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Przejrzysta Polska
W listopadzie 2004 r. miasto Tychy zg∏osi∏o swój udzia∏ w akcji spo∏ecznej dla samorzàdów „Przejrzysta Polska”, a z dniem 15
grudnia ub. r. zosta∏ wprowadzony Kodeks
Etyki Pracowników Samorzàdowych Urz´du
Miasta Tychy.
Akcja „Przejrzysta Polska” prowadzona
jest przez „Gazet´ Wyborczà” i potrwa do
koƒca tego roku. Warunkiem ukoƒczenia
programu jest zrealizowanie przez uczestniczàcy samorzàd co najmniej szeÊciu zadaƒ
obowiàzkowych. Poszczególne zadania odpowiadajà szeÊciu zasadom dobrego rzàdzenia: przejrzystoÊci, przeciwdzia∏aniu korupcji, partycypacji spo∏ecznej, przewidywalnoÊci, fachowoÊci i rozliczalnoÊci.
Z propagowanych zasad wynikajà okreÊlone dzia∏ania. Zgodnie z zasadà przejrzystoÊci dzia∏alnoÊç finansowana ze Êrodków
publicznych jest jawna. Mieszkaƒcy sà skutecznie poinformowani o podstawowych
zasadach funkcjonowania administracji samorzàdowej. Zasada braku tolerancji dla korupcji ka˝e w∏adzom lokalnym jasno deklarowaç, konsekwentnie demonstrowaç
i wcielaç w ˝ycie postaw´ braku tolerancji
dla korupcji. Zgodnie z zasadà partycypacji

Wieczorne

spo∏ecznej w∏adze samorzàdowe systematycznie prowadzà dzia∏ania na rzecz podniesienia ÊwiadomoÊci spo∏ecznoÊci lokalnej
w zakresie etyki w ˝yciu publicznym oraz
pomagajà w tworzeniu organizacji wspierajàcych t´ spo∏ecznoÊç. PrzewidywalnoÊç to
zasada mówiàca, i˝ funkcjonowanie instytucji i realizowanie zadaƒ publicznych odbywa
si´ w sposób planowy i przewidywalny. Zasada fachowoÊci wymaga, aby w instytucjach lokalnych zadania realizowane by∏y
przez osoby kompetentne, potrafiàce
w efektywny sposób wykorzystaç istniejàce
zasoby dla realizacji celów publicznych oraz
coraz lepszej obs∏ugi mieszkaƒców. Wed∏ug
zasady rozliczalnoÊci (odpowiedzialnoÊci)
dzia∏alnoÊç instytucji publicznych jest prowadzona w sposób mierzalny i rejestrowany, dajàcy mo˝liwoÊç przeanalizowania iloÊci si∏ i Êrodków zaanga˝owanych w poszczególne dzia∏ania oraz okreÊlenie odpowiedzialnoÊci konkretnych osób za podj´te
dzia∏ania.
Wprowadzenie Kodeksu Etyki jest równoznaczne z realizacjà zadania obowiàzkowego
w ramach zasady braku tolerancji dla korupcji.
(SUG)

W konkursie wyró˝niono tak˝e nagrodà specjalnà Agnieszk´ Dyjeciƒskà.
20-letni Radek Kaêmierczak jest studentem
I roku Wydzia∏u Teologii Uniwersytetu Âlàskiego. Fotografià, filmem i re˝yserià interesuje si´ od dawna. Fotografii uczy∏ si´ pod
okiem swojego ojca, Ireneusza Kaêmierczaka, znanego tyskiego fotografika. Jak nam
powiedzia∏, w twórczych poszukiwaniach interesuje go cz∏owiek w swoim Êrodowisku.
Agnieszka Dyjeciƒska mieszka w Tychach,
uczy matematyki w gimnazjum. Fotografuje
amatorsko, u˝ywajàc wy∏àcznie tradycyjnej
„lustrzanki”. Najch´tniej fotografuje przyrod´ i architektur´, ciekawe sytuacje.
(ml)

(mk)

Tyski miesi´cznik samorzàdowy Twoje Miasto
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Przez dziewi´ç styczniowych dni (od 7 do
15) Tychy rozbrzmiewa∏y pieÊniami bo˝onarodzeniowymi, a to za sprawà czternastej
ju˝ edycji Tyskich Wieczorów Kol´dowych,
organizowanych przez Miejskie Centrum
Kultury.

Festiwal rozpoczà∏ si´ od podsumowania
ogólnopolskiego konkursu plastycznego
„Witaj gwiazdko z∏ota”, który od wielu lat
odbywa si´ pod auspicjami MDK nr 1. Z kolei sobota, 8 stycznia, up∏yn´∏a pod znakiem
konkursu chórów, w którym wzi´∏o udzia∏
21 zespo∏ów Êpiewaczych z ca∏ego Âlàska,
a tak˝e z Czeskiego Cieszyna. Jury, pracujàce pod przewodnictwem dyrektora tyskiej
szko∏y muzycznej, Janiny Konieczny, postanowi∏o najwy˝szymi laurami nagrodziç nast´pujàce zespo∏y: w kategorii du˝ych chórów - Ex Animo ze Âwi´toch∏owic, spoÊród
chórów kameralnych - Sempre Cantabile
z Sosnowca, jako najlepszy chór szkolny Minorek z Chorzowa, w kategorii chórów
domów kultury, Êwietlicowych, ludowych Collegium Canticorum z Czeskiego Cieszyna. Nagrodzone zespo∏y wzi´∏y udzia∏
w koncercie galowym, koƒczàcym tegoroczne Wieczory, w trakcie którego przypomniano mniej znane, czasem zupe∏nie zapomniane kol´dy, odszukane przez dyrektora artystycznego imprezy, Janusza Muszyƒskiego.
Tyskie Wieczory Kol´dowe to jednak nie
tylko konkurs, ale przede wszystkim codzienne koncerty w koÊcio∏ach, cieszàce si´
ogromnym zainteresowaniem publicznoÊci.

Sukcesy tyszan
Rados∏aw Kaêmierczak z Tychów zdoby∏
pierwsze miejsce (za zdj´cie zatytu∏owane
„Kontrast jung und alt” - poni˝ej) i nagrod´
specjalnà w mi´dzynarodowym konkursie fotograficznym „Poka˝´ Wam moje miasto”,
zorganizowanym przez Zwiàzek Miast Partnerskich z Berlina Marzahn-Hellersdorf, który
jest jednym z miast partnerskich Tychów.
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informacje
Mieszkania dla potrzebujàcych

Szanowni

Tychy otrzymajà z Ministerstwa Infrastruktury prawie milion z∏otych na remont i przebudow´ cz´Êci internatu Zespo∏u Szkó∏ Spo˝ywczo-Us∏ugowych przy ul. Browarowej 1.
Powstanie tam 68 mieszkaƒ dla rodzin, które znalaz∏y si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej.
Kwota dofinansowania pozwoli pokryç 30
proc. kosztów inwestycji.
¸àczna powierzchnia lokali mieszkalnych
wyniesie ponad 2,5 tys. m kw., a przeci´tna
wielkoÊç lokalu 35 m kw. Budynek zostanie
przystosowany do potrzeb osób niepe∏nosprawnych.

Dzi´ki tej inwestycji cz´Êciowo rozwiàzany
zostanie problem braku mieszkaƒ dla osób,
którym sàdy przyzna∏y uprawnienia do lokali socjalnych, a którym miasto do tej pory nie
by∏o w stanie takich lokali zapewniç.
Przygotowany przez Tychy projekt zostanie dofinansowany ze Êrodków Funduszu
Dop∏at po podpisaniu umowy z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego. W ramach pilota˝owego programu 142 gminy otrzymajà
50 mln z∏. Wnioski ocenia∏ specjalny mi´dzyresortowy zespó∏, który zakoƒczy∏ prace
w grudniu ub. r.
(ml)
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W tym numerze prezentujemy dzia∏alnoÊç Tyskiego Zak∏adu Us∏ug Komunalnych, który powsta∏ na poczàtku tego roku w wyniku przekszta∏cenia Miejskiego
Zarzàdu Targowisk. Chcia∏bym skorzystaç
z tej okazji, ˝eby przypomnieç w paru zdaniach sytuacj´ sprzed kilku lat, która doprowadzi∏a do powo∏ania MZT.
Przez d∏ugie lata tyscy kupcy targowi
pracowali w fatalnych warunkach, a wi´kszoÊç pieni´dzy trafia∏a do jednej, prywatnej firmy, mocno osadzonej w ró˝nych
strukturach miejskich. Nie chcieliÊmy, aby
ten patologiczny uk∏ad trwa∏. W listopadzie 2001 r. Rada Miasta podj´∏a uchwa∏´
o utworzeniu Miejskiego Zarzàdu Targowisk - podmiotu, którego podstawowym
celem mia∏o byç administrowanie miejskimi targowiskami.
Na poczàtku stycznia 2002 r. MZT przejà∏ targowisko przy al. Jana Paw∏a II,
a w lipcu równie˝ to przy al. Bielskiej.
W efekcie tych dzia∏aƒ do dziÊ trwajà spory prawne z by∏ym administratorem zlikwidowanego targowiska przy al. Jana Paw∏a
II. Uda∏o nam si´ jednak zrealizowaç najwa˝niejszy dla nas cel - ucywilizowaç warunki handlu targowego. Obecnie Centrum - Tyskie Hale Targowe przy al. Pi∏sudskiego uwa˝ane jest za jeden z najnowoczeÊniejszych obiektów tego typu w Polsce, cieszàcy si´ wielkà popularnoÊcià
wÊród mieszkaƒców miasta.

Prezydent Miasta Tychy

Sprzeciw ma znaczenie
Nasze miasto w∏àczy∏o si´ do ogólnopolskiej kampanii „Alkohol - nieletnim
dost´p wzbroniony”, która potrwa do
marca.
Adresatami kampanii, której celem jest
zmniejszenie zjawiska sprzeda˝y alkoholu nieletnim, sà przede wszystkim doroÊli
- Êwiadkowie sprzedawania alkoholu
nieletnim oraz sprzedawcy. Akcja ma
uwra˝liwiç ich na problem i zach´ciç do
reagowania w takich sytuacjach. Jej wiodàce has∏o brzmi: „Twój sprzeciw ma
znaczenie”.
Uruchomiona zosta∏a tzw. „˚ó∏ta Linia” - ogólnopolski telefon interwencyjny 0 801 188 288 (op∏ata jak za po∏àcze-

nie lokalne z ka˝dego miejsca w kraju),
przyjmujàcy informacje z ca∏ej Polski na
temat adresów punktów sprzeda˝y: sklepów, kawiarni, pubów, w których napoje alkoholowe sprzedawane sà osobom
nieletnim.
Kampani´ zorganizowa∏a Paƒstwowa
Agencja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych wraz ze Zwiàzkiem Pracodawców Przemys∏u Piwowarskiego Browary Polskie.
Przypomnijmy, ˝e w maju 2003 r.
Urzàd Miasta Tychy by∏ wspó∏organizatorem kampanii spo∏ecznej „Nie sprzedaj´ alkoholu ma∏olatom”.
(AK)
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Przed wielkim skokiem
Tegoroczny bud˝et miasta ró˝ni si´ troch´ od bud˝etów
z lat ubieg∏ych. Przewidywany jest znaczàcy wzrost dochodów, wi´ksze b´dà tak˝e wydatki na inwestycje. Zak∏ada on
równie˝ cz´Êciowe rozwiàzanie problemu niedokoƒczonej
budowy Zespo∏u Szkó∏ Municypalnych.
Bez znaczàcych zmian pozosta∏y wydatki bie˝àce, które nieznacznie ró˝nià si´ od ubieg∏orocznych i rosnà o zaledwie 1,5 proc.
To jednak ostatni taki bud˝et. W latach nast´pnych w miejskiej kasie pojawi si´ ogromna, bo wynoszàca ponad 75 mln euro dotacja
Funduszu SpójnoÊci Unii Europejskiej, uzyskana na realizacj´ programu gospodarki wodno-Êciekowej. Pieniàdzom unijnym towarzyszyç
muszà Êrodki w∏asne miasta i prognozuje si´, ˝e b´dzie to oko∏o 30
mln euro, uzyskanych z kredytów komercyjnych i po˝yczek funduszy
ochrony Êrodowiska. Planowany ∏àczny koszt programu wynosi 495
mln z∏otych - prawie pó∏ miliarda! Ta gigantyczna kwota zostanie
wydana w latach 2006-2008, a sp∏ata zaciàgni´tych po˝yczek najprawdopodobniej si´gnie 2018 r. W bie˝àcym roku na program gospodarki wodno-Êciekowej przeznaczono „zaledwie” 3,6 mln z∏otych, ale w bud˝ecie widaç przygotowania do tej wielkiej inwestycji
- brak nowych kredytów i usilne starania, by sp∏aciç wszelkie zobowiàzania. Wszystko po to, aby w latach nast´pnych mo˝na by∏o
bezpiecznie zaciàgnàç potrzebne du˝e kredyty i po˝yczki.
Nale˝y zwróciç uwag´ na jeden z aspektów planowanego programu gospodarki wodno-Êciekowej. Otó˝ te prawie pó∏ miliarda z∏otych zostanie wydane w naszym mieÊcie i zapewne znaczàca cz´Êç
pieni´dzy w Tychach pozostanie: jako wynagrodzenia osób zatrudnionych przy pracach, jako zap∏ata dla tyskich firm, wreszcie jako
podatki, w których miasto ma tak˝e udzia∏. W ten sposób w du˝ej
mierze zostanie skompensowana ogromna kwota 120 mln z∏, sta-

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

nowiàca udzia∏ w∏asny miasta w tym przedsi´wzi´ciu. Pozostaje tylko mieç nadziej´, ˝e to tyscy przedsi´biorcy b´dà wygrywaç przetargi, a skomplikowane procedury pozyskiwania i przekazywania Êrodków unijnych nie spowodujà k∏opotów czy komplikacji dla finansów
miasta.
Bud˝et na miar´
Dochody miasta ustalono w wysokoÊci 290 mln, a wydatki na ponad 297 mln. Wystàpi wi´c deficyt w wysokoÊci 7 mln z∏otych. Zostanie on pokryty ze Êrodków pochodzàcych z nadwy˝ki bud˝etowej. Wydatki bie˝àce to 240 mln, a wydatki majàtkowe wyniosà niespe∏na 57 mln.
Planowany stan zad∏u˝enia, bez odsetek i udzielanych przez miasto por´czeƒ wyniesie prawie 33 mln z∏otych. Jest to 11,9 proc. dochodów i do koƒca roku spadnie do 24,5 mln, czyli 8,5 proc. dochodów. To b´dzie tylko chwilowy spadek zad∏u˝enia, które zacznie
rosnàç w latach nast´pnych, gdy miasto weêmie kredyty i po˝yczki
na realizacj´ programu gospodarki wodno-Êciekowej. W tym roku
nie przewiduje si´ zaciàgania ˝adnych po˝yczek czy kredytów.
Dochody
Analizujàc planowane dochody zauwa˝a si´ ich znaczàcy wzrost
w porównaniu z rokiem ubieg∏ym. Wzrosnà dochody z podatków
i op∏at, wi´ksze b´dà te˝ kwoty dotacji i subwencji i, co istotne, znaczàco wzroÊnie wartoÊç Êrodków dotacji przeznaczonych na realizacj´ inwestycji. Planuje si´, ˝e Êrodki zewn´trzne i dotacje celowe wyniosà oko∏o 45 mln z∏otych, co stanowi powa˝nà pozycj´ wÊród dochodów - ponad 15 proc.

Wydatki miasta ogó∏em (w tys. z∏)

Wydatki
Wydatki bie˝àce zmienià si´ w niewielkim stopniu. Najwi´kszà pozycjà pozostaje utrzymanie oÊwiaty - ponad 125 mln. Prawie po∏ow´ wydatków bie˝àcych stanowià koszty osobowe.
Interesujàco wyglàdajà planowane inwestycje.
Ju˝ wkrótce zostanie zakoƒczona i rozliczona budowa Wielofunkcyjnego Budynku Us∏ugowego na osiedlu „Balbina” wraz z placem
ogólnomiejskim.
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Struktura wydatków bie˝àcych (w proc.)

Z inwestycji drogowych przewiduje si´ m.in.:
przebudow´ drogi krajowej nr 1
budow´ ul. ks. Tischnera
modernizacj´ skrzy˝owania
ul. Sikorskiego i Armii Krajowej
modernizacj´ ul. Rybnej

5,0 mln
2,7 mln
2,7 mln
1,6 mln

Wszystkie inwestycje drogowe finansowane b´dà w du˝ej
cz´Êci ze Êrodków zewn´trznych, g∏ównie Unii Europejskiej
Inne, wi´ksze inwestycje to:

Poczàtkowo zaplanowano rozliczenie tej inwestycji w ubieg∏ym roku, ale perturbacje z przekazywaniem Êrodków unijnych spowodowa∏y, ˝e nastàpi ono dopiero teraz. Razem jest to 13 mln z∏ - ta kwota
w znaczàcy sposób zwi´kszy∏a wartoÊç tegorocznych inwestycji.
Szczególnej uwagi wymaga nierozwiàzany do tej pory problem
niedokoƒczonej budowy Zespo∏u Szkó∏ Municypalnych. W bud˝ecie
zaplanowano kwot´ 6 mln z∏otych na budow´ hali sportowej w tym
obiekcie. Ma to byç hala sportowa z boiskiem do rozgrywek pi∏ki
r´cznej, halowej pi∏ki no˝nej, siatkówki, koszykówki. Widownia b´dzie liczy∏a 1200 miejsc, hala ma mieç pe∏ne zaplecze - szatnie, gabinety odnowy, gabinety lekarskie, si∏ownie itp. W obiekcie znajdzie
si´ tak˝e mniejsza hala sportowa. Zbudowane majà byç tak˝e drogi
dojazdowe i parkingi.
Projekt tej inwestycji, która cz´Êciowo zlikwiduje problem niedokoƒczonej budowy s∏usznie irytujàcej mieszkaƒców i w∏adze miasta,
jest ju˝ gotowy. Jego realizacja b´dzie kosztowaç ponad 20 mln z∏.
Zak∏ada si´, ˝e jest mo˝liwe uzyskanie Êrodków zewn´trznych na sum´ 9 mln z∏. Jak ∏atwo obliczyç, zabraknie jeszcze co najmniej 5 mln.
Prezydent i radni ustalili, ˝e budowa ta uzyska priorytet w przyznawaniu Êrodków, które pojawià si´ jako dodatkowe dochody w trakcie roku bud˝etowego lub zostajà niewykorzystane w innych zadaniach.
Drugim priorytetem b´dà remonty szkó∏, a szerzej - placówek
oÊwiatowych. Na wszystkie remonty obiektów miejskich zaplanowa-

adaptacja i przebudowa podcieni Urz´du Miasta
na potrzeby punktu obs∏ugi klienta
3,9 mln
rozpocz´cie realizacji programu
gospodarki wodno-Êciekowej
3,6 mln
adaptacja pomieszczeƒ by∏ego internatu
na lokale komunalne
3,4 mln
kontynuacja regulacji potoku tyskiego
1,8 mln
no 6,6 mln, a na remonty placówek oÊwiatowych tylko 2,1 mln.
Brak odpowiednich remontów powoduje spadek wartoÊci majàtku
gminy, a ponadto nie mo˝na dopuÊciç, aby szko∏y tak ra˝àco odbiega∏y standardem budynków od reszty miasta. Ustalono wi´c, ˝e dodatkowe Êrodki kierowane b´dà przede wszystkim - poza budowà
hali - na remonty szkó∏.
Podsumowujàc ten krótki opis tegorocznych dochodów i wydatków
miasta mo˝na stwierdziç, ˝e jest to bud˝et skrojony na miar´. Zabezpiecza podstawowe potrzeby mieszkaƒców, dochody - w∏asne i Êrodki zewn´trzne - wyraênie rosnà, co Êwiadczy o dobrej kondycji miasta.
W tym bud˝ecie widaç przygotowania do realizacji wielkiej inwestycji
- programu gospodarki wodno-Êciekowej. To b´dzie wielkie wyzwanie
dla w∏adz miasta. Nigdy bowiem tyski samorzàd nie dysponowa∏ tak
ogromnymi Êrodkami na inwestycje. B´dziemy mieli zatem do czynienia z przyk∏adem przys∏owiowego k∏opotu bogactwa.
˚yczmy sobie wi´cej takich k∏opotów.
Józef Sobczyk

Autor jest radnym, przewodniczàcym Komisji
Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy

Nak∏ady na realizacj´ kompleksowego programu gospodarki wodno-Êciekowej (w tys. z∏)
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B´dzie komisja
i kodeks etyki
Przyst´pujàc do programu „Przejrzysta Polska”, Tychy
do∏àczy∏y do tych samorzàdów, które przy wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi i innymi grupami obywatelskimi pragnà doskonaliç praktyczne stosowanie zasad przejrzystoÊci, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji spo∏ecznej,
przewidywalnoÊci, fachowoÊci i odpowiedzialnoÊci.
Pierwszym krokiem w tym kierunku by∏o powo∏anie na sesji Rady
Miasta 25 listopada 2004 r. doraênej komisji Rady Miasta ds. opracowania Kodeksu Etyki Radnego. SzeÊcioosobowa komisja pracuje
obecnie nad dokumentem, w którym opisany b´dzie m.in. tryb post´powania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez radnego
zapisów Kodeksu Etyki.
Chodzi nam g∏ównie o to, by uÊwiadomiç mieszkaƒcom, ˝e radny ma obowiàzek kierowaç si´ zasadami uczciwoÊci, jawnoÊci i odpowiedzialnoÊci, a zadania które realizuje sà wykonywane rzetelnie,

ze starannoÊcià i gotowoÊcià do rozliczenia si´ z podejmowanych
dzia∏aƒ. Zwracamy tak˝e uwag´ na inne, równie wa˝ne obowiàzki,
które wynikajà z pe∏nienia funkcji radnego.
Warto przypomnieç, ˝e inicjatywa powo∏ania Komisji Etyki oraz
wdro˝enia Kodeksu Etyki pojawi∏a si´ ju˝ w III kadencji Rady Miasta.
Ówczesny projekt zak∏ada∏ uÊwiadomienie radnym moralnego wymiaru ich misji oraz wzywa∏ do podj´cia pracy nad sobà, tak by samorzàdnoÊç i samorzàdy utrzyma∏y nale˝ny presti˝ spo∏eczny. Proponowany obecnie projekt kodeksu odnosi si´ do zasad uj´tych
w programie „Przejrzysta gmina”.
Zwieƒczeniem pracy doraênej komisji b´dzie podj´cie przez Rad´
Miasta w pierwszej po∏owie 2005 r. uchwa∏y w sprawie powo∏ania
Komisji i Kodeksu Etyki Radnego.
Barbara Konieczna
Przewodniczàca Rady Miasta Tychy

Pieniàdze dla ma∏ych firm
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE stwarza wielu firmom szans´
znacznego obni˝enia kosztów planowanych inwestycji. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR 3.4) o pieniàdze mogà wyst´powaç w∏aÊciciele
mikroprzedsi´biorstw. Mogà byç one przeznaczone zarówno
na projekty doradcze, jak i inwestycyjne.
O dotacje mogà staraç si´ firmy, które dzia∏ajà na rynku krócej ni˝
trzy lata, a ponadto zatrudniajà Êredniorocznie mniej ni˝ dziesi´ciu
pracowników.
Pierwsza grupa projektów dotyczy specjalistycznych us∏ug doradczych. Nie chodzi jednak o doradztwo sta∏e, zwiàzane z bie˝àcà
dzia∏alnoÊcià firmy, ale o projekty dotyczàce np. wprowadzenia na
rynek nowego produktu, zdobycia nowej grupy klientów czy te˝ poprawy zarzàdzania wewnàtrz firmy. WielkoÊç dotacji na realizacj´
projektu doradczego wynosi do 5 tys. euro (równowartoÊç w z∏otych) i nie wi´cej ni˝ 50 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych.
Druga grupa projektów dotyczy wsparcia inwestycji. Maksymalna
wysokoÊç dotacji w przypadku takich projektów wynosi do 50 tys.
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euro (równowartoÊç w z∏otych) i w naszym województwie nie mo˝e przekroczyç 65 proc. kosztów kwalifikowanych, do których
nale˝à mi´dzy innymi:
• cena nabycia gruntów ÊciÊle zwiàzanych z realizacjà projektu
(do 10 proc. kosztów kwalifikowanych ca∏ego projektu),
• cena albo koszt wytworzenia Êrodków trwa∏ych, ÊciÊle zwiàzanych z realizacjà projektu (budowle i budynki oraz ich wyposa˝enie
zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, a w szczególnoÊci maszyny, urzàdzenia, narz´dzia, przyrzàdy, aparatura, wyposa˝enie biurowe, infrastruktura techniczna),
• koszty zakupu Êrodków transportu drogowego, pod warunkiem, ˝e firma nie dzia∏a w bran˝y transportowej,
• cena nabycia wartoÊci niematerialnych i prawnych - koszty te nie
mogà jednak przekroczyç 5 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.
Wnioski o o opisywane dotacje mo˝na sk∏adaç od 1 do 30 marca
tego roku w GórnoÊlàskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.
Firmy zainteresowane uzyskaniem dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zapraszamy do skorzystania z us∏ug doradczych OÊrodka Informacji Europejskiej Urz´du Miasta Tychy, mieszczàcego si´ przy ul. Grota Roweckiego 44 (pokój 102) , tel. 227 20
41 w. 581.
(MZ)

prezentacje

Targowiska i cmentarze
Tyski Zak∏ad Us∏ug Komunalnych
zak∏ad bud˝etowy
Rok powstania - 2001 (jako Miejski Zarzàd
Targowisk)
Siedziba - al. Pi∏sudskiego 12
Zatrudnienie - 38 osób

1 stycznia tego roku Miejski Zarzàd Targowisk zosta∏ przekszta∏cony w Tyski Zak∏ad Us∏ug Komunalnych. Nowy podmiot zajmuje si´ administrowaniem targowiskami miejskimi
i cmentarzami komunalnymi w Tychach.
TZUK jest administratorem dwóch targowisk: Centrum - Tyskie Hale Targowe przy al. Pi∏sudskiego 8 oraz targowiska przy al. Bielskiej.
Centrum czynne jest przez szeÊç dni w tygodniu, od poniedzia∏ku do
piàtku w godzinach od 8 do 20, a w sobot´ od 8 do 16.
Przypomnijmy, ˝e powsta∏e w miejsce zlikwidowanego targu
przy al. Jana Paw∏a II Centrum funkcjonuje od kwietnia 2003 roku.
Obiekt sk∏ada si´ z dwupoziomowej g∏ównej hali targowej z wydzie-

lonà halà mi´snà oraz zespo∏u zewn´trznych stanowisk handlowych. Hala wyposa˝ona jest w nadmuchowy system ogrzewania
i wentylacji, dwie windy osobowe i szereg innych udogodnieƒ dla
osób przebywajàcych wewnàtrz. Stanowiska zewn´trzne sà usytuowane w przeszklonych pasa˝ach oraz blaszanych boksach. Dzia∏alnoÊç prowadzi tam ponad 500 handlowców. Dodatkowo na terenie
parkingu wyznaczone sà stanowiska do handlu z samochodów,
gdzie mo˝na zaopatrzyç si´ m.in. w produkty rolne bezpoÊrednio od
producentów.
Targowisko miejskie przy al. Bielskiej czynne jest w ka˝dà Êrod´
i sobot´ od 7 do 14. Na terenie targowiska znajduje si´ 700 stanowisk handlowych, zajmowanych przez 450 handlowców. Sà one
rozmieszczone sà na placu targowym, na którym znajdujà si´ sklepiki, zadaszone stragany, sto∏y handlowe oraz miejsce do indywidualnej zabudowy bàdê handlu z samochodów.

Mówi Piotr Sobczyk
dyrektor Tyskiego Zak∏adu Us∏ug Komunalnych
Najwa˝niejszym zadaniem
stojàcym przed Tyskim Zak∏adem Us∏ug Komunalnych jest
nie tylko zapewnienie warunków technicznych i bie˝àce
utrzymanie jednego z najnowoczeÊniejszych obiektów targowiskowych w regionie, ale
równie˝ wspomaganie grup
podmiotów
prowadzàcych
dzia∏alnoÊç na terenie naszych
obiektów w ich dzia∏aniach organizacyjnych, handlowych i reklamowych pozwalajàcych w przysz∏oÊci na zbudowanie silnych grup kupieckich, mogàcych konkurowaç z du˝ymi sklepami wielkopowierzchniowymi. Dzi´ki Êcis∏ej wspó∏pracy ze
stowarzyszeniem reprezentujàcym kupców z Centrum - Tyskie
Hale Targowe liczymy, ˝e nasze dzia∏ania szybko stanà si´ odczuwalne dla klientów.
Cmentarz komunalny w Tychach-Wartog∏owcu jest faktycznie zamkni´ty - nie odbywajà si´ tam pochówki w nowo wyznaczonych kwaterach. Nasze dzia∏ania b´dà koncentrowa∏y
si´ na tym, aby ta g∏ówna nekropolia naszego miasta, po latach zaniedbaƒ, zyska∏a godny wyglàd. Planujemy uporzàdkowanie zieleni, remonty alejek i budynków na terenie cmentarza, prowadzenie prac konserwacyjnych jego najstarszych
cz´Êci, uporzàdkowanie dokumentacji i innych spraw organizacyjnych zwiàzanych z prowadzeniem cmentarza. Poza tym
prowadzimy bie˝àcà dzia∏alnoÊç na cmentarzu przy ul. Barwnej.

Tyski Zak∏ad Us∏ug Komunalnych administruje tak˝e nowym cmentarzem komunalnym przy ul. Barwnej. Zosta∏ on
poÊwi´cony w styczniu, a pierwsze pochówki odby∏y si´
w sierpniu 2004 r. Po ukoƒczeniu pierwszego etapu przedsi´wzi´cia cmentarz dysponuje ponad 3,5 tys. miejsc grzebalnych. Docelowo miejsc przeznaczonych na pochówki b´dzie prawie 8 tys. Po∏o˝ona na granicy Tychów i Bojszów
nekropolia otoczona jest lasem, którego fragment znajduje
si´ na terenie cmentarza. Docelowo planowana jest budowa pawilonu biurowo-socjalnego oraz miejsca kremacji.
Od poczàtku tego roku w gestii Tyskiego Zak∏adu Us∏ug
Komunalnych jest administrowanie cmentarzem komunalnym w Tychach-Wartog∏owcu. Cmentarz, który ma status
zamkni´tego (nie ma tam nowych miejsc grzebalnych) b´dzie jednak funkcjonowa∏ jeszcze przez wiele lat, gdy˝ wiele osób posiada zarezerwowane tam miejsca grzebalne.
Tyski Zak∏ad Us∏ug Komunalnych przyjmuje osoby w biurach na obu cmentarzach w godzinach od 7.30 do 15.30
od poniedzia∏ku do piàtku oraz w soboty od 9.00 do 13.00.
Wszelkie informacje mo˝na równie˝ uzyskaç pod numerami
telefonów: cmentarz na Wartog∏owcu - 329 84 47, cmentarz przy ul. Barwnej - 328 93 28.
(BP)
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wydarzenia

ZagraliÊmy na medal!
Druga niedziela tego roku na d∏ugo pozostanie w pami´ci wielu tysi´cy mieszkaƒców Tychów i regionu. Wszystko
to za sprawà Wojewódzkiego Fina∏u Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy, który po raz pierwszy w trzynastoletniej historii WOÂP odby∏ si´ w naszym mieÊcie.
Organizatorzy - Telewizja Katowice, Miejskie Centrum
Kultury, Urzàd Miasta Tychy oraz tyski sztab WOÂP - przygotowali mnóstwo atrakcji.
Na scenie przy placu Baczyƒskiego wyst´powa∏y znane
zespo∏y (m.in. Jeden Osiem L, ¸zy, Cree, Dzio∏o), wspierane
przez tyskie zespo∏y taneczne, chóry i kabaret.
W „Andromedzie” mo˝na by∏o spotkaç gwiazdy seriali
telewizyjnych I i obejrzeç odcinki Z∏otopolskich, Âwi´tej
wojny czy M jak mi∏oÊç.
Wiele frajdy m∏odszym i starszym sprawi∏ wyjazd stra˝ackà zwy˝kà. Do dyspozycji Êmia∏ków by∏y trzy nowoczesne
wozy Âlàskiej Komendy Wojewódzkiej Stra˝y Po˝arnej oraz
Komendy Miejskiej Stra˝y Po˝arnej w Tychach. Do akcji

w∏àczy∏a si´ tak˝e policja - jej funkcjonariusze kwestowali
na ulicach Tychów w towarzystwie Sznupka - policyjnej maskotki, a Automobilklub Ziemi Tyskiej zorganizowa∏ rajdowà przeja˝d˝k´ z mistrzem Polski w klasie N-3 Piotrem Meresiƒskim.
Dzi´ki ofiarnoÊci tyszan podczas XIII Fina∏u 280 wolontariuszy zebra∏o ∏àcznie ponad 100 tys. z∏, z czego 32 tys. pochodzi∏o z licytacji niezwyk∏ej, bo wykonanej z karoserii samochodowych, rzeêby autorstwa Jana Âliwki, którà naby∏a
tyska firma Auto Partner.
Dzi´ki telewizyjnym transmisjom w „Dwójce”, „Trójce”
i TV Polonia ca∏a Polska mog∏a zobaczyç, jak tyszanie bawià si´ i wspierajà Wielkà Orkiestr´ Âwiàtecznej Pomocy.
W imieniu organizatorów pragniemy serdecznie podzi´kowaç wszystkim zaanga˝owanym w tyski fina∏ WOÂP za
wielkie serce.
(AC)
Zdj´cia: ¸ukasz Pude∏ko

