
Dodatek wydawany i finansowany 
przez Urząd Miasta Tychy

Adres redAkcji:
al. Niepodległości 49,

tel. 32 776 39 16, faks 32 776 39 48


e-mail: redakcja@umtychy.pl

nr 131/368  Sierpień 2014 T ySki informaTor Samorządowy

„Zakup 
nowocZesnego 

taboru 
autobusowego 

na potrZeby 
roZwoju transportu 

publicZnego 
w tychach” – tak 

naZywa się projekt, 
dZięki któremu tyskie 

prZedsiębiorstwo 
komunikacji 

miejskiej sp. Z o.o. 
poZyska 36 nowych 

autobusów 
gaZowych. 

spółka podpisała 
umowę Z urZędem 
marsZałkowskim 

wojewódZtwa 
Śląskiego 

i roZpocZęła 
procedurę 

prZetargową. nowe 
autobusy mają się 

pojawić na tyskich 
drogach do końca 
cZerwca 2015 roku.

c
ałkowita wartość projektu 
to 38,1 mln zł netto, jed-
nak jest on aż w 85 proc. 
finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (32,4 mln zł netto). 
Pozostałe 15 proc. to wkład własny 
PKM (5,7 mln zł netto).

Tylko niskopodłogowe
– Od 2005 roku kupiliśmy, 

czy też wyleasingowaliśmy kil-
kadziesiąt autobusów za łączną 
kwotę ponad 60 mln złotych – 
mówi Andrzej Kowol, prezes 
PKM Sp. z o.o. – W 2012 roku 
kupiliśmy 28 autobusów gazo-
wych, które były eksploatowane 
w Szwecji z ok. 10 tysięcznym 

przebiegiem. Za każdy z nich za-
płaciliśmy 565 tys. zł i to by naj-
większy zakup w ostatnich latach. 
Dzięki temu mogliśmy wycofać 
z eksploatacji przestarzałe jelcze 
i ikarusy. Obecnie 100 procent 
naszych pojazdów jest nisko-
podłogowych. W sumie mamy 
obecnie 86 autobusów, w tym 
ok. 30 proc. będzie wymagało 
wymiany i stąd kolejny zakup.

– Dzięki tej inwestycji tyska 
zajezdnia stanie się jedną z naj-
nowocześniejszych w Polsce – 
dodaje Andrzej Dziuba. – Śred-
nia wieku autobusów wożących 
pasażerów w Tychach wyno-
si sześć lat. Mamy więc jeden 
z najmłodszych w kraju taborów 
i jesteśmy w ścisłej europejskiej 
czołówce. Rozbudowując flotę, 
nie zapominamy o ekologii – już 
teraz połowa naszych autobusów 
jest napędzana gazem ziemnym, 
co stanowi ekologiczny rekord 
w regionie. Nie ma w naszym wo-
jewództwie firmy, która w takim 
stopniu eksploatuje pojazdy ko-
munikacji miejskiej z alternatyw-
nym paliwem.

Ekologia i ekonomia
Po zakupie nowych autobu-

sów zmniejszy się średnia wie-
ku taboru, która wyniesie ok. 5 
lat, zwiększy się natomiast licz-
ba pojazdów zasilanych gazem 
ziemnym. To ważne, bowiem jak 
zapisano w dokumentach Unii Eu-
ropejskiej, do 2030 roku z komu-
nikacji miejskiej mają być wyco-
fywane pojazdy napędzane olejem 
napędowym i trzeba będzie zastą-
pić je pojazdami gazowymi, hybry-
dowymi, elektrycznymi – bardziej 
ekologicznymi i cichszymi.

– Do roku 2000 część na-
szych autobusów była napędzana 
LPG (mieszanka propan – butan), 
a od 2005 roku wprowadziliśmy 
CNG (gaz ziemny) – wyjaśnia pre-
zes Kowol. – Było to podyktowane 
nie tylko dążeniem do posiadania 
bardziej ekologicznych pojazdów, 
ale także tym, że na LPG nałożo-
na została akcyza. Obecnie akcy-
za obowiązuje też w przypadku 
CNG, ale mimo wszystko to się 
jeszcze opłaca – oszczędzamy 
do kilkunastu groszy na każdym 
kilometrze.

Wi-fi i klima
Dzięki nowemu programo-

wi PKM zamierza nabyć nowo-
czesne pojazdy m.in. z bardziej 
komfortowymi siedzeniami, wy-
posażonymi w darmowy internet, 
system informacji głosowej. Będą 
w pełni klimatyzowane – obec-
nie PKM ma 9 autobusów z kli-
matyzacją, teraz będzie ich 45, 
czyli połowa taboru. Autobusy 
będą też bezpieczniejsze – z peł-
nym monitoringiem wewnątrz 
pojazdu i na zewnątrz. Pojazdy 
będą wyposażone w silniki no-
wej generacji Euro 6, o wysokich 
parametrach ekologicznych, au-
tomatyczną skrzynię biegów. Cie-
kawostką jest to, że zainstalowane 
w nich zostaną bramki do licze-
nia pasażerów.

Mamy zatem coraz lepsze, 
nowocześniejsze i wygodniejsze 
autobusy. Dbać o nie powinniśmy 
wszyscy, bo kosztują niemało: au-
tobus standardowy, 12-metrowy 
to wydatek ok. 950 tys. zł netto, 
na przegubowy trzeba wydać ok. 1 
mln 350 tys. zł (netto).

 LEszEk sobiEraj

Nowe autobusy 
jadą do PKM

od początku lata tyska straż 
Miejska pod specjalnym nu-
merem telefonu oraz przez 
formularz kontaktowy przyj-
muje zgłoszenia od mieszkań-
ców, którzy zaobserwowali 
„niesprzątających” właścicieli 
psów. system zgłoszeń został 
uruchomiony w ramach miej-
skiej kampanii „skupmy się 
na sprawie”. Na razie jednak 
tyszanie niezbyt chętnie z nie-
go korzystają.

od początku funkcjonowania 
nowej procedury, wpłynęło 

do nas siedem zgłoszeń – mówi 
Sławomir Gurdek, kierownik ds. 
prewencji Straży Miejskiej w Ty-
chach. Fakt, że jest ich tak niewie-
le można interpretować dwojako 
– albo właściciele psów zaczęli 
bardziej sumiennie wywiązywać 

się ze swoich obowiązków, albo 
też mieszkańcy zauważonych 
wykroczeń nie zgłaszają. Przy-
pomnijmy tu, że według obo-
wiązującego na terenie miasta 
Tychy prawa lokalnego właściciel 
psa ma obowiązek posprzątania 
po nim, a pozostawienie psich od-
chodów na trawniku czy chodni-
ku jest wykroczeniem, za które 
grozi mandat karny.

– Informacji o takich wy-
kroczeniach zawsze było dużo, 
mieszkańcy wielokrotnie dzwo-
nili w tej sprawie do mediów, 
sygnały docierały też do nas 

– mówi Sławomir Gurdek. – 
Między innymi naprzeciw tym 
oczekiwaniom została wdrożo-
na ta akcja. Jednak nie jest tak, 
jak można było się spodziewać. 
Mimo, że istnieje możliwość 
zgłoszenia takiego wykrocze-
nia anonimowo, zgłoszeń nie 
jest dużo. Jednak w miarę jak 
napływają, na bieżąco podejmu-
jemy czynności.

W odpowiedzi na dotych-
czasowe zgłoszenia Straż Miejska 
udzieliła pouczenia dwóm wła-
ścicielom czworonogów, dwóm 
kolejnym – ponieważ nie udało 

się udowodnić im wykroczenia – 
przypomniano o przepisach obo-
wiązujących na terenie miasta 
Tychy. Dwa razy została przepro-
wadzona obserwacja terenu wska-
zanego przez osobę zgłaszającą, ale 
sprawcy zanieczyszczenia na „go-
rącym uczynku” nie przyłapano. 
Jak dotąd nikt nie został ukara-
ny mandatem, ale trzeba pamię-
tać, że gdy zgłoszenie dotyczące 
upomnianego już raz właściciela 
psa się powtórzy, mandat zosta-
nie mu wystawiony. Może to być 
nawet 500 zł.

 syLWia WiTMaN

Dożynki miejskie
Gospodarzem miejskiego 

Święta Plonów będzie w tym 
roku dzielnica Urbanowice. Do-
żynki miejskie 2014 odbędą się 
7 września.

Święto rozpocznie się mszą 
w kościele pw. Matki Bożej Po-
średniczki Wszelkich Łask o godz. 
11. Po mszy dożynkowy koro-
wód przejdzie ulicami Kościelną 
i Główną na plac u zbiegu ulic 
Głównej i Przejazdowej. Tam 
około godz. 13. nastąpi oficjalne 
otwarcie dożynek i poczęstunek. 
Nie zabraknie atrakcji dla dzieci 
i występów na scenie. O godzi-
nie 16. wystąpi kabaret Moherowe 
Berety, a po nim zespół Góralski 
Band z Zakopanego. Wieczorem 
o godz. 20 dla publiczności za-
śpiewa Damian Holecki. Impreza 
potrwa do godz. 22.

rock na plaży
W sobotę, 13 września 

na tzw. Dzikiej Plaży nad Jezio-
rem Paprocańskim odbędą się 
koncerty, które w zamyśle orga-
nizatorów mają być zaczątkiem 
cyklicznego festiwalu rockowego 
w Tychach.

Gospodarzem organizowanej 
przez Miejskie Centrum Kultury 
imprezy „Rock na Plaży” jest ob-
chodzący właśnie swoje 20-lecie 
tyski zespół Cree założony przez 
Sebastiana Riedla. Tyscy rockma-
ni zaprosili na swoje urodziny im-
ponujący zestaw wykonawców.

Imprezę rozpocznie o godz. 
15. zespół Rebelianci, po którym 
na scenie pojawią się specjaliści 
od coverów AC/DC, czyli grupa 
4 Szmery (godz. 16.). Od godz. 17. 
rozgrzewać publiczność będzie 
Oberschlesien, zaś na godz. 18.45 

zaplanowano koncert Oddziału 
Zamkniętego (z gościnnym udzia-
łem Jarka Wajka), który w tym 
roku także obchodzi swój jubi-
leusz 35-lecia. Festiwal zakończy 
koncert gospodarzy i jubilatów 
– Cree (godz. 20.30).

Patronat nad „Rockiem 
na Plaży” objął Program 3 Polskie-
go Radia, a koncerty poprowadzi 
znany z anteny „Trójki” redaktor 
Piotr Baron. Wstęp na imprezę 
jest wolny.

Dzień bezpieczeństwa 
z Małyszem

Już po raz trzeci odbędzie się 
w Tychach Dzień Bezpieczeństwa 
– impreza promująca bezpieczeń-
stwo i odpowiedzialność w ruchu 
drogowym. 14 września na pla-
cu pod „Żyrafą” oprócz stałych 
elementów – jak drogowe mia-
steczko dla dzieci, symulatory jaz-
dy, zderzenia i dachowania, alko-
gogle – nie zabraknie też dobrej 
muzyki (wystąpią tyscy artyści: 
Sambor Kostrzewa i Baobab). 
Ponadto mieszkańcy będą mogli 
wziąć udział w niecodziennym 
wydarzeniu – ustanowieniu re-
kordu Guinnessa w liczbie osób 
wyposażonych w elementy odbla-
skowe (o godz. 18.15). Gościem 
specjalnym będzie Adam Małysz, 
a imprezę poprowadzi znany z se-
rialu „M jak Miłość” aktor Robert 
Moskwa.

Ponadto w programie pokaz 
mody odblaskowej, pokazy zum-
by, konkursy, parada motocykli, 
prawo jazdy dla dzieci i wiele in-
nych atrakcji.

Organizatorami imprezy są: 
Urząd Miasta Tychy, Miejskie 
Centrum Kultury i Fundacja 
„A WIDZISZ”.  sW

I M P r e z y  w e  w r z e ś n i u

Dzięki nowemu programowi, PkM zamierza nabyć nowoczesne pojazdy m.in. z bardziej 
komfortowymi siedzeniami, wyposażone w darmowy internet i system informacji głosowej.
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skupmy się na sprawie
Pamiętaj!
właściciel psa ma obowią-
zek sprzątania nieczysto-
ści pozostawianych przez 
zwierzę.
jeżeli tego nie robi, po-
pełnia wykroczenie, któ-
re możesz zgłosić straży 
miejskiej: tel. (32) 776 30 
03 lub poprzez formularz 
internetowy skupmy.
umtychy.pl.

Gwiazdą imprezy będzie adam Małysz.
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