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80 tys. z∏ przekaza∏ Tychom GórnoÊlàski
Zak∏ad Elektroenergetyczny SA (GZE) w Gli-
wicach na sfinansowanie dokumentacji
zwiàzanej z budowà Wielofunkcyjnego Bu-
dynku Us∏ugowego (WBU). W ten sposób
GZE wspiera dzia∏ania, których celem jest
tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój
MÂP (ma∏ej i Êredniej przedsi´biorczoÊci)
w regionie.

Prace przy budowie WBU na os. „Balbina”
ruszy∏y w listopadzie ubieg∏ego roku. Mi´-
dzynarodowy przetarg wygra∏a firma Budi-
mex Dromex SA z Warszawy. Zakoƒczenie
robót zaplanowano na po∏ow´ wrzeÊnia
tego roku. W powstajàcym budynku, w
którym znajdà si´ pomieszczenia na wyna-
jem dla ma∏ego i Êredniego biznesu, znaj-
dzie prac´ oko∏o 600 osób.

Budowa WBU finansowana jest w 70 proc.
ze Êrodków programu UE Phare 2001 Spój-
noÊç Spo∏eczno-Gospodarcza. 10 proc. do-

k∏ada bud˝et paƒstwa. ¸àczna wartoÊç inwe-
stycji wyniesie ok. 20 mln z∏, zaÊ powierzch-
nia u˝ytkowa budynku to 8348 m2.

(AC)

Trwa budowa WBU

Znamy ju˝ najlepszego kierowc´ komuni-
kacji miejskiej w Tychach w 2003 roku. Kon-
kurs, organizowany ju˝ po raz piàty przez
Miejski Zarzàd Komunikacji, zosta∏ rozstrzy-
gni´ty 9 lutego. 

Pasa˝erowie oddali 493 wa˝ne g∏osy, naj-
wi´cej - 170 i tytu∏ „Najlepszego kierowcy
2003 roku” zdoby∏ Dariusz Dziedzic z Ty-
skich Linii Trolejbusowych (TLT). W nagrod´
otrzyma∏ zestaw kina domowego.

Kolejne miejsca zaj´li: El˝bieta Nieskurska
(TLT) oraz Eugeniusz Malina z Przedsi´bior-
stwa Komunikacji Miejskiej w Tychach.

WÊród pasa˝erów, którzy z∏o˝yli wype∏-
nione ankiety konkursowe w siedzibie Miej-
skiego Zarzàdu Komunikacji w Tychach roz-

losowany zosta∏ telewizor oraz 20 imien-
nych biletów okresowych.

(AC)

Autobusy
bez stopni

Najlepszy kierowca
wybrany

Cztery nowe, zakupione przez Przedsi´-
biorstwo Komunikacji Miejskiej, autobusy
Solaris Urbino 12 je˝d˝à od poczàtku lute-
go po ulicach naszego miasta. 

Pojazdy sà ca∏kowicie przystosowane do
potrzeb osób niepe∏nosprawnych - nie ma-
jà stopni przy wejÊciach ani na ca∏ej d∏ugo-
Êci autobusu. 

Ponadto Êrodkowa cz´Êç autobusu zago-
spodarowana jest w sposób umo˝liwiajàcy
jednoczesne ustawienie dwóch wózków,
w tym jednego inwalidzkiego, unierucha-
mianego przy pomocy pasa bezw∏adnoÊcio-
wego.

Ârodkowe wejÊcie wyposa˝ono w ramp´
najazdowà dla wózków, w okolicy Êrodko-
wych drzwi rozlokowane sà przyciski sygna-
lizujàce kierowcy koniecznoÊç wysuni´cia
rampy pod wózek.

Nieucià˝liwe sygna∏y Êwietlne i akustycz-
ne umieszczone przy wszystkich drzwiach

ostrzegajà osoby z wadami s∏uchu, wzroku
lub innymi dysfunkcjami o rozpocz´ciu za-
mykania drzwi. 

Ka˝dy z czterech autobusów, które trafi∏y
do tyskiego PKM kosztowa∏ oko∏o 750 tys.
z∏. Dla poprawy bezpieczeƒstwa pasa˝e-
rów, w celu przeciwdzia∏ania kradzie˝om
i wandalizmowi dwa nowe autobusy sà wy-
posa˝one w telewizyjny monitoring obej-
mujàcy ca∏e wn´trze pojazdu (na zdj´ciu).
System umo˝liwia zapisywanie oraz przesy-
∏anie danych do urzàdzeƒ stacjonarnych. To
poczàtek wyposa˝ania w kamery wszystkich
autobusów PKM Tychy.

(AC)



OÊrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul.
Edukacji 21 w Tychach mo˝e pochwaliç si´
nowym, nowoczesnym obiektem. WartoÊç
oddanej pod koniec stycznia do u˝ytku inwe-
stycji to ponad 4,3 mln z∏. Budynek przysto-
sowany jest do potrzeb osób niepe∏nospraw-
nych.

W budynku mieszczà si´ sale lekcyjne, pra-
cownie: krawiecka, gospodarstwa domowe-
go, obróbki drewna i metalu, Êwietlica oraz
gabinety terapeutyczne. 

OÊrodek Szkolno-Wychowawczy w Ty-
chach jest placówkà oÊwiatowà obejmujàcà
swojà opiekà dzieci i m∏odzie˝ posiadajàce
orzeczenie o potrzebie kszta∏cenia specjalne-
go. W placówce mieszczà si´: szko∏a podsta-
wowa, gimnazjum, szko∏a zawodowa oraz
internat.

Z us∏ug oÊrodka korzysta stale blisko 350
dzieci i m∏odzie˝y. Uczniowie doje˝d˝ajàcy
lub dochodzàcy do szko∏y to w wi´kszoÊci
mieszkaƒcy Tychów i okolic.

OÊrodek stara si´ zapewniç wszystkim wy-
chowankom jak najlepszà opiek´ i stymulacj´
rozwoju. W placówce zatrudnionych jest po-
nad 90 nauczycieli i wychowawców z pe∏-
nym przygotowaniem oraz kwalifikacjami do
pracy z niepe∏nosprawnymi dzieçmi. Prac´
ich wspomaga oÊmioosobowy zespó∏ peda-
gogów, psychologów i logopedów. Dzieci

biorà udzia∏ w wielu imprezach sportowych
i artystycznych, przygotowujà prace na wy-
stawy, ch´tnie uczestniczà w zaj´ciach te-
atralnych, taneczno-muzycznych, plastycz-
nych.

Wa˝ny aspekt dzia∏alnoÊci oÊrodka stano-
wi wspó∏praca z placówkami zagranicznymi.
OÊrodek Szkolno-Wychowawczy utrzymuje
sta∏à wspó∏prac´ partnerskà z podobnà in-
stytucjà w Cuxhaven (Niemcy). W latach
1999-2001 uczestniczy∏ wspólnie z placów-
kami z Austrii, Danii i Niemiec w realizacji
projektu w ramach programu Socrates Co-
menius. 

Aby zrealizowaç kolejny projekt w ramach
programów europejskich, OÊrodek Szkolno-
Wychowawczy zawiàza∏ w ubieg∏ym roku
grup´ partnerskà z placówkami z Austrii, Bel-
gii, Czech, Finlandii, Niemiec i W∏och. 

Przy placówce dzia∏a Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci Specjalnej Troski „Byç Razem",
zarzàd wojewódzki Stowarzyszenia „Spraw-
ni Razem" oraz sekcja terenowa Stowarzysze-
nia „Olimpiady Specjalne Polska”. 

(AC)
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Oszcz´dzanie, ograniczanie wydatków -
te kwestie za sprawà tzw. planu Hausnera
od dobrych kilku miesi´cy zdominowa∏y
debat´ publicznà w Polsce. Równie˝ na
poziomie bud˝etu miasta musimy mierzyç
si´ z podstawowymi problemami: ni˝szymi
dochodami i wzrastajàcymi kosztami
utrzymania. O bud˝ecie Tychów na rok
2004 pisze w artykule „Bud˝et trudny, ale
z widokami” radny Józef Sobczyk.

Zdefiniowanie problemów jest wa˝ne,
niczego jednak nie rozwiàzuje. Dlatego te˝
poza okreÊleniem problemów, podejmuje-
my dzia∏ania, które zapewnià konkretne
oszcz´dnoÊci mieszkaƒcom Tychów. Uda∏o
nam si´ pozyskaç inwestora strategicznego
dla tyskiego PEC-u - Po∏udniowy Koncern
Energetyczny. Dzi´ki Êrodkom finansowym
z PKE mogliÊmy zmodernizowaç sieci
i urzàdzenia, ograniczyç straty podczas
przesy∏ania ciep∏a, a w efekcie zahamowaç
wzrost jego ceny dla mieszkaƒców. Teraz
proponujemy w∏aÊcicielom mieszkaƒ w za-
sobach MZBM korzystne po˝yczki na dzia-
∏ania termomodernizacyjne (patrz tekst pt.
„Zaoszcz´dziç na ogrzewaniu”).

Wiem doskonale, jak trudnym zadaniem
jest ci´cie wydatków, zw∏aszcza na cele
spo∏eczne. Niestety, tak˝e w przypadku Ty-
chów takie kroki b´dà nieuniknione.
Niezwykle wa˝ne jest prowadzenie tych
dzia∏aƒ w sposób otwarty i uczciwy,
z udzia∏em osób i podmiotów, których
bezpoÊrednio dotyczà. G∏´boko wierz´, ˝e
w atmosferze dialogu, otwarcia na argu-
menty i wzajemnego zrozumienia ∏atwiej
podejmowaç nawet najtrudniejsze decyzje.
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29 stycznia Rada Miasta Tychy
uchwali∏a bud˝et miasta na rok 2004,
który powsta∏ pod rzàdami nowej usta-
wy o dochodach jednostek samorzàdo-
wych, zwi´kszajàcej udzia∏ samorzà-
dów w podatkach od osób fizycznych
i prawnych kosztem likwidacji cz´Êci
subwencji i dotacji rzàdowych. 

Jaki bud˝et

Bud˝et zak∏ada, ˝e dochody miasta wy-
niosà 254,798 mln z∏, a wydatki 268,945
mln. Bud˝et samorzàdu, w odró˝nieniu od
bud˝etu paƒstwa, musi byç zrównowa˝ony.
Ró˝nica w wysokoÊci 14,147 mln z∏ pomi´-
dzy dochodami i wydatkami b´dzie pokryta
Êrodkami z kredytów.

Dochody

Planowane dochody miasta sà realnie ni˝-
sze o 6,5 proc. od dochodów ubieg∏orocz-
nych. Jest to efekt zmniejszenia liczby lud-
noÊci, spadku dochodów obywateli i firm,
wyczerpania mo˝liwoÊci sprzeda˝y mienia
komunalnego, a tak˝e zmniejszenia sub-
wencji oÊwiatowej. Gdyby nie ogromna, wy-
noszàca kilkanaÊcie milionów z∏otych dota-
cja z funduszy europejskich i bud˝etu paƒ-
stwa na budow´ Wielofunkcyjnego Budyn-

ku Us∏ugowego na osiedlu „Balbina”, spa-
dek dochodów miasta by∏by widoczny
w sposób dramatyczny, chocia˝ obecny i tak
zmusi∏ do drastycznego ograniczania wydat-
ków.

Najwi´cej dochodów przyniosà wp∏ywy
z podatków i op∏at lokalnych - to ponad 53
proc. bud˝etu. WÊród tych wp∏ywów naj-

wi´kszà pozycj´ stanowià podatki od osób
fizycznych, które wynoszà 53 proc. wszyst-
kich podatków i op∏at. Wyraênie widaç, i˝
struktura dochodów i konstrukcja nowej
ustawy o dochodach samorzàdów powodu-
je, ˝e miasto b´dzie tym bogatsze, im bo-
gatsi b´dà jego p∏acàcy podatki mieszkaƒcy.
W przypadku tegorocznego bud˝etu wi-
doczny spadek dochodów mieszkaƒców Ty-
chów odbi∏ si´ na bud˝ecie miasta.

Dochody Tychów sà o 53 proc. wy˝sze od
Êredniej krajowej. Taki wskaênik powoduje,
˝e miasto musi odprowadziç do bud˝etu
paƒstwa prawie 2,5 mln z∏ op∏aty wyrów-
nawczej na rzecz gmin ubo˝szych, popular-
nie zwanej „podatkiem janosikowym”. 

Wydatki

Jak wspomniano, wydatki wyniosà
268,945 mln z∏.

Koszty obs∏ugi po˝yczek i kredytów zacià-
gni´tych do 2003 roku oraz zwiàzanych
z wykupem obligacji oznaczajà wydatek rz´-
du oko∏o 10 mln z∏. Planowane zad∏u˝enie
miasta osiàgnie na koniec roku poziom 45
mln z∏, co stanowi 17,7 proc. planowanych
dochodów. Dopuszczalny poziom zad∏u˝e-
nia gminy wynosi 60 proc.

Jak co roku, najwi´cej, bo 45 proc.
wszystkich wydatków przeznaczymy na
oÊwiat´ i wychowanie. Podobnie jak w la-
tach ubieg∏ych znów wydamy na ten cel
znacznie wi´cej ni˝ wynosi subwencja
oÊwiatowa. Z w∏asnych dochodów do∏o˝y-
my do oÊwiaty 23,252 mln z∏ - 2,5 mln z∏
wi´cej ni˝ w zesz∏ym roku.

Jak wynika z planu wydatków, najwa˝niej-
szymi inwestycjami b´dà: (w mln z∏

- drogi:
• budowa ∏àcznika drogowego 

pomi´dzy ul. Targiela i Strzeleckà 2,5
• budowa dróg w dzielnicy Czu∏ów 0,6
• modernizacja ul. Rybnej 0,6
• budowa ul. Do∏owej 0,85
• modernizacja ul. MyÊliwskiej 0,17
- infrastruktura:
• regulacja Potoku Tyskiego 2,5
• uzbrojenie terenu os. „Balbina” 1,7
• cmentarz przy ul. Barwnej 0,27
• oÊwietlenie ul. Kasztanowej, 

Akacjowej i Sadowej 0,23
- budownictwo:
• budowa budynku wielofunkcyjnego 21,3
• kontynuacja budowy 

Zespo∏u Szkó∏ Municypalnych 1,9
• termomodernizacja LO nr 1 1,0
• kompleks sportowy na os. „Z” 0,5

Pojawiajà si´ ju˝ Êrodki na przygotowanie
najwi´kszej miejskiej inwestycji ostatnich lat
- budowy kanalizacji w dzielnicach obrze˝-
nych. Na to zadanie przewiduje si´ wydanie
do roku 2009 ogromnej kwoty, bez ma∏a
pó∏ miliarda z∏otych, w tym „tylko” 30 mln
z∏ Êrodków z bud˝etu gminy. Ten nies∏ycha-
nie ambitny plan w po∏àczeniu z notujàcym
sukcesy programem ograniczenia niskiej
emisji nie dosyç, ˝e w sposób znaczàcy po-
prawi jakoÊç ˝ycia w Tychach, to dzi´ki na-
p∏ywowi pieni´dzy stanie si´ pot´˝nym im-
pulsem inwestycyjnym.

nasze miasto
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Bud˝et trudny, 
ale z widokami

Plan bud˝etu miasta Tychy na 2004 r.



Plan innych wydatków za∏o˝ono na po-
ziomie 99 proc. wydatków roku ubieg∏e-
go. Za∏o˝ono, i˝ spadek wydatków zwià-
zanych z bie˝àcym funkcjonowaniem jed-
nostek samorzàdowych wyniesie Êrednio
10 proc. Znacznie, bo o 2,5 mln z∏ obci´-
to wydatki na komunikacj´ zbiorowà,
ograniczono dodatki gminne dla nauczy-
cieli oraz dramatycznie nisko - na pozio-
mie 45 proc. wydatków roku ubieg∏ego -
okreÊlono wydatki na remonty szkó∏. Pod-
wy˝ki dla nauczycieli wyniosà 3 proc. - wy-
sokoÊç ta wynika z Karty Nauczyciela. Inne
p∏ace rosnà Êrednio o 1,5 proc. W ˝adnej
z instytucji utrzymywanej z bud˝etu gmi-
ny nie wzroÊnie w tym roku zatrudnienie.

Na odrobin´ optymizmu pozwalajà po-
jawiajàce si´ ju˝ Êrodki na dokoƒczenie
wzbudzajàcej irytacj´ mieszkaƒców budo-
wy Zespo∏u Szkó∏ Municypalnych. Ukoƒ-
czona b´dzie budowa budynku wielo-
funkcyjnego na „Balbinie”, przeznaczono
te˝ pieniàdze na uruchomienie muzeum.
To dobre widoki na przysz∏oÊç. Teraêniej-
szoÊç jednak niepokoi, szczególnie drama-
tyczne ograniczenie remontów. Niere-
montowanie budynków szkolnych, dróg

i innych obiektów szybko mo˝e si´ ze-
mÊciç. Radni i prezydent wiedzà o tym do-
skonale i postanowiono, ˝e w miar´ poja-
wiania si´ dodatkowych Êrodków, b´dà
one kierowane w du˝ej cz´Êci w∏aÊnie na
remonty. 

Na zakoƒczenie jedna uwaga - nale˝y
jak najszybciej zmieniç rzàdowy system fi-
nansowania oÊwiaty. Sposób obliczania
subwencji oÊwiatowej powsta∏y w 1993
roku ju˝ si´ zdezaktualizowa∏ i powoduje,
˝e co roku otrzymujemy mniej Êrodków na
oÊwiat´ z bud˝etu centralnego i co roku
coraz wi´cej dok∏adaç musimy z docho-
dów w∏asnych, podczas, gdy niektóre
gminy majà takie subwencje oÊwiatowe,
˝e mogà przeznaczaç pieniàdze z tego
êród∏a na inwestycje. Nieuchronnie tak˝e
zbli˝a si´ ogromnie kontrowersyjny pro-
blem likwidacji niektórych placówek
oÊwiatowych - liczba dzieci systematycz-
nie spada.

Reasumujàc: bud˝et mamy trudny, ale
z dobrymi widokami na przysz∏oÊç.

Józef Sobczyk
Autor jest przewodniczàcym Komisji Fi-

nansów Publicznych Rady Miasta Tychy

nasze miasto
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Dochody 1930 z∏

Udzia∏ w podatkach PIT 541 z∏

Podatek od nieruchomoÊci 337 z∏

Deficyt 107 z∏

Wydatki 2037 z∏

Wydatki bie˝àce 1709 z∏

P∏ace w oÊwiacie 736 z∏

Zad∏u˝enie 341 z∏

Wydatki majàtkowe 310 z∏

Dop∏ata do oÊwiaty 176 z∏

Wydatki na kultur´ 44 z∏

Diety radnych 3,75 z∏

Struktura dochodów bud˝etu (w tys. z∏)

Struktura wydatków bie˝àcych (w proc.)

Bud˝et miasta
w przeliczeniu 
na jednego mieszkaƒca
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13 lutego min´∏y cztery miesiàce od uruchomienia Gminnego
Centrum Informacji (GCI) w Tychach. Przez ten czas GCI odwie-
dzi∏o 1200 osób. Codziennie oko∏o 20 bezrobotnych przychodzi
do siedziby GCI, aby sprawdziç na bie˝àco aktualizowane ofer-
ty pracy w kraju i za granicà, przejrzeç zasoby internetowe, co-
dziennà pras´ oraz skorzystaç z innych Êwiadczonych us∏ug. 

W dzisiejszych czasach bez znajomoÊci obs∏ugi komputera czy j´-
zyków obcych bardzo trudno znaleêç wymarzonà prac´. Wi´kszoÊç
pracodawców wymaga bowiem od swych przysz∏ych pracowników
bardzo sprawnego pos∏ugiwania si´ sprz´tem teleinformatycznym i
znajomoÊci przynajmniej jednego j´zyka obcego. Dlatego te˝, aby
stworzyç bezrobotnym mieszkaƒcom naszego miasta, nie potrafià-
cym korzystaç z nowoczesnych narz´dzi pracy szanse na rynku za-
trudnienia, Centrum postanowi∏o wyjÊç naprzeciw ich oczekiwa-
niom i potrzebom. Od grudnia 2003 roku prowadzi bezp∏atne, trzy-

miesi´czne kursy dokszta∏cajàce w zakresie podstaw obs∏ugi kom-
putera oraz podstawowe kursy angielskiego i niemieckiego.

Dla wielu osób jednà z przeszkód w znalezieniu pracy jest tak˝e
nieumiej´tnoÊç prawid∏owego przygotowania dokumentów aplika-
cyjnych. Pracownicy obs∏ugujàcy Gminne Centrum Informacji ch´t-
nie s∏u˝à pomocà w odpowiednim napisaniu i zredagowaniu ˝ycio-
rysu zawodowego (CV), listu motywacyjnego oraz innych dokumen-
tów zwiàzanych z aktywnym poszukiwaniem pracy.

Oprócz pomocy w aktywizacji osób poszukujàcych zatrudnienia,
pracownicy GCI Êwiadczà us∏ugi w zakresie doradztwa zawodowe-
go. Od poczàtku dzia∏alnoÊci udzielili oni oko∏o 165 porad, g∏ównie
z zakresu prawa pracy oraz pomocy spo∏ecznej. Zach´cajà tak˝e do
zak∏adania w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej, przez co promujà
ide´ samozatrudnienia i pracy na w∏asny rachunek. 

Dzi´ki du˝emu zainteresowaniu ze strony lokalnej prasy, która na-
g∏oÊni∏a dzia∏alnoÊç GCI, pracodawcy coraz cz´Êciej zwracajà si´ do
Centrum z proÊbà o wyszukanie z istniejàcej bazy danych potencjal-
nych kandydatów o wymaganych kwalifikacjach.

Obok Gminnego Centrum Informacji mieÊci si´ OÊrodek Informa-
cji Europejskiej (OIE), gdzie wszyscy zainteresowani mogà znaleêç
informacje dotyczàce warunków cz∏onkostwa naszego kraju w Unii
Europejskiej. Tyscy przedsi´biorcy mogà uzyskaç tutaj mi´dzy inny-
mi porady dotyczàce mo˝liwoÊci otrzymania dotacji z funduszy eu-
ropejskich oraz zak∏adania dzia∏alnoÊci gospodarczej w krajach UE.

Informacje o dzia∏alnoÊci GCI mo˝na znaleêç na stronie interneto-
wej Urz´du Miasta Tychy (www.umtychy.pl).

Gminne Centrum Informacji mieÊci si´ przy ul. Grota Roweckiego
44, nr tel. 227-20-41, wew. 106. Otwarte jest siedem dni w tygo-
dniu od 7 do 21.

OÊrodek Informacji Europejskiej tak˝e mieÊci si´ przy ul. Grota Ro-
weckiego 44, tel. 227-20-41, wew. 581. Otwarty jest od poniedzia∏-
ku do piàtku w godzinach od 7.30 do 15.30.

(MZ)

Przeprowadzone we wrzeÊniu i paêdzierniku ubieg∏ego roku w Ty-
chach i powiecie bieruƒsko-l´dziƒskim badania lokalnego rynku
pracy wykaza∏y, ˝e:

• 70 proc. przebadanych tyskich firm w okresie od wrzeÊnia 2002
do wrzeÊnia 2003 przyj´∏o do pracy co najmniej jednego pracowni-
ka (przedsi´biorstwa te zatrudni∏y ∏àcznie 2912 nowych pracowni-
ków, w tym 363 absolwentów),

• najcz´Êciej przyjmowano absolwentów do firm produkcyjnych,
zwiàzanych z bran˝à motoryzacyjnà, a tak˝e jako pracowników ad-
ministracyjno-biurowych oraz sprzedawców,

• tyscy pracodawcy powy˝ej poziomu dobrego (w skali od 2 do
5) ocenili u absolwentów zdolnoÊç uczenia si´ nowych obowiàz-
ków, starannoÊç i dyscyplin´ zawodowà, komunikatywnoÊç oraz
umiej´tnoÊç pracy zespo∏owej,

• poni˝ej oceny dobrej u absolwentów oceniono ich wiedz´ fa-
chowà, umiej´tnoÊci praktyczne, rozumienie wymagaƒ rynku i prze-
pisów prawa, a tak˝e ch´ç rywalizacji i wyró˝niania si´ w pracy,

• ponad 37 proc. pracodawców planuje w najbli˝-
szym czasie nabór nowej kadry,

• pracodawcy najcz´Êciej deklarowali ch´ç zatrudnia-
nia sprzedawców i magazynierów,

• do trzech najwa˝niejszych czynników wp∏ywajàcych
na podejmowanie przez pracodawc´ decyzji o zatrudnieniu nale˝à:
kwalifikacje zawodowe, dyspozycyjnoÊç oraz doÊwiadczenie zawo-
dowe kandydatów na pracowników,

• z∏a sytuacja ekonomiczna oraz niskie obroty by∏y najcz´Êciej
wskazywane jako czynniki uniemo˝liwiajàce lub utrudniajàce przyj-
mowanie nowych pracowników,

• 62 proc. przedsi´biorstw z Tychów wspó∏pracuje z Powiatowym
Urz´dem Pracy w Tychach, najcz´Êciej firmy te korzystajà z us∏ug po-
Êrednictwa pracy oraz refundacji z tytu∏u zatrudniania osób bezro-
botnych.

Podobne badania zostanà przeprowadzone w drugiej po∏owie te-
go roku. 

Rafa∏ Muster
Autor jest kierownikiem referatu 

ds. poÊrednictwa pracy w PUP Tychy

Gminne Centrum Informacji
Stop bezradnoÊci

Absolwent na rynku



Korzystnie oprocentowane po˝yczki dla w∏aÊcicieli miesz-
kaƒ w budynkach stanowiàcych wspó∏w∏asnoÊç miasta Ty-
chy, a administrowanych przez Miejski Zarzàd Budynków
Mieszkalnych - to najnowsza propozycja w∏adz miasta w ra-
mach dzia∏aƒ zwiàzanych z obni˝aniem kosztów ogrzewa-
nia w zasobach komunalnych.

W pierwszych dniach lutego odby∏y si´ cztery spotkania z miesz-
kaƒcami, podczas których zast´pca prezydenta Tychów Henryk Bor-
czyk prezentowa∏ aktualnà sytuacj´ tzw. programu termomoderni-
zacji.

- Prowadzony przez Tychy program termomodernizacji sk∏ada∏ si´
z dwóch zasadniczych cz´Êci: inwestycji prowadzonych przez Przed-

si´biorstwo Energetyki Cieplnej oraz dofinanso-
wania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Okaza∏o si´
jednak, ˝e na to ostatnie êród∏o nie mo˝emy li-
czyç - WFOÂiGW zmieni∏ ostatnio zasady przy-
znawania po˝yczek i dotacji - t∏umaczy Henryk
Borczyk.

Ciep∏o nie zdro˝a∏o
Znaczne Êrodki finansowe uda∏o si´ zainwe-

stowaç w miejski system ciep∏owniczy dzi´ki
partnerstwu strategicznemu tyskiego PEC-
u z Po∏udniowym Koncernem Energetycznym
(PKE), który na podstawie zawartej w 2002 roku
umowie zobowiàza∏ si´ zainwestowaç 30 mln z∏
w tyskie ciep∏ociàgi. Ten zastrzyk finansowy po-
zwoli∏ przeprowadziç w roku ubieg∏ym tylko
w zasobach MZBM inwestycje o wartoÊci prawie
10 mln z∏. - Z tej kwoty ok. 2,4 mln przeznaczy-
liÊmy na wymian´ sieci, prawie 6 mln na wymia-
n´ hydroelewatorów na w´z∏y kompaktowe,
a ponad 1,5 mln na pozosta∏e prace, m. in. wy-
mian´ kompensatorów, uk∏ady pompowe, wy-
mian´ izolacji - mówi Krzysztof Zamasz, prezes
zarzàdu PEC.

Dzia∏ania te przynios∏y ju˝ wymierne skutki:
uda∏o si´ utrzymaç, a nawet minimalnie
obni˝yç Êredni koszt ciep∏a dostarczane-
go do budynków MZBM. - Gdyby nie
nasz program, Êrednia cena ciep∏a wzro-
s∏aby o ok. 50 groszy za 1 m kw. W ska-
li roku oszcz´dnoÊç jest znaczna - mówi
Henryk Borczyk.

Teraz po˝yczki
Na ostatniej sesji Rady Miasta radni

podj´li uchwa∏´, na podstawie której
miasto b´dzie udziela∏o wspólnotom
mieszkaniowym, w których ma udzia∏y,
po˝yczek na dzia∏ania zwiàzane z obni-
˝eniem zu˝ycia ciep∏a w danym budyn-
ku. - Je˝eli nale˝noÊç zostanie sp∏acona
w ciàgu roku w dwunastu miesi´cznych
ratach, po˝yczkobiorcy nie zap∏acà ˝ad-
nych odsetek. Je˝eli sp∏ata nale˝noÊci
nastàpi do dwóch lat, oprocentowanie
wyniesie 1 proc. w stosunku rocznym.
Je˝eli termin sp∏aty b´dzie d∏u˝szy: 5, 7
lub 10 lat, oprocentowanie wyniesie od-
powiednio 2, 3 i 4 proc. rocznie - wyja-
Ênia Henryk Borczyk.

(ML)

gospodarka
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Fragment sieci ciep∏owniczej przed i po modernizacji

Wp∏yw podj´tych dzia∏aƒ na cen´ ciep∏a

Symulacja sp∏aty po˝yczki termomodernizacyjnej

Zaoszcz´dziç na ogrzewaniu

Oprocentowanie Lata Kwota Razem Miesi´czne Miesi´czna rata
odsetek do sp∏aty odsetki z odsetkami

Kwota kredytu - 1000 z∏

0 % 1 0,00 1000,00 0,00 83,33

1 % 2 10,45 1010,45 0,44 42,10

2 % 5 51,67 1051,67 0,86 17,53

3 % 7 109,92 1109,92 1,31 13,21

4 % 10 214,94 1214,94 1,79 10,12

Kwota kredytu - 5000 z∏

0 % 1 0,00 5000,00 0,00 416,67

1 % 2 52,25 5052,25 2,18 210,51

2 % 5 258,33 5258,33 4,31 87,64

3 % 7 549,59 5549,59 6,54 66,07

4 % 10 1074,71 6074,71 8,96 50,62



6 lutego konferencjà prasowà w Zakopanem zakoƒczy∏a
si´ akcja „Bezpieczne Tatry”. Podczas spotkania zosta∏a pod-
pisana umowa o wspó∏pracy mi´dzy Tatrzaƒskim Parkiem
Narodowym i Tatrzaƒskim Ochotniczym Pogotowiem Ratun-
kowym. Celem tej trwajàcej trzy miesiàce, ogólnopolskiej
kampanii by∏o budowanie ÊwiadomoÊci spo∏ecznej w zakre-
sie bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej. Akcja skiero-
wana by∏a do mi∏oÊników gór, turystów i m∏odzie˝y szkó∏
ponadgimnazjalnych. 

Wiodàcym elementem kampanii by∏ konkurs wiedzy o bezpiecz-
nym zachowaniu si´ w górach, prowadzony w formie ankiety inter-
netowej dost´pnej na stronie Tatrzaƒskiego Parku Narodowego.

Niezale˝nie od trwajàcego konkursu, w ramach akcji „Bezpieczne
Tatry” w po∏owie listopada w Tychach zosta∏ zorganizowany „Ty-
dzieƒ z górami”. Rozpoczà∏ si´ od spotkania z Krzysztofem Wielic-
kim - zwiàzanym z Tychami wybitnym himalaistà, w którym uczest-
niczy∏o oko∏o 300 osób. G∏ównym celem „Tygodnia z górami” by∏a
edukacja m∏odzie˝y - we wszystkich szko∏ach ponadgimnazjalnych
w Tychach odby∏y si´ prelekcje poÊwiecone bezpieczeƒstwu w gó-
rach, natomiast w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprezento-
wano film „Tajemnice Morskiego Oka”.

Na zakoƒczenie tyskiej cz´Êci kampanii w kinie „Andromeda” od-
by∏a si´ „Filmowa noc z górami”, w której uczestniczy∏o oko∏o 600
osób. Oprócz obejrzenia filmów o tematyce górskiej, uczestnicy mo-
gli pos∏uchaç kapeli góralskiej i posmakowaç górskich przysmaków.

Przez ca∏y czas akcji rozpowszechniane by∏y ulotki wydane przez
Wydawnictwo Tatrzaƒskiego Parku Narodowego, poÊwi´cone za-
gro˝eniom i niebezpieczeƒstwom, które mogà nas spotkaç w gó-
rach.

W ogólnopolskim konkursie internetowym wzi´∏o w sumie udzia∏
915 osób z kraju i zagranicy. Z tego na wi´cej ni˝ 60 pytaƒ prawi-
d∏owo odpowiedzia∏o 115 osób, na 45 pytaƒ i wi´cej - 201 osób.
Najwi´ksza liczba odpowiedzi udzielonych jednego dnia to 376. Py-
tania dotyczy∏y g∏ównie zasad bezpiecznego poruszania si´ w gó-
rach, ale tak˝e znajomoÊci sprz´tu ratowniczego i historii ratownic-
twa tatrzaƒskiego. ¸àczna liczba wejÊç na stron´ www.bezpiecz-

ne.tatry.pl to oko∏o 924 tysiàce. Ârednia liczba wejÊç na stron´
wynios∏a oko∏o oÊmiu tysi´cy dziennie.

A oto lista laureatów konkursu oraz zdobytych przez nich
nagród, og∏oszona podczas uroczystego podsumowania ak-
cji w Zakopanem:

I MIEJSCE
Ma∏gorzata Ociepiƒska z Jaworzna - narty ufundowane przez ra-

dio RMF FM
Maciek Dambski z Pary˝a - kurtka sportowa z systemem RECCO

ufundowana przez firm´ Alpinus
Kinga Kokoszka z Krakowa - narty ufundowane przez radio RMF

FM
Jan Rakowicz z Konina - narty ufundowane przez radio RMF FM

II MIEJSCE
Kaja Jurek, Frydman
Mariusz Kotas, Kraków 
Piotr Budzyna, Gliwice

III MIEJSCE
Dagmara Jurek, Frydman
Bart∏omiej Bochnak, Rabka

IV MIEJSCE
Izabela Radomska, Grudziàdz
Dorota Frankowska-Kukie∏ka, Âwidnik
Andrzej Bilor, Koszalin 
Jaros∏aw Radomski, Grudziàdz
Ma∏gorzata Mura, Orzesze
Organizatorami akcji byli: Tatrzaƒskie Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe, Tatrzaƒski Park Narodowy oraz Urzàd Miasta Tychy. Pa-
tronat honorowy nad akcjà objà∏ Minister Ârodowiska RP Czes∏aw
Âleziak. 

Organizatorów wsparli sponsorzy: Kompania Piwowarska,
Plus GSM, Alpinus, Lek, Tibermec, Katowicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna. Patronat medialny obj´li: radio RMF FM i Magazyn Tury-
styki Górskiej n.p.m.

(IC)
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