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W ostatnich dniach do Tychów dotar∏a in-
formacja o decyzji Komisji Wspólnot Euro-
pejskich - miasto otrzyma ponad 75 mln eu-
ro dotacji z Funduszu SpójnoÊci na realizacj´
kompleksowego programu gospodarki
wodno-Êciekowej. To ok. trzy czwarte
wartoÊci tej najwi´kszej w historii miasta in-
westycji. Jej ca∏kowity koszt ma wynieÊç ok.
106 mln euro, wk∏ad miasta to ok. 30 mln
euro.

B´dzie to ogromne przedsi´wzi´cie, dzi´-
ki któremu powstanie ponad 147 km kana-
lizacji sanitarnej i ponad 134 km deszczo-
wej. Do 2008 roku skanalizowane zostanà
wszystkie obrze˝ne dzielnice miasta.

W ramach projektu zmodernizowana zo-
stanie oczyszczalnia Êcieków w Urbanowi-
cach oraz ponad 30 km sieci kanalizacyjnej
w centrum miasta. Uregulowanych zostanie
tak˝e 32 km rowów i potoków. (AC)

W ubieg∏ym tygodniu rozstrzygni´te zo-
sta∏y konkursy na dwa programy z zakresu
promocji zdrowia i profilaktyki dla miesz-
kaƒców Tychów.

Pierwszy z nich - „Trzymaj si´ prosto”
zgodnie z decyzjà komisji konkursowej pro-
wadziç b´dzie NZOZ OÊrodek Rehabilitacji
przy ul. Edukacji 102 (tel. 325 41 02). Pro-
gram skierowany jest do uczniów pierw-
szych klas tyskich szkó∏ podstawowych.
W jego ramach 115 dzieci, u których wyst´-
pujà wczeÊniej zdiagnozowane wady posta-
wy, ucz´szczaç b´dzie na bezp∏atne zaj´cia
rehabilitacyjne dwa razy w tygodniu przez
okres 12 tygodni. Zostanie te˝ przeprowa-
dzony jednorazowy instrukta˝ w zakresie
çwiczeƒ domowych dla rodziców rehabilito-
wanych dzieci. Program rusza na poczàtku
marca, trwaç b´dzie do koƒca maja. Na je-

go realizacj´ z bud˝etu miasta przeznaczo-
no 14 tys. z∏.

Konkurs na realizacj´ programu profilak-
tyki i wczesnego wykrywania osteoporozy
wygra∏ NZOZ Przychodnia nr 1 przy ul. Woj-
ska Polskiego 4 (tel. 327 00 90). W ramach
programu z przesiewowych badaƒ densyto-
metrycznych b´dzie mog∏o skorzystaç 600
osób powy˝ej 35. roku ˝ycia. W przypadku
nieprawid∏owych wyników badanej osobie
udzielona zostanie bezp∏atna konsultacja le-
karska. 

Zlecone badania finansowane sà w po∏o-
wie z bud˝etu miasta, uczestnicy programu
muszà dop∏aciç po 7,50 z∏. 

Program rusza w marcu, potrwa do koƒ-
ca paêdziernika. Na jego realizacj´ miasto
wyda 6 tys. z∏.

(AC)

Programy zdrowotne 

B´dzie kanalizacja! 
UroczystoÊcià wr´czenia nagród w ty-

skim ratuszu zakoƒczy∏ si´ program eduka-
cyjny „Razem przeciwko odpadom”. Na-
uczyciele, którzy wzi´li udzia∏ w konkursie
na najciekawszy scenariusz lekcyjny pro-
mujàcy selektywnà zbiórk´ odpadów,
otrzymali pamiàtkowe dyplomy i ksià˝ki.
Najwy˝ej ocenione zosta∏y scenariusze na-
pisane przez Jolant´ Majcherczyk z SP nr 7.
Kolejne miejsca w konkursie zaj´∏y: Beata
Âciuk z SP nr 36, Iwona Krawczyk z SP nr
11 oraz Katarzyna Pyrak-Krzysztoƒ z Gim-
nazjum nr 12.

Na spotkaniu nagrodzono równie˝
uczniów tyskich szkó∏ za udzia∏ w konkur-
sie „Dlaczego warto segregowaç odpady”.
Laureaci otrzymali dyplomy i karnety na
basen oraz pióra. Najciekawsze prace zo-
sta∏y odczytane przez samych autorów,
uczniów Urszuli Gieleciak z SP nr 36:
Krzysztofa Fràczka i Ani´ Brzozowskà. Na-
grody pieni´˝ne odebrali przedstawiciele
szkó∏, które zwyci´˝y∏y w konkursie na
zbiórk´ jak najwi´kszej iloÊci surowców
wtórnych. Najwi´cej makulatury i surow-
ców z PET uda∏o si´ zebraç SP nr 4, SP nr
7, SP nr 9 oraz Gimnazjum nr 11. Na ko-
niec podzi´kowano wszystkim nauczycie-
lom za uczestnictwo w warsztatach z za-
kresu edukacji ekologicznej prowadzonych
przez Teres´ Ró˝yckà-Monsiorskà oraz Bo-
˝en´ Zyznawskà.

Organizatorzy programu: UM Tychy, Pol-
ski Klub Ekologiczny ko∏o Tychy, Biuro Ini-
cjatyw Spo∏ecznych oraz MPGO „Master”
sà przekonani, ˝e nauczyciele skutecznie
b´dà zach´caç swoich uczniów do proeko-
logicznych zachowaƒ. (AB)

Przeciw
odpadom
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Prezydent Miasta Tychy

19 lutego w klubie „Zold Macska” („Zielo-
ny kot”)  w Budapeszcie odby∏a  si´ premiera
sztuki „Wariat i Zakonnica” St. I. Witkiewicza
w re˝yserii tyszanki Iwony Woêniak, anima-
tora kultury, pracownika Teatru Ma∏ego w Ty-
chach.  Na spektakl przybyli przedstawiciele
Polonii z ca∏ych W´gier.

Po premierze re˝yserka otrzyma∏a liczne
propozycje, m. in. wystawienia sztuki w Bel-
gii.

- Jestem bardzo zadowolona z pracy akto-
rów pochodzàcych ze Êrodowiska w´gierskiej
Polonii.  Da∏am im du˝o swobody w interpre-
tacji tekstu i w budowaniu postaci;  musz´

powiedzieç, ˝e bardzo si´ sprawdzili. Prace
nad sztukà trwa∏y od paêdzienika, z powodu
sporej odlegloÊci cz´sto odbywa∏y si´ niety-
powo, bo konsultowaliÊmy si´ u˝ywajàc
poczty elektronicznej - mówi Iwona Woê-
niak.

Sztuka nie schodzi z afisza klubu „Zold
Macska”, kolejny spektakl odb´dzie si´ 5
marca. W kwietniu przedstawienie b´dzie
mo˝na zobaczyç w Teatrze Ma∏ym podczas
Tyskich Spotkaƒ Teatralnych, nast´pnie poja-
wi si´  na deskach teatrów  w Katowicach
oraz Bielsku-Bia∏ej.

(AC)

Tyski Witkacy w Budapeszcie24 lutego, podczas ostatniej sesji Rady Miasta
mia∏ byç poddany pod g∏osowanie projekt uchwa-
∏y dotyczàcej stopniowej likwidacji Gimnazjum nr
12. WczeÊniej radni z komisji OÊwiaty, Zdrowia
i Spraw Spo∏ecznych negatywnie zaopiniowali ten
projekt. Zdecydowa∏em zatem o jego wycofaniu
z porzàdku obrad ze ÊwiadomoÊcià, ˝e uchwa∏a
przepad∏aby w g∏osowaniu. Chcia∏bym w paru
zdaniach odnieÊç sí  do tej sytuacji.

Od pewnego czasu miasto coraz wí cej musi
dop∏acaç do oÊwiaty - pieniàdze z bud˝etu paƒ-
stwa nie wystarczajà nawet na p∏ace nauczycieli.
Z powodu ni̋ u demograficznego do tyskich szkó∏
chodzi coraz mniej dzieci (w ciàgu ostatniej dekady
ich liczba zmniejszy∏a sí  o prawie jednà trzecià). 

Chcàc zmierzyç sí  z tym problemem, w ubie-
g∏ym roku zorganizowaliÊmy debat́  oÊwiatowà.
Jednym z elementów „planu naprawczego” mia∏o
byç lepsze wykorzystanie posiadanej sieci szkó∏,
w ramach której w najbli̋ szych latach mia∏y zostaç
stopniowo zamykane trzy gimnazja. Jako pierwsze
specjalna komisja na podstawie pí ciu kryteriów
wskaza∏a Gimnazjum nr 12. Dodatkowym czynni-
kiem by∏ bardzo z∏y stan techniczny budynku.

Niestety, w trakcie procesu legislacyjnego wszyst-
kie merytoryczne argumenty zosta∏y odrzucone,
a sprawa Gimnazjum sta∏a sí  przedmiotem ambi-
cjonalno-politycznych rozgrywek. Okaza∏o sí  jed-
noczeÊnie, ̋ e niektórym radnym trudno jest podjàç
niepopularnà decyzj́ , bez wzgĺ du na to, jak bar-
dzo uzasadnionà i s∏usznà.

W efekcie proces restrukturyzacji sieci szkó∏ b -́
dzie musia∏ poczekaç do nast́ pnej kadencji Rady
Miasta. Cen  ́za to niestety zap∏acà wszyscy miesz-
kaƒcy, dop∏acajàc ze swych podatków do utrzyma-
nia nadmiernie rozroÊní tej sieci szkó∏.

Drugie miejsce i tytu∏ króla strzelców dla
Krzysztofa Skiby przypad∏y w udziale dru˝ynie
Stra˝y Miejskiej w VI Halowych Mistrzostwach
Polski S∏u˝b Mundurowych w Pi´cioosobowej
Pi∏ce No˝nej, zorganizowanych 19-20 lutego
w Jastrz´biu-Zdroju. Po ubieg∏orocznym suk-
cesie tyscy stra˝nicy potwierdzili swojà klas´
i obronili tytu∏ wicemistrza Polski. W zawo-
dach udzia∏ wzi´∏y 44 dru˝yny z ca∏ego kraju,
reprezentujàce wszystkie s∏u˝by mundurowe. 

Decydujàcy mecz o tytu∏ Mistrza Polski zo-
sta∏ rozegrany pomi´dzy dru˝ynami Stra˝y
Miejskiej Tychy i Okr´gowej Izby S∏u˝by Wi´-
ziennictwa Wielkopolska. Po zaci´tej walce
reprezentanci Tychów przegrali 0:2.

W tym roku nasi stra˝nicy zdà˝yli tak˝e
zdobyç tytu∏ Mistrza Polski Stra˝y Miejskich
w Chorzowie.  

(AC)

Srebrni stra˝nicy

Przyjechali Czesi
Dziennikarze z pi´tnastu czeskich re-

dakcji odwiedzili w po∏owie lutego Tychy.
Inicjatorem tej dziennikarskiej misji go-
spodarczej by∏ konsul RP w Ostrawie, ty-
szanin Piotr Czosnyka.  

˚urnaliÊci chcieli dowiedzieç si´, jak na-
sze miasto funkcjonuje po wejÊciu Polski
do Unii Europejskiej, a szczególnie intere-
sowa∏y ich inwestycje zrealizowane dzi´ki
Êrodkom pozyskanym z Unii Europejskiej.
Z ch´cià przyj´li zaproszenie do zwiedze-
nia Podstrefy Tyskiej Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, gdzie zaskoczy∏a ich
du˝a liczba pozyskanych inwestorów oraz
nowych miejsc pracy. 

G∏ównym punktem wizyty by∏o zwie-
dzanie „Centrum - Tyskie Hale Targowe” -
obiektu, który powsta∏ dzi´ki pieniàdzom
unijnym i gminnym. GoÊcie mogli naocz-

nie przekonaç si´, ˝e inwestycja ta z po-
wodzeniem funkcjonuje w otoczeniu
du˝ych obiektów handlowych. 

OczywiÊcie wizyta Czechów nie mog∏a
si´ obejÊç bez zwiedzania Tyskich Browa-
rów Ksià˝´cych oraz pierwszego w kraju
muzeum piwowarstwa.                 (AC)
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Do 31 marca trwajà zapisy do publicznych przedszkoli na
rok szkolny 2005/2006. Szczególnie wa˝ne jest to dla rodzi-
ców szeÊciolatków, które majà obowiàzek odbyç roczne
przygotowanie  przedszkolne (tzw. „zerówka”). W tym mie-
siàcu postanowiliÊmy zatem pokrótce zaprezentowaç sytu-
acj´ przedszkoli w naszym mieÊcie.

W Tychach do przedszkoli ucz´szcza dwie trzecie dzieci 

To blisko Êredniej europejskiej, która wynosi 80 proc. i zdecydowa-
nie wi´cej ni˝ Êrednia krajowa, oscylujàca w granicach 40 proc. Jest
to zjawisko bardzo pozytywne - wed∏ug psychologów rola przed-
szkola jest nie do przecenienia w rozwoju dziecka, Êwiadczy równie˝
o zaufaniu tyszan do tych placówek i ich dobrej renomie. W Tychach
mieszka 4275 dzieci w wieku przedszkolnym, z których 2914
ucz´szcza do przedszkoli: 2465 do publicznych i 449 do niepublicz-
nych.

Przedszkola uczà…

Przedszkola oferujà ró˝nego rodzaju zaj´cia dodatkowe: rytmik´,
gimnastyk´ korekcyjnà, nauk´ p∏ywania, j´zyka angielskiego, kó∏ka
plastyczne czy komputerowe. Na rzecz placówek przedszkolnych
pracuje pi´ciu logopedów, którzy diagnozujà dzieci i prowadzà z ni-
mi indywidualne zaj´cia w celu skorygowania wad wymowy. Orga-
nizujà te˝ konsultacje dla rodziców.

Przedszkola popularyzujà swoje osiàgni´cia. Organizujà uroczy-
stoÊci dla rodziców, imprezy na rzecz Êrodowiska lokalnego, wysta-
wy i aukcje prac plastycznych dzieci - na terenie przedszkola, jak
i mi´dzyprzedszkolne. Dzieci z przedszkoli biorà równie˝ udzia∏
w wielu miejskich konkursach i imprezach, m.in. w przeglàdzie dzie-
ci´cych prezentacji artystycznych, przeglàdzie jase∏ek, spartakiadzie
sportowej, a tak˝e w imprezach wojewódzkich - „Âlàskim Âpiewa-
niu” i „Obrz´dach Bo˝onarodzeniowych”. Organizowane sà rów-
nie˝ wyjazdy na tzw. zielone przedszkola.

…wychowujà i integrujà

W wielu grupach przedszkolnych umieszczone sà dzieci specjalnej
troski oraz dzieci o specjalnych wymaganiach edukacyjnych.

nasze miasto
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Dzieci w przedszkolach

Dzieci w wieku przedszkolnym w Tychach

Daria Szczepaƒska
zast´pca prezydenta ds. spo∏ecznych

Popieram starania dyrektorów
tych placówek, którzy zmierzajà do
ich przekszta∏cenia w przedszkola
niepubliczne. Jest to cenna inicjaty-
wa. Praktyka pokazuje, ˝e w mie-
Êcie jest miejsce i dla jednych, i dla
drugich. Istnieje zapotrzebowanie
na us∏ugi przedszkoli niepublicz-
nych, które cieszà si´ du˝ym zain-

teresowaniem rodziców. Wspólne funkcjonowanie placówek
publicznych i niepublicznych w Tychach bardzo dobrze s∏u˝y
jakoÊci wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkol-
nym.

Henryka Józwowska 
dyrektor pierwszego niepublicznego przedszkola w Tychach

Przedszkole Niepubliczne Inte-
gracyjne dzia∏a od 1997 roku i cie-
szy si´ du˝à popularnoÊcià. Przy-
chodzi do nas wi´cej ch´tnych ni˝
jesteÊmy w stanie przyjàç. 

Nasi podopieczni majà bardzo
urozmaicony dzieƒ pobytu
w przedszkolu. Poza zabawà przy-
gotowujà si´ do pójÊcia do szko∏y.

Uczà si´ codziennie j´zyków (angielski, francuski), çwiczà z fi-
zykoterapeutà, w razie potrzeby pomocà s∏u˝y im logopeda
i psycholog. Przedszkole czynne jest przez ca∏y rok, a godziny
pracy dostosowane sà do potrzeb rodziców.

Prowadzenie przedszkola niepublicznego zmusza do podej-
mowania szybkich decyzji, wspó∏pracy z rodzicami, rozwa˝-
nego gospodarowania Êrodkami finansowymi. Ten wysi∏ek
przynosi jednak efekty, o czym Êwiadczy to, ˝e rodzice zapisu-
jà do nas swoje dzieci z dwuletnim wyprzedzeniem.



W Przedszkolach nr 12 przy ul. Czarnieckiego i nr 19 przy al. Nie-
podleg∏oÊci istniejà oddzia∏y integracyjne. Pod kàtem pomocy rodzi-
nom dysfunkcyjnym w pe∏nieniu ról wychowawczych w Przedszkolu
nr 13 (ul. Ujejskiego) dzia∏a oddzia∏ socjoprofilaktyczny, realizujàcy
innowacyjny program „Zaufaj mi tak, jak ja tobie ufam”. W Przed-
szkolu nr 14 (ul. Cyganerii) prowadzony jest oddzia∏ socjoterapeu-
tyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzeƒstwa w
wieku wczesnoszkolnym z rodzin dysfunkcyjnych wychowawczo.
W tym oddziale realizowany jest program „JesteÊmy razem”. Do od-
dzia∏ów tych ucz´szczajà dzieci, które nie chodzà do przedszkola. Sà
to dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, wielodzietnych,
z problemem alkoholowym. Rodziny te korzystajà zazwyczaj z po-
mocy Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej lub OÊrodka Interwen-
cji Kryzysowej.

WÊród zaj´ç wychowawczych, dydaktycznych, profilaktycznych
wa˝ne miejsce zajmuje animacja rekreacyjna, sportowa, kulturowa,
która ma na celu integracj´ rodziny i spo∏ecznoÊci lokalnej. Prowa-
dzone zaj´cia kszta∏tujà odpornoÊç psychicznà, cierpliwoÊç, wyra-
biajà dok∏adnoÊç, uczà kole˝eƒstwa, uczynnoÊci i radzenia sobie
z przegranà.

W oddzia∏ach tych odbywajà si´ spotkania rodzinne, które majà
na celu integracj´ rodziny i pokazanie, jak stworzyç odpowiednià at-
mosfer´ wychowawczà w domu.

Publiczne i niepubliczne

W Tychach istniejà 23 przedszkola publiczne, dwa z nich dzia∏ajà
w zespo∏ach szkolno-przedszkolnych. W mieÊcie funkcjonujà rów-
nie˝ cztery przedszkola niepubliczne: od 1997 roku Przedszkole Nie-
publiczne Integracyjne przy ul. Na∏kowskiej oraz od 2004 roku
Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” przy ul. Edukacji, Przedszko-
le Ekologiczno-Artystyczne „Promyk” przy ul. Elfów oraz „Przedszko-
le Kubusia Puchatka” przy ul. Hetmaƒskiej.

Opieka i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym sà zadaniem
w∏asnym gminy, a wi´c zadaniem niezbywalnym. Prywatyzacja tego
sektora dotyczy jedynie zmiany podmiotu prowadzàcego placówk´,
jest zatem prywatyzacjà us∏ugi, a nie mienia, które do tego jest nie-
zb´dne. Zarówno budynki, jak i ich wyposa˝enie, w dalszym ciàgu
pozostajà w∏asnoÊcià gminy i sà jedynie u˝yczane podmiotowi nie-
publicznemu. Gmina wraz z kuratorium majà obowiàzek czuwaç
nad jakoÊcià wychowania przedszkolnego i mogà interweniowaç
w razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci. 

Ile to kosztuje?

Miesi´czny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wy-
nosi 444 z∏. Zgodnie z uchwa∏à Rady Miasta w roku 2005 za przy-
gotowanie posi∏ków rodzice p∏acà 115 z∏ tzw. op∏aty sta∏ej miesi´cz-
nie, niezale˝nie od obecnoÊci dziecka w przedszkolu. Zwolnione
z takiej op∏aty sà rodziny zakwalifikowane przez MOPS do pomocy
finansowej, dzieci z rodzin zast´pczych, z OÊrodka Us∏ug Opiekuƒ-
czo-Wychowawczych oraz niepe∏nosprawne z oddzia∏ów integracyj-
nych. 

Dodatkowo rodzice ponoszà koszty zakupu produktów ˝ywno-
Êciowych, które dyrektor ustala z rodzicami. Podobne zasady i staw-
ki obowiàzujà w przedszkolach niepublicznych.

Na utrzymanie przedszkoli miasto wyda tym roku ok. 15,1 mln z∏.
Na kwot´ t´ sk∏ada si´ bud˝et przedszkoli publicznych - 13,4 mln  z∏
i dotacja dla przedszkoli niepublicznych - ok. 1,7 mln z∏.

(JP)

nasze miasto

Przedszkole  nr  1
ul .  MyÊ l iwska 102,  te l .  219 46 28
Zespó∏  Szkolno-Przedszkolny nr  1  
Przedszkole  nr  2
ul .  LeÊna 18,  te l .  216 83 99
Przedszkole  nr  3
ul .  Paprocaƒska 156,  te l .  217 43 21
Przedszkole  nr  5
ul .  Orzeszkowej  56,  te l .  217 67 26
Przedszkole  nr  6
ul .  Konecznego 1,  te l .  219 54 86
Przedszkole  nr  8
ul .  Wojska Po lsk iego 2,  te l .  227 38 92
Przedszkole  nr  9
ul .  Brzozowa 41,  te l .  227 41 69
Przedszkole  nr  10
ul .  Braterska  7,  te l .  227 42 37
Przedszkole  nr  11
ul .  Bukowa 29,  te l .  227 38 55
Przedszkole  nr  12 
ul .  Czarn ieck iego 5,  te l .  227 35 48
Przedszkole  nr  13
ul .  U je j sk iego 20,  te l .  217 80 53
Przedszkole  nr  14
ul .  Cyganer i i  33,  te l .  227 38 56
Przedszkole  nr  17
ul .  To ∏s to ja  5 ,  te l .  217 10 13
Przedszkole  nr  18
ul .  F i te lberga 31,  te l .  227 26 82
Przedszkole  nr  19
Al .  N iepodleg∏oÊc i  154,  te l .  227 42 64
Przedszkole  nr  20
ul .  Katowicka 102a,  te l .  219 80 02
Przedszkole  nr  21
ul .  Ze lwerowicza 21,  te l .  219 63 13
Przedszkole  nr  22
ul .  Dàbrowsk iego 85,  te l .  227 69 28
Zespó∏  Szkolno-Przedszkolny nr  2  
Przedszkole  nr  23
ul .  JednoÊc i  51,  te l .  219 68 92
Przedszkole  nr  24
ul .  Ja roszowicka 113,  te l .  216 93 25
Przedszkole  nr  25
ul .  P rze jazdowa 1,  te l .  216 95 22
Przedszkole  nr  26
ul .  M∏odz ie˝owa 5,  te l .  217 08 46
Przedszkole  nr  29
ul .  Hubala  7 ,  te l .  217 55 26

Przedszkole  Niepubl iczne Integracyjne 
ul .  Na∏kowsk ie j  6 ,  te l .  217 14 91
Przedszkole  „Akademia Przedszkolaka”
ul .  Edukac j i  62,  te l .  227 39 60
Przedszkole Ekologiczno-Artystyczne „Promyk”
ul .  E l fów 7,  te l .  227 24 41
„Przedszkole  Kubusia  Puchatka”
ul .  Hetmaƒska 1,  te l .  218 21 16

P R Z E D S Z K O L A  
P U B L I C Z N E

P R Z E D S Z K O L A  
N I E P U B L I C Z N E
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Przedsi´biorcy, którzy zamie-
rzajà ubiegaç si´ o wsparcie na
dostosowanie infrastruktury do
wymogów Unii Europejskiej w za-
kresie ochrony powietrza, ochro-
ny wód i gospodarki odpadami,
mogà ubiegaç si´ o dotacje w ra-
mach dzia∏ania 2.4. SPO-WKP

„Wsparcie dla przedsi´wzi´ç w zakresie dostosowywania
przedsi´biorstw do wymogów ochrony Êrodowiska”. Bud˝et
tego dzia∏ania wynosi 245,7 mln euro.

Na dofinansowanie mogà liczyç projekty z zakresu mi´dzy innymi:
• budowy lub modernizacji oczyszczalni i podoczyszczalni Êcieków
przemys∏owych,
• modernizacji i rozbudowy obiektów spalania paliw i systemów cie-
p∏owniczych,
• modernizacji urzàdzeƒ lub wyposa˝enia obiektów spalania paliw w in-
stalacje do ograniczania emisji zanieczyszczeƒ gazowych i py∏owych,
• przedsi´wzi´ç na rzecz wykorzystania alternatywnych êróde∏ energii,
• redukcji zanieczyszczeƒ emitowanych przez du˝e zak∏ady energetyczne,
• ograniczania zanieczyszczeƒ przemys∏owych,
• budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji i urzàdzeƒ do odzysku,
a w szczególnoÊci recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opako-

waniowych i pou˝ytkowych, w tym substancji niebezpiecznych, wy-
twarzanych w danym przedsi´biorstwie,
• modernizacji produkcji i technologii.

Przedsi´biorcy mogà sk∏adaç wnioski w ramach czterech poddzia∏aƒ:
pozwolenia zintegrowane, gospodarka wodno-Êciekowa, ochrona po-
wietrza, gospodarka odpadami poprzemys∏owymi i niebezpiecznymi.

O wsparcie we wszystkich poddzia∏aniach mogà ubiegaç si´ ma∏e,
Êrednie oraz du˝e przedsi´biorstwa, bez wzgl´du na form´ w∏asnoÊci.
Wsparcie z dzia∏ania 2.4 nie b´dzie udzielane firmom z sektora rolnic-
twa, przetwórstwa spo˝ywczego oraz z tzw. sektorów wra˝liwych (np.
przemys∏ motoryzacyjny, hutnictwo). 

WysokoÊç dotacji w województwie Êlàskim, na jakà mogà liczyç
przedsi´biorcy, to maksymalnie 65 proc. kosztów realizacji projektu.

Wnioski o dofinansowanie wraz z wszystkimi za∏àcznikami nale˝y z∏o-
˝yç w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, kancelaria g∏ówna,
pok. nr 4. Termin przyjmowania wniosków up∏ywa 18 marca br.

Firmy zainteresowane uzyskaniem dotacji z dzia∏ania 2.4. SPO-WKP
zapraszamy do skorzystania z us∏ug doradczych OÊrodka Informacji
Europejskiej Urz´du Miasta Tychy, mieszczàcego si´ przy ul. Grota Ro-
weckiego 44 (pokój 102), tel. 227 20 41 w. 581.

(MZ)

porady6

Taryfy za wod´ 
i Êcieki zatwierdzone

Pieniàdze na Êrodowisko

porady porady porady porady porady

Wraz z wejÊciem w ˝ycie przepisów ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków wprowadzo-
no nowe zasady ustalania i zatwierdzania taryf za wod´ i odprowa-
dzanie Êcieków. Obecnie taryfy okreÊlajà przedsi´biorstwa wodocià-
gowo-kanalizacyjne, w naszym przypadku Rejonowe Przedsi´bior-
stwo Wodociàgów i Kanalizacji w Tychach SA, a nie jak w poprzed-
nim stanie prawnym - organy gminy. Zgodnie z przepisami ustawy
taryfy podlegajà zatwierdzeniu w drodze uchwa∏y Rady Miasta, któ-
ra zatwierdza je w terminie 45 dni od dnia z∏o˝enia wniosku. Je˝eli
przed up∏ywem tego terminu Rada Miasta nie podejmie uchwa∏y, po
70 dniach od daty z∏o˝enia wniosku, wchodzà w ˝ycie taryfy okre-
Êlone przez przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne. 

31 grudnia 2004 r. RPWiK w Tychach SA przed∏o˝y∏ Radzie Miasta
Tychy wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków na terenie gminy Tychy
na okres od dnia 1 marca 2005 do dnia 28 lutego 2006, zak∏adajàcy
nast´pujàcy poziom cen: za 1 m szeÊc. wody odbiorcy mieli zap∏aciç
3,80 z∏ plus VAT, zaÊ za odprowadzenie Êcieków gospodarstwa domo-
we - 3,53 z∏ za m szeÊc., a pozostali odbiorcy 4,77 z∏ plus VAT.

Przepisy prawne powodujà to, i˝ Rada Miasta mo˝e jedynie zg∏a-
szaç swoje uwagi i wnioski dotyczàce taryf, bowiem nie posiada
uprawnieƒ do ustalenia innych stawek ni˝ te przedstawione przez
przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne. Prezydent Miasta
natomiast mo˝e podjàç dzia∏ania zmierzajàce do uzgodnienia
z RPWiK weryfikacji taryf. Do zmiany ich wysokoÊci, w tym ich ob-
ni˝ki, niezb´dna jest zgoda RPWiK. W przypadku Tychów takà zgo-
d´ uzyskano i na nadzwyczajnej sesji RM w dniu 10 lutego br. przed-
∏o˝ono projekt uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia taryf, w którym
przedstawiono nowà, zweryfikowanà przez RPWiK propozycj´, b´-
dàcà wynikiem ustaleƒ pomi´dzy miastem a przedsi´biorstwem.
Projekt ten, zatwierdzony ostatecznie na sesji lutowej, zak∏ada na-
st´pujàcy poziom cen: za 1 m szeÊc. wody zap∏acimy 3,68 z∏
plus VAT, zaÊ ceny za odprowadzanie Êcieków dla gospo-
darstw domowych i pozosta∏ych odbiorców wyniosà odpo-
wiednio 3,28 i 4,60 z∏ plus VAT. 

Barbara Konieczna
Przewodniczàca Rady Miasta Tychy



Mi´dzygminne Przedsi´biorstwo Gospodarki Odpadami
„Master” sp. z o.o. z siedzibà w Tychach jest przedsi´bior-
stwem kompleksowo realizujàcym zadania i us∏ugi w zakre-
sie gospodarki odpadami. Spó∏ka, zgodnie z Planem Gospo-
darki Odpadami dla Województwa Âlàskiego, posiada status
przedsi´biorstwa regionalnego. Podobne znaczenie w woje-
wództwie posiada tylko dziewi´ç przedsi´biorstw tej bran˝y.
Obecnie wdra˝any jest zintegrowany system zarzàdzania ja-
koÊcià i Êrodowiskiem.

Udzia∏owcami i za∏o˝ycielami spó∏ki jest szeÊç gmin: Bieruƒ, Boj-
szowy, Kobiór, L´dziny, Tychy oraz Wyry. W 2004 r. do spó∏ki przy-
stàpi∏y Che∏m Âlàski oraz Imielin. 

Podstawowa dzia∏alnoÊç MPGO „Master” obejmuje unieszkodli-
wianie odpadów komunalnych na sk∏adowisku w Tychach Urbano-
wicach, wywóz oraz selektywnà zbiórk´  odpadów. Spó∏ka Êwiadczy
równie˝ us∏ugi w zakresie sprzeda˝y odzyskanych produktów: ma-

kulatury, st∏uczki i tworzyw sztucznych, zbiórki odpadów niebez-
piecznych, eksploatacji biogazu, wreszcie prowadzenia dzia∏alnoÊci
edukacyjnej wÊród spo∏ecznoÊci gminnych.

Wymienione us∏ugi, a w szczególnoÊci wywóz odpadów komu-
nalnych, firma realizuje wykorzystujàc nowoczesny sprz´t i Êrodki
transportu. 

Najwa˝niejszym obiektem prowadzonym przez spó∏k´ jest wybu-
dowane w 1994 r. sk∏adowisko odpadów komunalnych w Tychach
Urbanowicach. Jest to obiekt spe∏niajàcy wszystkie wymagania z za-
kresu ochrony Êrodowiska, nagrodzony w 1996 r. presti˝owà nagro-
dà Wojewody Katowickiego. Sk∏adowisko jako jedno z pierwszych
w kraju uzyska∏o w maju ubieg∏ego roku tzw. pozwolenie
zintegrowane, wydane przez Wojewod´ Âlàskiego - to naj-
wa˝niejszy dokument w prowadzeniu tego typu dzia∏alno-
Êci.

W roku 2002 „Master” wdro˝y∏ na terenie ca∏ego miasta
Tychy oraz w gminach Kobiór i Wyry system selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. Jego celem jest zbieranie
niektórych odpadów, takich jak makulatura, szk∏o czy two-
rzywa sztuczne i przekazywanie ich do wtórnego wykorzy-
stania. 

Program ten pozwala zmniejszyç iloÊç odpadów trafiajà-
cych na sk∏adowisko, dzi´ki czemu wyd∏u˝a si´ jego ˝ywot-
noÊç i unika koniecznoÊci budowy nowych sk∏adowisk. Ze-
brany selektywnie surowiec doczyszczany jest w hali segre-
gacji odpadów, a nast´pnie przekazywany do specjalistycz-
nych przedsi´biorstw, zajmujàcych si´ jego przetworze-
niem. Program selektywnej zbiórki odpadów skierowany
jest bezpoÊrednio do mieszkaƒców, dla których na terenie
ca∏ego miasta rozstawionych zosta∏o ok. 240 kompletów
pojemników. Mieszkaƒcom posesji prywatnych dostarczane
sà worki do selektywnego zbierania odpadów.  Posegrego-
wane odpady wywo˝one sà bezp∏atnie. W dzielnicach
obrze˝nych w programie uczestniczy ok. 70 proc. w∏aÊcicieli
posesji.

(AM) 

Mówi Marek Mrówczyƒski
prezes zarzàdu MPGO „Master”

W 2004 r. wdro˝yliÊmy dla
miasta Tychy program zbiórki
odpadów niebezpiecznych.
Odpady niebezpieczne, takie
jak: baterie, akumulatory, Êwie-
tlówki, ˝arówki rt´ciowe, prze-
terminowane lekarstwa, opa-
kowania po farbach i lakie-
rach, przepracowany olej silni-
kowy itp., przyjmowane sà nie-
odp∏atnie w punkcie odbioru

odpadów niebezpiecznych (POON) zorganizowanym przy
sk∏adowisku odpadów w Tychach. Odpady sà magazynowane
w pojemnikach specjalistycznych. Po zebraniu odpowiedniej
partii odpadów wysy∏ane sà one do utylizacji lub zagospoda-
rowania. Powszechnà zbiórkà obj´te sà baterie, w systemie
pojemników zlokalizowanych we wszystkich szko∏ach na tere-
nie miasta Tychy. 

Obecnie przygotowujemy si´ do budowy instalacji eksplo-
atacji biogazu. Instalacja taka pozwoli nam przejàç tzw. gaz
sk∏adowiskowy, który obecnie uchodzi ze sk∏adowiska bezpo-
Êrednio do atmosfery i gospodarczo go wykorzystaç. Z bioga-
zu produkowana b´dzie w specjalnych agregatach energia
elektryczna i cieplna. Budowa rozpocznie si´ jeszcze w tym
roku.

y

Kompleksowe rozwiàzania
prezentacje

Mi´dzygminne Przedsi´biorstwo Gospodarki
Odpadami „Master” sp. z o.o.

Rok powstania - 1998 

Siedziba - ul. Grota Roweckiego 44

Zatrudnienie - 51 osób
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- AUKSO uznawana jest za jednà
z najlepszych orkiestr kameralnych
w Europie. Jak dosz∏o do tego, ˝e wy-
bitny skrzypek, muzyk cenionego
w Êwiecie Kwartetu Âlàskiego - Marek
MoÊ, od∏o˝y∏ instrument i wzià∏ do r´ki
batut´, by stworzyç w∏asnà orkiestr´?

- To nie by∏a nag∏a decyzja, tylko powolne,
trwajàce doÊç d∏ugo dojrzewanie do tego,
by spróbowaç si´ w innej ni˝ gra na skrzyp-
cach dziedzinie muzyki. G∏os wewn´trzny
podpowiada∏ mi to przez wiele lat mojej ka-
riery instrumentalisty, a˝ wreszcie musia∏em
go pos∏uchaç. Zbieg∏o si´ to z moim powro-
tem na Akademi´ Muzycznà w Katowicach,
gdzie ponownie zaczà∏em uczyç.  Zetknà-
∏em si´ z grupà Êwietnych studentów, którzy
sygnalizowali mi potrzeb´ stworzenia orkie-
stry kameralnej z ambicjami. W lutym 1998
roku spotkaliÊmy si´ na pierwszej próbie
w jednym z domów kultury w Chorzowie...

- Na przeprowadzk´ do Tychów or-
kiestra czeka∏a jednak ponad dwa la-
ta…

- Tak, bo tyle trwa∏o poszukiwanie miej-
sca, miasta, które chcia∏oby si´ nami zaopie-
kowaç. Pomóg∏ przypadek, który sprawi∏, ˝e
na jednym z koncertów AUKSO pojawi∏a si´
prof. Alina Gruszka, d∏ugoletni dyrektor ar-
tystyczny tyskiego festiwalu gitarowego. Pa-
ni profesor, zachwycona zespo∏em, posta-
nowi∏a nam pomóc. ZostaliÊmy zaproszeni
do pe∏nienia roli orkiestry festiwalowej pod-
czas „Âlàskiej Jesieni Gitarowej”, zosta∏em
tak˝e umówiony na spotkanie z ówczesnymi
w∏adzami Tychów.

Efektem tych rozmów by∏o zawarcie kon-
traktu na wykonanie przez orkiestr´ kilku
koncertów dla miasta, a tak˝e oddanie nam

do dyspozycji sali koncertowej szko∏y mu-
zycznej, gdzie zresztà çwiczymy do dzisiaj.

- W ten sposób nazwa AUKSO zosta-
∏a rozbudowana o okreÊlenie Orkiestra
Kameralna Miasta Tychy. Kolejny prze-
∏om nastàpi∏ w styczniu roku bie˝àce-
go, kiedy to orkiestr´ „wzià∏ pod swoje
skrzyd∏a” Teatr Ma∏y.

- Wielkà si∏à tej orkiestry zawsze by∏a i jest
pasja. Wielu krytyków muzycznych podkre-
Êla t´ emanujàcà ze sceny energi´, udziela-
jàcà si´ s∏uchaczom. Pasja jednak musi si´
prze∏o˝yç na grunt pewnej stabilizacji ˝ycio-
wej, tak˝e materialnej. Nasza kilkuletnia
wspó∏praca z Miejskim Centrum Kultury,
które zajmowa∏o si´ organizacjà koncertów
AUKSO by∏a dla orkiestry wysoce satysfak-
cjonujàca i jest zresztà nadal, ale dla moich
muzyków wa˝ne by∏o te˝ znalezienie tej
w∏aÊnie choç czàstki stabilizacji. Stàd decy-
zja prezydenta i radnych o zatrudnieniu mu-
zyków AUKSO w Teatrze Ma∏ym jest dla or-
kiestry wydarzeniem wyjàtkowym i na pew-
no spowoduje jeszcze silniejsze scalenie si´
zespo∏u i bli˝sze zwiàzanie z miastem. Ju˝
teraz kilkoro cz∏onków orkiestry mieszka
w Tychach, a kilkoro nast´pnych ma zamiar
si´ tutaj osiedliç.

- Wiemy ju˝, co orkiestra zyska∏a
zwiàzujàc si´ z Tychami. Pora mo˝e nie-
co kolokwialnie zapytaç, co mieszkaƒcy
miasta z tego majà?

- Na podstawie umów, które co roku pod-
pisujemy z miastem, zobowiàzujemy si´
koncertowaç dla mieszkaƒców i bardzo
ch´tnie to czynimy. Nie chodzi tylko o kon-
certy w Teatrze Ma∏ym, uÊwietniajàce oko-
licznoÊciowe wydarzenia w mieÊcie. Mam
tutaj na myÊli tak˝e koncerty w tyskich ko-
Êcio∏ach, które dla mnie sà - w momencie,
gdy Tychy nie posiadajà profesjonalnej sali
koncertowej - najw∏aÊciwszym miejscem dla
odbioru muzyki klasycznej. 

- Bioràc pod uwag´ ogromnà liczb´
s∏uchaczy na tych koncertach, wydaje
si´, ˝e ten rodzaj prze˝ycia duchowego
jest mieszkaƒcom potrzebny.

- KoÊció∏ dla wielu osób bywa czasami je-
dynym miejscem, gdzie mogà zetknàç si´
z muzykà geniuszy poprzednich epok.
WÊród s∏uchaczy jest z pewnoÊcià wielu ta-
kich, którzy nigdy nie wybraliby si´ na kon-

cert do filharmonii, raz z powodu ceny bile-
tu, a po drugie dlatego, ˝e sà do uczestnic-
twa w koncertach w tego typu miejscach
nieprzyzwyczajeni i samo zetkni´cie si´
z poj´ciem „filharmonia” mo˝e byç
kr´pujàce.

- Innà korzyÊcià, jaka wynika z „po-
siadania” przez miasto orkiestry, sà
ewidentne walory promocyjne…

- Dok∏adnie tak. Oprócz wype∏niania misji
s∏u˝enia mieszkaƒcom Tychów, orkiestra
niesie na swoich barkach tak˝e cz´Êç odpo-
wiedzialnoÊci za promocj´ miasta w kraju
i poza granicami. Opinie muzykologów
i krytyków ka˝à sàdziç, ˝e wywiàzujemy si´
z tego zadania bardzo dobrze. Niejedno-
krotnie po naszych koncertach, czy to
w Studio S-1, czy w Teatrze Wielkim lub na
Zamku Królewskim w Warszawie, spotykali-
Êmy si´ ze zdziwieniem, ˝e orkiestra tej kla-
sy funkcjonuje nie w Warszawie, Poznaniu,
Krakowie czy Wroc∏awiu, ale w∏aÊnie w Ty-
chach. 

Nie tylko chodzi zresztà o wyst´py w kra-
ju, bo w ciàgu minionych siedmiu lat orkie-
stra AUKSO zdo∏a∏a zas∏u˝yç sobie na miano
reprezentanta Polski na przeró˝nych
„Dniach Kultury Polskiej”, odbywajàcych si´
w wielu krajach.  Tak by∏o w Brazylii, na
Ukrainie, w Belgii. 30 kwietnia z udzia∏em
Prezydenta RP b´dziemy otwieraç w Berlinie
obchody Roku Polskiego w Niemczech,
a w maju koncertem w Pekinie akcentujemy
nasz udzia∏ w Dniach Kultury Polskiej w Chi-
nach. Po Europie i Ameryce Po∏udniowej,
nazwa miasta Tychy trafi - dzi´ki orkiestrze
AUKSO - na kolejny, tym razem azjatycki
kontynent.

- Wiem, ˝e moglibyÊmy jeszcze d∏ugo
rozmawiaç, choçby na temat Waszych
p∏yt czy artystycznych przygód orkie-
stry z innymi, ni˝ klasyczni wykonaw-
cami, wywodzàcymi si´ np. z kr´gu
muzyki jazzowej. MyÊl´, ˝e b´dzie jesz-
cze ku temu okazja na ∏amach „Twoje-
go Miasta”, a na razie serdecznie dzi´-
kuj´ za rozmow´.

Rozmawia∏: (mk)

wywiad

Tychy - nasze miejsce
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W lutym tego roku swoje siódme urodziny obchodzi∏a AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta
Tychy. O poczàtkach, dniu dzisiejszym i planach tego znakomitego zespo∏u rozmawiamy z je-
go za∏o˝ycielem i dyrektorem - Markiem Mosiem.


