” wymuszajà na kierowcach zmian´ toru jazdy,
ewentualnie przepuszczenie innego pojazdu, a w efekcie zmniejszenie pr´dkoÊci.
Uniemo˝liwiajà równie˝ przejazd aut wielkogabarytowych.

Chór Gimnazjum nr 3 prowadzony przez
Izabel´ Dawidowskà-Nowak dzia∏a od 2000 r.
Âpiewa w nim 95 dziewczàt. W repertuarze
zespo∏u sà pieÊni ludowe, sakralne, jak równie˝ utwory klasyczne. W ubieg∏ym roku
chór wyda∏ p∏yt´ z wykonywanymi przez
siebie pieÊniami.

(AC)
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szykany

Zastosowanie na ul. StarokoÊcielnej progów zwalniajàcych nie tylko nie ograniczy∏oby tona˝u, a dodatkowo utrudni∏oby ˝ycie mieszkaƒców ulicy z powodu jeszcze
wi´kszych wstrzàsów i drgaƒ.
„Mijanki” sà oznakowane s∏upkami odblaskowymi, a 100 metrów przez przeszkodà ustawiona jest tablica informacyjna. Podobnego typu rozwiàzania istniejà
na ulicach D´bowej, Damrota oraz Tulipanów. Poczàtkowo na ul. D´bowej i Damrota zamiast g∏azów ustawiono kwietniki,
by∏y one jednak notorycznie dewastowane
i okradane z zieleni.
Do Wydzia∏u Komunikacji trafi∏y kolejne
listy podpisane przez mieszkaƒców z proÊbà o ustawienie podobnych elementów na
ulicy Szpakowej i Powstaƒców.
(AC)

informacje

Zmiany w RM
10 maja odby∏a si´ nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tychy. Podczas posiedzenia rozpatrywany by∏ wniosek grupy radnych o odwo∏anie z funkcji przewodniczàcej Rady Miasta
Barbary Koniecznej. Po dyskusji odby∏o si´ tajne g∏osowanie, w wyniku którego przewodniczàca zosta∏a odwo∏ana - „za” g∏osowa∏o
14 radnych, 10 by∏o przeciw, a jeden g∏os by∏
niewa˝ny.

Kolejny punkt porzàdku obrad dotyczy∏ odwo∏ania z funkcji wiceprzewodniczàcego Rady Miasta Micha∏a Gramatyki. Za jego odwo∏aniem g∏osowa∏o 9 radnych, 16 by∏o przeciw. W zwiàzku z tym Micha∏ Gramatyka nadal pe∏ni swà funkcj´.

(AC)
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Szanowni

Zbli˝ajà si´ wybory parlamentarne - o˝ywienie zwiàzane z tym wydarzeniem odczuwalne jest w tzw. wielkiej polityce i mediach ogólnopolskich. Ale nie tylko - równie˝ na poziomie lokalnym ˝ycie polityczne
nabra∏o przyspieszenia.
Formy tego o˝ywienia sà jednak dosyç
odstr´czajàce i nie majà wiele wspólnego
z konstruktywnà debatà o przysz∏oÊci. Koncentrujà si´ natomiast na próbach budowania kapita∏u politycznego kosztem potencjalnych czy wyimaginowanych przeciwników, co sta∏o si´ chyba smutnà polskà normà.
Arenà takich potyczek sta∏y si´ ostatnio
sesje tyskiej Rady Miejskiej: bezpardonowe
ataki, ferowanie wyroków bez chocia˝by
próby zapoznania si´ z przedmiotem sprawy - taki obraz staje si´ powszechny. Nie
s∏u˝y to budowaniu zaufania do samorzàdu. Dlatego przyda∏oby si´ troch´ umiaru
i odpowiedzialnoÊci.
Na szcz´Êcie mog´ napisaç te˝ o czymÊ
przyjemniejszym i zaprosiç tyszan 25 i 26
czerwca na plac pod „˚yrafà”, gdzie odb´dzie si´ najwi´ksza impreza plenerowa organizowana co roku w mieÊcie - „Dni Tyskie”. Jak zawsze nie zabraknie atrakcji w tym roku do najmocniejszych punktów
programu z pewnoÊcià nale˝eç b´dà koncerty TSA, Martyny Jakubowicz i Elektrycznych Gitar. Bardzo atrakcyjnie zapowiada
si´ te˝ blok imprez dla dzieci - o szczegó∏ach ju˝ wkrótce b´dzie mo˝na przeczytaç
na afiszach „Dni Tyskich”.

Prezydent Miasta Tychy

12 maja prezydent Tychów Andrzej Dziuba
wr´czy∏ doroczne nagrody w dziedzinie kultury i sportu. UroczystoÊç ta odby∏a si´ tradycyjnie podczas koncertu promocyjnego, towarzyszàcego XIV Tyskiemu Seminarium Majowemu.

Tegorocznà nagrod´ w dziedzinie kultury
otrzyma∏a Maria Lipok-Bierwiaczonek - etnograf, doktor nauk historycznych, a przede
wszystkim niestrudzona popularyzatorka wiedzy o Górnym Âlàsku. Przez lata propagowa∏a pomys∏ utworzenia w Tychach muzeum,
dla którego opracowa∏a autorskà koncepcj´
merytorycznà. Idea ta m.in. dzi´ki jej staraniom doczeka∏a si´ w∏aÊnie realizacji.
W dziedzinie sportu nagrod´ otrzyma∏ GórnoÊlàski Klub Sportowy GKS Tychy, który w sezonie 2004/2005 osiàgnà∏ najwi´kszy sukces
w historii tyskiego hokeja, zdobywajàc tytu∏
Mistrza Polski. Mimo, ˝e w poprzednich latach nie brakowa∏o wa˝nych i spektakularnych sukcesów, tegoroczne mistrzostwo stanowi ukoronowanie wielu lat - klub istnieje
od 1971 roku - wysi∏ków sportowców i dzia∏aczy.
(AC)

Dotacje do wzi´cia
Do 20 tys. z∏ jednorazowo i 700 z∏ miesi´cznie przez okres pó∏ roku w formie
bezzwrotnych dotacji mogà otrzymaç
osoby rozpoczynajàce w∏asnà dzia∏alnoÊç
gospodarczà w ramach programu „Promocja Przedsi´biorczoÊci" (dzia∏anie 2.5
ZPORR). W Tychach dystrybucj´ Êrodków,
szkolenia oraz kampani´ informacyjnà
zwiàzane z programem poprowadzi
Okr´gowa Izba Przemys∏owo-Handlowa
w Tychach wspólnie z Agencjà Promocji
i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy
SA. Dotacja na realizacj´ tych celów wynosi blisko milion z∏otych.
O wsparcie mogà ubiegaç si´ osoby fizyczne, które zamierzajà rozpoczàç dzia∏alnoÊç gospodarczà w formie mikroprzedsi´biorstwa zatrudniajàcego do

dziewi´ciu osób w∏àcznie - bez wzgl´du
na wiek, p∏eç i posiadane doÊwiadczenie zawodowe. W ramach programu
mo˝liwe jest otwarcie dzia∏alnoÊci jednoosobowej, bàdê spó∏ki cywilnej lub
kapita∏owej. Wy∏àczone ze wsparcia sà
jedynie te osoby, które by∏y w∏aÊcicielami przedsi´biorstwa i prowadzi∏y dzia∏alnoÊç gospodarczà po 1 stycznia 2004
r. Osoby bezrobotne mogà skorzystaç ze
wsparcia o ile nie sà zarejestrowane
w urz´dach pracy.
Wszelkich informacji na temat programu „Promocja Przedsi´biorczoÊci”
udziela w siedzibie OIPH Tychy Krzysztof
Sykta (tel. 327 72 77), a w APRG SA Marzena Szumlakowska (tel. 325 72 16).
(MS)
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Rodzina zast´pcza
Mi∏oÊç prawdziwa
„Dziecko do pe∏nego i harmonijnego rozwoju swojej osobowoÊci powinno wychowywaç si´ w Êrodowisku rodzinnym, w atmosferze szcz´Êcia, mi∏oÊci i zrozumienia.”
(Konwencja ONZ o Prawach Dziecka)

„Rodzina zast´pcza. Mi∏oÊç prawdziwa”
to has∏o kampanii spo∏ecznej, która ruszy∏a w Tychach 1 czerwca.
Jej g∏ównym celem jest zach´cenie tyszan do zaopiekowania si´
dzieçmi pozbawionymi domu. Urzàd Miasta Tychy wspólnie z Miejskim OÊrodkiem Pomocy Spo∏ecznej chce promowaç ide´ rodzin zast´pczych i zwróciç uwag´ na los dzieci, które z ró˝nych przyczyn
nie mogà liczyç na swoich najbli˝szych. - Bycie rodzinà zast´pczà to
nie∏atwe, ale dajàce wiele satysfakcji zadanie. Znajàc dobrze wra˝liwoÊç mieszkaƒców naszego miasta jestem przekonany, ˝e wielu
z nich podejmie to trudne wyzwanie - mówi prezydent Andrzej
Dziuba. Akcja uzyska∏a patronat medialny Telewizji Katowice oraz
„Dziennika Zachodniego”.
Regionalna konferencja
Kampani´ rozpocz´∏o spotkanie osób na co dzieƒ zajmujàcych si´
rodzicielstwem zast´pczym. W ramach konferencji „Rodzina zast´pcza jako forma pomocy dziecku i rodzinie” zastanawiano si´, jak
efektywnie budowaç lokalny system opieki nad dzieckiem i rodzinà.
Podczas konferencji organizatorzy przedstawili równie˝ cele i program kampanii „Rodzina zast´pcza. Mi∏oÊç prawdziwa”. Mówiono
m.in. o prawnych aspektach rodzicielstwa zast´pczego, formach
pomocy dzieciom porzuconym i osieroconym, funkcjonowaniu
dziecka w rodzinie zast´pczej oraz instytucjach wspierajàcych dziecko i rodzin´. Jednak najcenniejszym punktem konferencji by∏o wystàpienie rodziców prowadzàcych pogotowie rodzinne, którzy po-
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dzielili si´ swoimi doÊwiadczeniami. Spotkanie zakoƒczy∏y warsztaty
dla osób zainteresowanych rodzicielstwem zast´pczym.
Podziel si´ swojà rodzinà!
Rodzicami zast´pczymi mogà zostaç ludzie, którzy m.in. sà obywatelami polskimi, korzystajà z pe∏ni praw cywilnych i obywatelskich, majà odpowiednie warunki mieszkaniowe i sta∏e êród∏o dochodu, sà zdrowi i uzyskajà kwalifikacje poprzedzone odpowiednim
szkoleniem prowadzonym przez oÊrodek pomocy spo∏ecznej. Ponadto warto pami´taç, ˝e to zadanie dla tych, którzy:
• lubià przebywaç z dzieçmi,
• nie posiadajà w∏asnych dzieci lub chcà powi´kszyç swojà rodzin´,
• sà cierpliwi i wyrozumiali dla dzieci´cych problemów,
• majà czas i energi´, którà mogà spo˝ytkowaç na opiek´ nad
dzieçmi,
• sà w stanie nawiàzaç wspó∏prac´ z rodzicami biologicznymi
dziecka,
• sà gotowi zajàç si´ dzieckiem wymagajàcym szczególnej opieki,
byç mo˝e chorym i zaniedbanym, niepe∏nosprawnym fizycznie
lub umys∏owo,
• potrafià pomóc dziecku z ró˝nymi problemami emocjonalnymi,
• czujà, ˝e dziecko mo˝e im zaufaç,
• potrafià wspó∏pracowaç z instytucjami i specjalistami zajmujàcymi si´ problematykà rodzicielstwa zast´pczego.
Wszystkie te informacje i wiele innych znaleêç mo˝na znaleêç
w broszurze zatytu∏owanej „Podziel si´ swojà rodzinà!”. - Broszura
rozdawana b´dzie podczas spotkaƒ informacyjnych i b´dzie dost´pna w Miejskim OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej i punkcie informacyjnym
Urz´du Miasta - mówi Aleksandra Spisak-Golemo z MOPS-u.

nasze miasto
www.rodzinazastepcza.pl
To adres strony internetowej, na której równie˝ mo˝na znaleêç
wa˝ne informacje: ˝e rodzina zast´pcza to ludzie, którzy decydujà
si´ na sprawowanie opieki i wychowywanie dziecka, którego nie sà
biologicznymi rodzicami. Mogà to byç wspólnie zamieszkali ma∏˝onkowie, a tak˝e osoba samotna - niezam´˝na lub rozwiedziona.
Rodzice zast´pczy mogà byç bezdzietni lub mieç w∏asne dzieci, byç
spokrewnieni z przyjmowanym do domu dzieckiem albo dla niego
obcy.
Spotkania w parafiach
Do akcji przy∏àczy∏y si´ równie˝ tyskie parafie. Jak wiadomo, wiele z nich prowadzi Êwietlice Êrodowiskowe dla potrzebujàcych dzieci. W ramach kampanii „Rodzina zast´pcza. Mi∏oÊç prawdziwa” odb´dzie si´ jeszcze siedem spotkaƒ, podczas których b´dzie mo˝na
uzyskaç szczegó∏owe informacje o tym, jak zostaç rodzinà zast´pczà:
• 13 czerwca (poniedzia∏ek), godz. 19.00
- parafia Êw. Krzysztofa, ul. Wyszyƒskiego 1
• 14 czerwca (wtorek), godz. 19.00
- parafia Âwi´tej Rodziny, ul. Elfów 29
• 15 czerwca (Êroda), godz. 19.00
- parafia Êw. Maksymiliana Kolbego, Plac Zbawiciela 1
• 16 czerwca (czwartek), godz. 18.30
- parafia Ducha Âwi´tego, ul. MyÊliwska 43
• 17 czerwca (piàtek), godz. 19.00
- parafia b∏. Karoliny Kózkówny, OÊrodek Christoforos,
ul. Tischnera
• 20 czerwca (poniedzia∏ek), godz. 19.00
- parafia Êw. Jana Chrzciciela, ul. Kopernika 5
• 22 czerwca (Êroda), godz. 19.15
- parafia Êw. Marii Magdaleny, ul. Damrota 62.

Na autobusach i krzes∏ach
Do kampanii przy∏àczy∏o si´ równie˝ Przedsi´biorstwo Komunikacji Miejskiej. Dzi´ki temu w wielu tyskich autobusach pojawi∏y si´
plakaty promujàce stron´ internetowà, spotkania w tyskich parafiach i numer telefonu, pod którym ka˝dy zainteresowany otrzyma
wyczerpujàce odpowiedzi na pytania o rodzinnà opiek´ zast´pczà.
Natomiast w wielu tyskich instytucjach pojawi∏y si´ kolorowe krzes∏a
przypominajàce o kampanii i o tym, ˝e wiele dzieci czeka na swojà
rodzin´.
Je˝eli chcesz zaopiekowaç si´ dzieckiem
• zg∏oÊ si´ do Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej do Dzia∏u
Pomocy Rodzinie i Dziecku,
• pracownicy socjalni odwiedzà Ci´ i zbiorà informacje na temat
warunków ˝ycia Twojej rodziny,
• b´dziesz musia∏ udokumentowaç, ˝e spe∏niasz wszystkie prawne wymagania,
• weêmiesz udzia∏ w bezp∏atnym szkoleniu dla kandydatów na
rodzica zast´pczego prowadzonym przez MOPS, które dotyczyç
b´dzie m.in. psychologii i zdrowia dziecka, metod wychowawczych, a tak˝e zasad funkcjonowania rodzin zast´pczych,
• przejdziesz badania psychologiczno-pedagogiczne,
• jeÊli zostaniesz zakwalifikowany do pe∏nienia roli rodzica zast´pczego, pracownicy MOPS skontaktujà Ci´ z dzieckiem, dla którego by∏byÊ najlepszà rodzinà,
• wtedy wspólnie z dzieckiem podejmiecie decyzj´, czy chcecie
byç rodzinà,

• otrzymasz pomoc pieni´˝nà na cz´Êciowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka,
• gdy dziecko b´dzie ju˝ w Twojej rodzinie nie zostaniesz sam Dzia∏ Pomocy Rodzinie i Dziecku nadal b´dzie z Tobà wspó∏pracowa∏ i s∏u˝y∏ pomocà.
Mo˝esz zadzwoniç
JeÊli masz jakiekolwiek pytania i wàtpliwoÊci mo˝esz zadzwoniç pod numer telefonu: 326 43 92, wew. 21 od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach od 8.00 do 15.00. DoÊwiadczeni pracownicy Dzia∏u Pomocy Dziecku i Rodzinie przeka˝à
Ci wszelkie informacje.
Troch´ statystyki
W Tychach w rodzinach zast´pczych przebywa 249 dzieci.
Obecnie w naszym mieÊcie funkcjonuje 183 tego typu rodzin, z czego 178 to rodziny zast´pcze d∏ugoterminowe,
a pi´ç to tzw. pogotowia rodzinne. Dzi´ki tej formie opieki
unika si´ umieszczania dzieci w domach dziecka - ˝adna instytucja nie jest w stanie zastàpiç rodziny stanowiàcej naturalne Êrodowisko wychowania. W naszym mieÊcie na nowy
dom i mi∏oÊç oczekuje jeszcze 40 dzieci, które nie mogà dorastaç w swoich w∏asnych rodzinach. Najcz´Êciej pozbawione sà opieki z powodu wystàpienia w ich domach ró˝nego
rodzaju sytuacji kryzysowych, takich jak z∏a sytuacja materialna i mieszkaniowa, choroby uniemo˝liwiajàce opiek´ nad
dzieckiem, przemoc, uzale˝nienia, Êmierç rodziców. Pami´tajmy, ˝e dzieciom tym mo˝na pomóc, przyjmujàc je do swojej rodziny.
(EK)

5

Czy powstanie
kolejny hipermarket?
We wrzeÊniu ubieg∏ego roku do Urz´du Miasta Tychy wp∏ynà∏
wniosek w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy pawilonu typu „Dom i ogród”, z drogà wewn´trznà, parkingiem i infrastrukturà technicznà w rejonie ul. Beskidzkiej i Towarowej w Tychach, czyli w sàsiedztwie istniejàcego hipermarketu „Tesco”.
Dwa miesiàce póêniej wnioskodawca przedstawi∏ koncepcj´ architektoniczno-urbanistycznà inwestycji, okreÊlajàc równoczeÊnie planowanà powierzchni´ sprzeda˝y na 12,3 tys. m kw.
Prezydent Miasta odmówi∏ wydania decyzji, która umo˝liwia∏aby
realizacj´ tej inwestycji i postanowieniem z lutego tego roku zawiesi∏ post´powanie do czasu uchwalenia planu miejscowego. Na to
postanowienie pe∏nomocnik w∏aÊciciela nieruchomoÊci z∏o˝y∏ za˝alenie do Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego.
W tym miejscu warto zwróciç uwag´, ˝e uchwalanie studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych, a tak˝e wprowadzanie zmian i aktualizowanie tych dokumentów nale˝y do wy∏àcznej kompetencji Rady Miasta.
Rada Miasta dwukrotnie zajmowa∏a si´ projektem uchwa∏y (wniesionym przez Prezydenta Miasta) w sprawie przystàpienia do zmiany „Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” poprzez wpisanie do niego obowiàzku
sporzàdzenia planu dla obiektów handlowych o powierzchni sprze-

da˝y powy˝ej 2000 m kw., co umo˝liwi∏oby zawieszenie wydania
decyzji ustalajàcej warunki zabudowy do czasu uchwalenia planu.
Na sesji marcowej radni zdecydowali o zdj´ciu projektu uchwa∏y
z porzàdku obrad w celu dog∏´bnego zbadania sprawy i uzyskania
dodatkowych opinii. Uchwa∏a by∏a ponownie dyskutowana podczas
posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i ¸adu Przestrzennego oraz
na sesji Rady Miasta 28 kwietnia br.
Tym razem wi´kszoÊç radnych (w g∏osowaniu imiennym) uzna∏a,
˝e nie widzi potrzeby zmiany studium. Nie uzyska∏ równie˝ akceptacji radnych projekt uchwa∏y o przystàpieniu do sporzàdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po∏o˝onego w rejonie ulic Beskidzkiej i Towarowej. Podj´cie takiej
uchwa∏y umo˝liwi∏oby zawieszenie decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy na okres 12 miesi´cy i okreÊlenie sposobu zagospodarowania tego terenu.
Poniewa˝ Rada Miasta nie podj´∏a uchwa∏ przedstawionych przez
Prezydenta Miasta, hipermarket b´dzie móg∏ powstaç, je˝eli Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze uchyli w ca∏oÊci postanowienie prezydenta, o co wniós∏ w∏aÊciciel terenu. Rozstrzygni´cia tej sprawy
mo˝na spodziewaç si´ w najbli˝szym czasie.
Józef Twardzik
Przewodniczàcy Komisji Incjatyw Lokalnych
i ¸adu Przestrzennego Rady Miasta Tychy

Pieniàdze na doradztwo - cz. 2
Oprócz przedstawionego w poprzednim numerze „Twojego Miasta”
dzia∏ania 2.1 „Wzrost konkurencyjnoÊci ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw poprzez doradztwo” dofinansowanie specjalistycznych us∏ug
doradczych mo˝liwe jest tak˝e dzi´ki dzia∏aniu 3.4 „Mikroprzedsi´biorstwa” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
O dotacje z tego dzia∏ania mogà ubiegaç si´ przedsi´biorstwa, które rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç gospodarczà nie wczeÊniej ni˝ trzy lata kalendarzowe przed momentem z∏o˝enia wniosku oraz w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudnia∏y Êredniorocznie
mniej ni˝ dziesi´ciu pracowników.
Z pomocy nie mo˝e natomiast skorzystaç przedsi´biorstwo, w którym inni przedsi´biorcy, Skarb Paƒstwa oraz jednostki samorzàdu terytorialnego posiadajà:
• 25 proc. i wi´cej wk∏adów,
• prawo do 25 proc. i wi´cej udzia∏u w zysku,
• 25 proc. i wi´cej g∏osów w zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Dzia∏anie 3.4 „Mikroprzedsi´biorstwa” przewiduje oprócz mo˝liwych do zrealizowania projektów inwestycyjnych, tak˝e projekty doradcze.
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Istnieje mo˝liwoÊç otrzymania przez firm´ dofinansowania specjalistycznych us∏ug doradczych wprowadzajàcych innowacyjnoÊç i zwi´kszajàcych konkurencyjnoÊç przedsi´biorstwa w wysokoÊci do 5 tys. euro i nie wi´cej ni˝ 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Nie chodzi w tym
przypadku o doradztwo sta∏e, zwiàzane z bie˝àcà dzia∏alnoÊcià firmy,
ale o projekty doradcze dotyczàce przede wszystkim:
• opracowania strategii umieszczenia produktu na nowym rynku
zbytu,
• wprowadzenia na rynek nowego produktu,
• zdobycia nowej grupy klientów,
• komputeryzacji oraz racjonalizacji logistyki sprzeda˝y towarów
i us∏ug,
• racjonalizacji przep∏ywów finansowych, towarów, materia∏ów oraz
informacji wewnàtrz przedsi´biorstwa,
• poprawy zarzàdzania wewnàtrz firmy.
Bli˝sze informacje na temat dotacji z funduszy strukturalnych mo˝na uzyskaç w OÊrodku Informacji Europejskiej Urz´du Miasta Tychy,
mieszczàcym si´ przy ul. Grota Roweckiego 44 (pokój 102), tel. 227 20
41, w. 581, e-mail: oie@umtychy.pl.
(MZ)

prezentacje

Oczyszczalnia jak nowa
Regionalne Centrum Gospodarki
Wodno-Âciekowej SA
Rok powstania - 1996
Siedziba - al. Pi∏sudskiego 12
Zatrudnienie - 84 osoby
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Âciekowej SA utworzone
zosta∏o w 1996 r. jako jednoosobowa spó∏ka Gminy Tychy. Do roku
2000 spó∏ka prowadzi∏a specjalistyczne szkolenia, seminaria i prezentacje adresowane do osób zatrudnionych w bran˝ach zwiàzanych z gospodarkà wodno-Êciekowà oraz w administracji.
Od 2000 r. spó∏ka zarzàdza∏a obiektami oczyszczalni Êcieków
w Tychach-Urbanowicach przy ul. Lokalnej, a w roku 2003 podpisana zosta∏a umowa z Gminà Tychy, na mocy której nieruchomoÊci
oczyszczalni zosta∏y przekazane na majàtek RCGW. To samo sta∏o si´
w czerwcu 2004 roku z maszynami i urzàdzeniami oczyszczalni.
Kapita∏ zak∏adowy spó∏ki wynosi aktualnie 11,638 mln z∏.
Obecnie RCGW SA zajmuje si´ oczyszczaniem Êcieków komunalnych, wytwarzanych przez mieszkaƒców miasta Tychy oraz niektóre
zak∏ady funkcjonujàce w mieÊcie. Rocznie do oczyszczalni dociera

12 mln m szeÊc. Êcieków (prawie pi´ciokrotna obj´toÊç Jeziora
Paprocaƒskiego).
Najistotniejszym zadaniem, ukoƒczonym w czerwcu 2001 roku,
by∏a likwidacja ucià˝liwego odoru, powstajàcego w oczyszczalni
i odczuwanego przez wi´kszà cz´Êç mieszkaƒców Tychów.
Realizacj´ programu modernizacji rozpocz´to w 2003 roku. Proces ten podzielony zosta∏ na trzy etapy: remont cz´Êci mechanicznej,
modernizacj´ cz´Êci biologicznej oraz cz´Êci osadowej z odzyskiem
biogazu. Ca∏kowita wartoÊç tej inwestycji wyniesie 42 mln z∏.

Mówi Zbigniew Gieleciak
prezes zarzàdu RCGW SA
Dla naszej spó∏ki w równym
stopniu istotne jest zrealizowanie zaplanowanej modernizacji
oczyszczalni, jak przygotowanie si´ do wspó∏dzia∏ania przy
realizacji programu „Gospodarka Êciekowa w Tychach”,
wspó∏finansowanego ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci. Projekt ten przewiduje wyposa˝enie obrze˝nych dzielnic miasta
w rozdzielczy system kanalizacyjny, z którego w przysz∏oÊci
korzystaç b´dzie ok. 21 tys. mieszkaƒców.
RCGW SA zostanie przekazany majàtek powsta∏y w ramach
tego projektu, który przewiduje m.in. budow´ 322 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budow´ 24 przepompowni Êcieków.
W spó∏ce powo∏ana zosta∏a Jednostka Realizujàca Projekt
(JRP), która odpowiedzialna jest za przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie ca∏oÊci zadania, którego ca∏kowity koszt
szacuje si´ na 106 mln euro. W ramach modernizacji cz´Êci
osadowej oczyszczalni Êcieków powstanie biogaz, który b´dzie wykorzystywany do produkcji pràdu i ciep∏a na potrzeby
w∏asne spó∏ki.
Prowadzimy tak˝e rozmowy o wykorzystaniu biogazu do
nap´du autobusów PKM. Rozwiàzanie to oparte jest na doÊwiadczeniach szwedzkich i w przypadku jego zastosowania
by∏aby to pierwsza inwestycja tego typu w Polsce.

Celem podj´tych dzia∏aƒ jest dostosowanie pracy oczyszczalni
Êcieków do dyrektyw Unii Europejskiej oraz przepisów prawa polskiego. Modernizacja zwi´kszy przepustowoÊç oczyszczalni, co
w Êwietle planowanej rozbudowy kanalizacji w mieÊcie ma
fundamentalne znaczenie.
Cz´Êç mechaniczna oczyszczalni zosta∏a wyremontowana
w 2003 roku. Wykonano remont pompowni g∏ównej dop∏ywajàcych Êcieków oraz obiektów i urzàdzeƒ technologicznych s∏u˝àcych do ich mechanicznego oczyszczania.
W po∏owie ubieg∏ego roku rozpocz´∏a si´ modernizacja
cz´Êci biologicznej oczyszczalni - wdro˝ona zostanie nowa
technologia napowietrzania Êcieków, polegajàca na usuwaniu zwiàzków azotu i fosforu, które obecnie w najwi´kszym
stopniu zanieczyszczajà rzek´ Gostynk´. Zamontowane zostanà m.in. nowoczesne dmuchawy powietrza, dyfuzory,
zmodernizowane b´dà osadniki wtórne.
W latach 2006-2007 zostanie przeprowadzona modernizacja cz´Êci osadowej oczyszczalni wraz z cz´Êcià biogazowà, wspó∏finansowana z Funduszu SpójnoÊci Unii Europejskiej. Wybudowane b´dà nowe komory fermentacyjne s∏u˝àce do przekszta∏cenia osadu Êciekowego w odpad sanitarnie bezpieczny, stosowany np. w rolnictwie lub do rekultywacji gruntów. Dodatkowo zakupione zostanà agregaty
pràdotwórcze do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
Agregaty te b´dà zasilane biogazem, powstajàcym w procesie fermentacji Êcieków.
(PÂ)
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internet

Bramkarz na czacie
Tak jak zapowiadaliÊmy w poprzednim numerze
„TM”, 11 maja odby∏ si´ czat z bramkarzem dru˝yny hokejowej GKS Tychy Arkadiuszem Sobeckim. DziÊ publikujemy skrócony zapis rozmowy,
której pe∏nà wersj´ mo˝na znaleêç na stronie internetowej www.umtychy.pl.

[admin] Witamy serdecznie na czacie moderowanym z Arkadiuszem Sobeckim. Prosimy o zadawanie
pytaƒ.
[Sobecki] Witam wszystkich.
[Dux29] Od jak dawna interesuje si´ Pan hokejem?
[Sobecki] Jestem na lodzie ju˝ od czwartej klasy
szko∏y podstawowej, zaÊ w tym roku mija szósty sezon mojej zawodniczej kariery.
[albert] Czy poza hokejem poÊwi´casz uwag´ te˝ innym sportom?
[Sobecki] OczywiÊcie interesuj´ si´ pi∏kà no˝nà.
Cz´sto na treningach rozruchowych gramy w pi∏k´
oraz siatkówk´.
[DUX29] Jaka by∏a atmosfera na mistrzostwach
grupy B w Debreczynie?
[Sobecki] Mistrzostwa Âwiata grupy B by∏y bardzo
dobrze zorganizowane. Widzia∏em, ˝e ca∏e miasto ˝yje tà imprezà. OczywiÊcie przyjemnie by∏o widzieç
równie˝ polskich kibiców, którzy tam byli.
[Dawid] Jak Pan sobie radzi z ∏àczeniem sportu
z naukà na studiach i obowiàzkami rodzinnymi?
[Sobecki] Studia praktycznie ju˝ skoƒczy∏em, pozostaje mi jedynie do napisania praca magisterska, ale
za wzgl´du na obowiàzki sportowe nie mia∏em na to
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zbyt wiele czasu. Treningi i mecze hokejowe nie sà
dla mnie ˝adnym obcià˝eniem, tylko czystà przyjemnoÊcià. Ze strony mojej ˝ony Ani mam ciàg∏e wsparcie i staram si´ poÊwi´caç jej ka˝dà wolnà chwil´,
których mam niestety niezbyt wiele.
[] Czy podoba si´ Panu organizacja PLH?
[Sobecki] JeÊli na poczàtku sezonu by∏o wiadomo, ˝e
w sezonie zasadniczym zostanie rozegranych szeÊç
rund, a potem sezon si´ skraca, to coÊ jest nie tak.
Tym bardziej, ˝e wszyscy wczeÊniej wiedzieli, kiedy
odb´dzie si´ turniej przedolimpijski w Rydze. Poza
tym szkoda, ˝e media nie interesujà si´ hokejem.
[Dawid] To fakt. Hokej w np. polskiej telewizji - tego
brak.
[carrantouh] Takie pytanie niestety musi paÊç: co
si´ z Panem sta∏o w Debreczynie? Trema? Zm´czenie materia∏u? Brak rozgrzania?
[Sobecki] Takie mecze sà najtrudniejsze, tak jak
w PLH, gdy gra∏o si´ przeciwko s∏abszemu rywalowi,
to nie wszyscy zawodnicy sà do koƒca skoncentrowani. Wiadomo, ˝e jest ma∏o strza∏ów w takim meczu, ale nie jest to ˝adne usprawiedliwienie.
[carrantouh] Dzi´ki za to, ˝e przez najbli˝sze trzy lata b´dzie Pan z nami. A tak na marginesie - kusi∏y
Pana inne kluby? Tylko szczerze...
[Sobecki] ˚adnych innych ofert nie otrzyma∏em ruchy zawodników w polskich klubach sà raczej niewielkie, poza tym mam tutaj sta∏à prac´ i jest mi
w Tychach bardzo dobrze.
[Dawid] Zastanawiam si´, dlaczego taki znany polski
sportowiec nie ma w∏asnej strony internetowej chyba, ˝e si´ myl´?
[Sobecki] Nie mam ˝adnej strony - to prawda, nie
jestem widocznie na tyle znanym sportowcem :-).
[fprzem] Czy w ramach kadry otrzyma∏eÊ jakiÊ
sprz´t, czy musia∏eÊ graç w swoim? A jak oceniasz
klimat w reprezentacji, w której - mam nadziej´ - zagrzejesz miejsce na d∏u˝ej (i to nie w rezerwie)?
[Sobecki] Ca∏y sprz´t poza kijem, który otrzymuje
si´ podczas ka˝dego zgrupowania, by∏ w∏asnoÊcià tyskiego klubu. OdnoÊnie klimatu - by∏o dobrze, ale
wiadomo, ˝e w klubie tworzymy zgranà ekip´, bo
przebywamy ze sobà ca∏y czas.
[krzychu] Co czu∏eÊ przed ostatnim karnym wykonywanym przez Uni´ w czwartym meczu fina∏u?
[Sobecki] By∏em wtedy ju˝ spokojny, gdy˝ ostatniego dla nas karnego wykonywa∏ Micha∏ Belica, a on
bardzo rzadko si´ myli. Ja ju˝ cieszy∏em si´ z mistrzostwa.
[fprzem] Czy masz nagrane mecze z fina∏u?
[Sobecki] Mam nagrane wszystkie mecze fina∏owe
dzi´ki uprzejmoÊci kolegi z TVP 3.
[Dawid] Rzeczà normalnà jest, ˝e w czasie meczu
czy nawet treningów mo˝na doznaç kontuzji - czy dozna∏eÊ kiedyÊ kontuzji na tyle powa˝nej, ˝e zastanawia∏eÊ si´ nad dalszà grà w hokeja?

[Sobecki] Dozna∏em w ciàgu ostatnich dwóch sezonów p´kni´ç kciuka i palca wskazujàcego prawej d∏oni, przez co musia∏em troch´ odpoczàç od lodu, ale
do skoƒczenia kariery mi jeszcze daleko.
[Dawid] Co zrobiç, aby zostaç dobrym bramkarzem? Jaka jest recepta na sukces?
[Sobecki] Recepta jest prosta - ubraç sprz´t bramkarski, przywiàzaç r´ce sznurkami do poprzeczki,
a nogi do s∏upków i wtedy wszyscy strzelajà dok∏adnie w Ciebie, a Ty zbierzesz laury, ˝e jesteÊ bardzo
dobrym bramkarzem :-)
[R@F@¸] Prawda, ˝e doping kibiców tyskich zarówno w Tychach, jak i w OÊwi´cimiu by∏ bardzo goràcy?
[Sobecki] OczywiÊcie, ˝e tak. Wszyscy spodziewaliÊmy si´, ˝e na meczach w Tychach b´dzie nadkomplet publicznoÊci, dla której chcielibyÊmy wygraç fina∏.
[fprzem] Czy odwiedzasz strony internetowe GKSu i czytujesz forum?
[Sobecki] Zaglàdam na stron´ GKS-u i Hokej.net,
ale na udzia∏ w forum nie mam czasu.
[Dawid] Masz w∏asny samochód, jakiej marki?
[Sobecki] Mam - Fiata Pand´.
[fprzem] Kiedy ruszasz pe∏nà parà w przygotowania
na nowy sezon?
[Sobecki] Ch∏opcy zacz´li od poniedzia∏ku, a ja ze
wzgl´du na zgrupowania kadry mam dwa tygodnie
wolnego.
[tomek] Jak byÊ oceni∏ atmosfer´ w dru˝ynie? Czy
sà jacyÊ zawodnicy, którzy majà szczególny wp∏yw na
jej postaw´?
[Sobecki] Atmosfera jest bardzo fajna, czujemy si´
ze sobà bardzo dobrze, a duszà towarzystwa jest Artur Âlusarczyk.
[djalcoholi] Które lodowisko w Polsce jest najnowoczeÊniejsze?
[Sobecki] W Krynicy jest nowe i ∏adne lodowisko, to
w Gdaƒsku zosta∏o wyremontowane przed ubieg∏orocznymi mistrzostwami. Czekamy na wi´kszà hal´
w Tychach.
[Dawid] W jakim klubie NHL chcia∏byÊ graç, je˝eli
mia∏byÊ takà mo˝liwoÊç? Pod warunkiem ˝ebyÊ tego
chcia∏.
[Sobecki] Nie zastanawia∏em si´ nad takà ewentualnoÊcià. MyÊl´, ˝e ka˝dy klub by∏by satysfakcjonujàcy. OsobiÊcie uwa˝am, ˝e najlepszy w NHL jest Martin Brodeur i New Jersey Devils.
[admin] Prosz´ o zadanie ostatniego pytania.
[Dawid] A czy gra∏eÊ w jakieÊ symulatory hokeja na
komputerze? I jakie wra˝enia?
[Sobecki] OczywiÊcie - gra∏em w NHL 2003, ale to
nigdy nie b´dzie to samo, co prawdziwy hokej.
[Sobecki] Chcia∏em wszystkim podzi´kowaç za
udzia∏ w czacie i interesujàce pytania. Dzi´kuj´ i zapraszam na nasze mecze.

