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Na poczàtku kwietnia rozpocz´∏a si´ mo-
dernizacja skrzy˝owania ulic Sikorskiego
i Armii Krajowej. Istniejàce skrzy˝owanie
bez sygnalizacji b´dzie zastàpione przez
rondo z wydzielonymi jezdniami dla skr´ca-
jàcych w prawo. Inwestycja, która koszto-
waç b´dzie prawie 3 mln z∏, mo˝liwa jest
dzi´ki wspó∏finansowaniu ze Êrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego w wyso-
koÊci ponad 2 mln z∏. 

Wybranym w ramach przetargu wyko-
nawcà robót jest konsorcjum firm „Drogo-
pol” i „Tyskie Drogi”. Wi´kszoÊç robót pro-
wadzona b´dzie bez wy∏àczania skrzy˝owa-
nia z ruchu, jednak mo˝liwe b´dà czasowe
utrudnienia. Zakoƒczenie prac planowane
jest na lipiec tego roku.  

Kolejnà inwestycjà drogowà jest budowa
ul. Rybnej, która do tej pory nie posiada∏a

dobrej nawierzchni i odwodnienia. Budowa
drogi umo˝liwi dogodny i bezpieczny do-
jazd do posesji mieszkaƒcom ulicy Rybnej
i W´dkarskiej oraz u˝ytkownikom ogród-
ków dzia∏kowych. Przebudowany b´dzie
odcinek ulicy o d∏ugoÊci ponad 700 me-
trów. 

Tak˝e w przypadku tej inwestycji miasto
pozyska∏o Êrodki zewn´trzne. W ramach
Programu ¸agodzenia w Regionie Âlàskim
Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia
w Górnictwie W´gla Kamiennego otrzyma-
liÊmy dofinansowanie ze Êrodków Funduszu
na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej
Skierowanej na Rozwój Przedsi´biorczoÊci.
Koszt zadania to ponad 1 mln 300 tys. z∏,
z czego dotacja to ponad 650 tys. z∏.

Wykonawcà robót b´dzie firma „Eurovia
Polska”, a ich zakoƒczenie ma nastàpiç
tak˝e w lipcu.

(AC)

Ruszy∏y inwestycje

Od 14 marca dy-
rektorem Miejskiego
Zarzàdu OÊwiaty
jest Dorota Gnacik.
Zastàpi∏a na tym
stanowisku odcho-
dzàcà na emerytur´
Stanis∏aw´ HadaÊ.
Dorota Gnacik wy-
gra∏a konkurs na dy-
rektora og∏oszony

przez Prezydenta Miasta Tychy. Nowa szefo-
wa MZO prac´ w szkolnictwie rozpocz´∏a
w 1992 roku jako nauczycielka nauczania
poczàtkowego, a od 1999 pracuje w Miej-
skim Zarzàdzie OÊwiaty, gdzie przez ostat-
nie trzy lata kierowa∏a dzia∏em planowania
i analiz bud˝etu. Dorota Gnacik ma 33 lata,
jest tyszankà. Lubi podró˝e, uprawia tury-
styk´ wysokogórskà, ponad 10 lat temu

zdoby∏a Mont Blanc - najwy˝szy szczyt Eu-
ropy.

Od 1 marca no-
wego dyrektora ma
równie˝ OÊrodek
Us∏ug Opiekuƒczo
Wychowawczych.
Poniewa˝ nie wy∏o-
niono kandydata na
stanowisko dyrekto-
ra podczas dwóch
konkursów, Prezy-
dent Miasta podjà∏

decyzj´ o powierzeniu obowiàzków dyrek-
tora Iwonie Gàdzik, która do tej pory praco-
wa∏a w Wydziale Polityki Spo∏ecznej Urz´du
Wojewódzkiego w Katowicach.

Iwona Gàdzik jest m´˝atkà, ma 12-letnià
córk´ Martyn´.

(AC)

Nowi dyrektorzy 

25 kwietnia otwarte zostanie Muzeum
Miejskie w Tychach. Muzeum znalaz∏o
swoje miejsce w pomieszczeniu dawnej
m∏ótowni, przy Browarze Ksià˝´cym.
Obiekt z poczàtku minionego stulecia po
wykonaniu prac adaptacyjnych prezentuje
si´ okazale. Takich wn´trz nie ma ˝adna te-
go typu instytucja w regionie.

Zespó∏ pracowników liczy kilka osób -
tworzà go etnograf, historyk i inni specjali-
Êci. Ca∏oÊci szefuje dr Maria Lipok-Bierwia-
czonek. Mecenasem instytucji sà Tyskie
Browary Ksià˝´ce - Muzeum Miejskie wià-
˝e bliska wspó∏praca z sàsiadujàcym z nim
jedynym w kraju Muzeum Piwowarstwa.

W Muzeum Miejskim zwiedzajàcy b´dà
mogli poznaç dzieje Tychów - miasta z jed-
nej strony nowoczesnego, budowanego
przez ostatnie kilkadziesiàt lat, ale tak˝e
pe∏nego barwnych i ciekawych historii
sprzed „wielkiej p∏yty”.

Pierwsza wystawa nosi tytu∏ „Sto lat
z ˝ycia miasta. Tychy i tyszanie w XX wie-
ku”. 

Muzeum zapraszaç b´dzie nie tylko na
wystawy - w jego murach organizowane
b´dà spotkania autorskie, wernisa˝e, lekcje
muzealne, koncerty i spotkania z ciekawy-
mi ludêmi. 

Wst´p do muzeum b´dzie bezp∏atny.
Pracownicy Muzeum Miejskiego (ul. Kato-
wicka 9, tel. 327 18 21-23, www.muzeum-
miejskie.umtychy.pl, e-mail: muzeumty-
chy@neostrada.pl) zapraszajà mieszkaƒ-
ców miasta oraz grupy szkolne.

(MS)

Wkrótce
otwarcie
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Prezydent Miasta Tychy

Do koƒca kwietnia mo˝na wp∏acaç 1 pro-
cent podatku nale˝nego wykazanego
w rocznym zeznaniu podatkowym na rzecz
organizacji po˝ytku publicznego. Z miastem
Tychy wspó∏pracuje kilka organizacji poza-
rzàdowych realizujàcych zadania na rzecz
mieszkaƒców, które posiadajà taki status. 

Nale˝à do nich: Spo∏eczne Stowarzyszenie
Hospicjum im. Êw. Kaliksta I z siedzibà przy
ul. Na∏kowskiej 19, tel. 218 10 13, nr konta:
38 10202528 0000 0902 0014 8023, 

Tyski Zwiàzek Inwalidów Narzàdu Ruchu,
ul. Budowlanych 59, nr konta 44 1020
2528 0000 0902 0110 1328, 

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Ani-
matorów „KLANZA”, ul. Moniuszki 13/16,
tel. 217 40 60, nr konta: 95 1020 2528
0000 0702 0015 0490.

W Tychach dzia∏ajà tak˝e trzy oÊrodki Ca-
ritas Archidiecezji Katowickiej, która tak˝e
uzyska∏a status organizacji po˝ytku publicz-
nego:

OÊrodek Êw. Faustyna przy ul. Nowoko-
Êcielnej 56,   OÊrodek Christoforos  przy ul.
Tischnera 52 i Dom Pomocy Êw. Anna przy
ul. Kopernika 6.

Siedziba Caritas Archidiecezji Katowickiej
mieÊci si´ przy ul. Plebiscytowej 59, 40-041
Katowice, tel. 251 67 22, nr  konta: 90
1560 1111 0000 9070 0011 6398.

Wi´cej informacji na temat akcji
mo˝na uzyskaç na stronie interne-
towej www.jedenprocent.pl.

(AC)

Jeden procent 
Zwracam si´ do mieszkaƒców Tychów

w czasie bardzo szczególnym - po˝egnali-
Êmy Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. Jego
wielkoÊç uznajà wierzàcy i niewierzàcy,
a wszyscy Polacy uwa˝ajà Go za kogoÊ nie-
zwykle bliskiego.

Ka˝dy z nas ma wiele wspomnieƒ zwià-
zanych z Ojcem Âwi´tym - towarzyszy∏
nam przecie˝ przez d∏ugie lata. Starsi do-
skonale pami´tajà najwa˝niejsze momen-
ty Jego pontyfikatu: od paêdziernikowego
wieczoru w 1978 r., kiedy Êwiat us∏ysza∏
o Papie˝u Polaku, poprzez niezwyk∏à piel-
grzymk´ w roku 1979, kiedy wo∏a∏ o od-
now´ „tej Ziemi”, dramatyczne chwile po
zamachu na placu Êw. Piotra w maju
1981, kiedy Jego ˝ycie po raz pierwszy
znalaz∏o si´ w niebezpieczeƒstwie. Potem
kolejne pielgrzymki i wiele, wiele innych
niezwyk∏ych wydarzeƒ. OdejÊcie Jana Paw-
∏a II szczególnie bolesne musi byç dla ludzi
m∏odych, którzy nie znajà Êwiata bez tego
Papie˝a.

Jestem wdzi´czny OpatrznoÊci, ˝e dane
mi by∏o dwa miesiàce temu wraz z delega-
cjà górników i samorzàdowców byç
w Rzymie i przekazaç przebywajàcemu
w klinice Gemelli Papie˝owi list i kwiaty. 

Trudno opisaç wszystkie myÊli i uczucia,
które prze˝ywaliÊmy w ciàgu ostatniego
tygodnia. Trudne do ogarni´cia jest tak˝e
bogactwo dziedzictwa Jana Paw∏a II -
dziedzictwa moralnego, intelektualnego,
duchowego. Niech b´dzie ono dla nas
oparciem i êród∏em inspiracji w tej nowej,
innej epoce, która w∏aÊnie si´ rozpoczyna.  

GórnoÊlàski Klub Sportowy GKS Tychy zdo-
by∏ pierwszy w swojej historii tytu∏ Mistrza
Polski seniorów w hokeju na lodzie. Nasze
miasto znane jest w ca∏ej Polsce dzi´ki takim
legendom hokeja jak: Henryk Gruth, Micha∏
i Dariusz Garboczowie, Miros∏aw Copija. Roz-
s∏awiajà je tak˝e Mariusz Czerkawski i Krzysz-
tof Oliwa. Niestety, mimo posiadania tylu do-
skona∏ych sportowców, przez ponad 30 lat
istnienia klubu, tyskim hokeistom nie by∏o da-
ne zdobycie Mistrzostwa Polski.

Istotnym czynnikiem osiàgni´cia tegorocz-
nego mistrzostwa by∏a odpowiednia wspó∏-
praca klubu z miastem. Miejski OÊrodek Spor-
tu i Rekreacji bezp∏atnie udost´pnia zespo∏o-
wi GKS Tychy tafl´ lodowiska na wszystkie tre-

ningi oraz mecze ekstraklasy, odbywajàce si´
na tyskim lodowisku (oszcz´dnoÊç dla klubu
wynosi ok. 150 tys. z∏ za sezon). Ponadto
podczas ka˝dego spotkania miasto gwaran-
tuje pokrycie kosztów pe∏nej obs∏ugi technicz-
nej i chemicznej, jak równie˝ monitoring zda-
rzeƒ na trybunach. GKS mo˝e tak˝e nieod-
p∏atnie umieszczaç reklamy sponsorów na
bandach otaczajàcych lodowisko, na tafli oraz
wewnàtrz i na zewnàtrz bry∏y lodowiska. Tyski
klub hokejowy p∏aci czynsz MOSiR-owi za
wszystkie pomieszczenia biurowe, jakie zaj-
muje w obiekcie przy ul. de Gaulle`a. 

(PÂ)

Z pomocà miasta

Warsztaty w Poroninie
W dniach 19-21 marca laureaci kon-

kursu „M∏odzie˝ w Europie” wzi´li udzia∏
w wyjazdowych warsztatach w Poroni-
nie. 15 uczestników pod okiem specjali-
stów z Regionalnego OÊrodka Programu
w Katowicach przez trzy dni pracowa∏o
nad w∏asnymi projektami i pomys∏ami,
które mogà zostaç sfinansowane ze
Êrodków programu UE „M∏odzie˝”.

Program „M∏odzie˝” jest jednym
z programów europejskich z zakresu
edukacji nieformalnej. Promuje ide´
zjednoczonej Europy, umo˝liwia nawià-
zanie ciekawych kontaktów mi´dzynaro-
dowych, poszerzenie wiedzy oraz zdoby-

cie cennych doÊwiadczeƒ i umiej´tnoÊci
przydatnych m∏odemu cz∏owiekowi
w przysz∏ej pracy zawodowej.

(MZ)
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2 miliony kilogramów (odpowiednik dwóch pe∏nych
sk∏adów pociàgów towarowych) - o tyle mniej zanieczysz-
czeƒ spada teraz w ciàgu roku na Tychy. To efekt prowadzo-
nego w latach 2002-2004 programu ograniczenia niskiej
emisji. Miasto przy wparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do-
finansowa∏o, a mieszkaƒcy hurmem ruszyli do wymiany
1500 starych kot∏ów w´glowych. Zastàpi∏y je nowoczesne,
ekologiczne êród∏a ciep∏a. 

Czyste… 

Tychy nie kojarzà si´ ze stereotypowym, szarym, zasnutym dymem
Êlàskim miastem. Po∏o˝one w sàsiedztwie Puszczy Pszczyƒskiej sà
zielone i czyste. Wszystkie zak∏ady produkcyjne zlokalizowane sà na
obrze˝ach miasta i ˝adnego z nich nie ma na liÊcie najwi´kszych kra-
jowych trucicieli. Mamy czyste powietrze, stawy, rzeczki i jezioro.
DwadzieÊcia parków i skwerów. Lubimy nasze miasto i coraz wi´cej
wymagamy od niego i od siebie. Dlatego segregujemy Êmieci, jeê-
dzimy trolejbusami i autobusami nap´dzanymi gazem, rozbudo-
wujemy kanalizacj´ i modernizujemy oczyszczalni´ Êcieków. Wzd∏u˝
krajowej Jedynki za∏o˝yliÊmy ekrany akustyczne. Ocieplamy budynki
miejskie, a nawet montujemy na nich kolektory s∏oneczne.

…i czystsze

I ciàgle nam ma∏o. Dlatego trzy lata temu, w roku 2002 postano-
wiliÊmy „ograniczyç niskà emisj´”. Brzmi tajemniczo, ale to nic inne-
go, jak zanieczyszczenia trafiajàce do atmosfery przy paleniu w pie-
cach w´glowych. W dzielnicach domków jednorodzinnych, na
obrze˝ach miasta zjawisko to jest ucià˝liwe, zw∏aszcza zimà. Wy-
mieniliÊmy 1500 przestarza∏ych kot∏owni i iloÊç spadajàcych na mia-
sto zanieczyszczeƒ spad∏a o 1 896 ton! Z nowych pieców wylatuje

teraz blisko sto razy mniej tlenku w´gla (CO), pi´çdziesiàt razy mniej
py∏u, trzydzieÊci razy mniej substancji organicznych i dwa razy mniej
dwutlenku siarki (SO2). O jednà trzecià zmniejszy∏a si´ emisja tlen-
ków azotu (NOx), a szesnaÊcie razy pozosta∏ych substancji.

Kot∏owanie

O inicjatywie Urzàd Miasta informowa∏ szeroko - w mediach, na
billboardach i plakatach, w rozdawanych w szko∏ach i parafiach
ulotkach, a tak˝e podczas spotkaƒ z mieszkaƒcami. Zainteresowa-
nie programem by∏o ogromne, przeros∏o wszelkie oczekiwania.

O uczestnictwie w nim decydowa∏a kolejnoÊç zg∏o-
szeƒ, ponadto trzeba by∏o mieç wybudowany na pod-
stawie pozwolenia sprzed 1 stycznia 1996 roku i zg∏o-
szony do u˝ytkowania budynek mieszkalny na terenie
Tychów oraz zamontowany w nim stary, w´glowy ko-
cio∏.

W pierwszym roku trwania programu wymieniliÊmy
307 kot∏ów, 500 kolejnych w 2003 roku, reszt´ - 693
w roku 2004. Najcz´Êciej, w miejsce starego pieca in-
stalowaliÊmy kot∏y w´glowe nowej generacji z paleni-
skiem retortowym i bezdymnym spalaniem - takiego
wyboru dokona∏o 1357 osób (90 proc.). 119 osób,
spoÊród bioràcych udzia∏ w programie, zdecydowa∏o
si´ na ogrzewanie gazowe, a 24 na olejowe. 

W nowym piecu diabe∏ pali?

Pewnie tak, bo my si´ przy nim nie napracujemy.
Nowe kot∏y sà du˝o wygodniejsze w obs∏udze od tra-
dycyjnych pieców. Ca∏kowicie zautomatyzowane po-
zwalajà regulowaç m.in. temperatur´ wody zasilajàcej
i iloÊç podawanego paliwa. Dostosowujà si´ do tem-

nasze miasto
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peratury powietrza, mo˝emy je te˝ zaprogramowaç tak, aby osià-
gnàç po˝àdane parametry w danym dniu tygodnia. Jako paliwo wy-
korzystywany jest specjalnie wyselekcjonowany w´giel groszek,
o Êrednicy 5-20 mm. Nie musimy zbyt cz´sto dok∏adaç do pieca, ani
codziennie wynosiç popio∏u, bo pozostaje go bardzo niewiele. 

Cena luksusu

Kot∏y wraz z wymianà kosztowa∏y prawie 15,5 miliona z∏otych.
Mieszkaƒcy zap∏acili jednak tylko oko∏o jednà trzecià tej kwoty. 70 -
procentowe dofinansowanie przedsi´wzi´cia zapewni∏o miasto,
które na ten cel uzyska∏o z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prawie 1,2 mln z∏o-
tych dotacji i 8,5 mln z∏otych po˝yczki.

Kot∏y retortowe sà o jednà trzecià taƒsze w eksploatacji od sta-
rych pieców w´glowych, a trzykrotnie od kot∏ów gazowych i olejo-
wych.

Doceniajà nas

Za program ograniczenia ni-
skiej emisji z domów jednoro-
dzinnych otrzymaliÊmy w 2002
roku nagrod´ w konkursie
„Gmina Przyjazna Ârodowisku”.
ByliÊmy jedynà gminà na Âlà-
sku, która wówczas otrzyma∏a
to presti˝owe wyró˝nienie.
Konkursowi patronowa∏ Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej
Aleksander KwaÊniewski, wzi´-
∏o w nim udzia∏ 550 samorzà-
dów z ca∏ego kraju. W roku
2003 zostaliÊmy laureatem
Wielkiego konkursu Narodowe-
go Funduszu Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej pt.
„Nasza Gmina w Europie”
i otrzymaliÊmy nagrod´ w wy-
sokoÊci 200 tys. z∏.

(AH)

nasze miasto

Henryk Borczyk
wiceprezydent miasta

- Kiedy pracowaliÊmy nad stwo-
rzeniem programu ograniczenia ni-
skiej emisji, najbardziej fascynowa-
∏o mnie, ˝e dzi´ki naszym stara-
niom do miasta, a konkretnie bez-
poÊrednio do tyszan, trafià miliony
z∏otych przeznaczone na jego reali-
zacj´. Poza tym wierzy∏em, ˝e po-
wietrze w sezonie grzewczym b´-

dzie po prostu czystsze, co wp∏ynie korzystnie na stan zdro-
wia mieszkaƒców i komfort ˝ycia w Tychach. 

Jan Witas 

- Skorzysta∏em z programu, po-
niewa˝ by∏ korzystny dla odbior-
ców - jedynie 30 proc. kosztów to
bardzo dobra oferta. Dowiedzia-
∏em si´ o warunkach projektu z ak-
cji promocyjnej, zapisa∏em si´ na li-
st´ i po nieca∏ym roku oczekiwania,
we wrzeÊniu 2003 r. mia∏em za-
montowany piec retortowy. Po po-

nad pó∏torarocznym u˝ytkowaniu musz´ stwierdziç, ˝e by∏o
warto. 

Zmiana starego systemu w´glowego na retortowy to wielki
przeskok jakoÊciowy. Dzi´ki prostym ustawieniom czasowym
nie musz´ wstawaç rano po to, ˝eby ogrzaç wych∏odzony
dom, jak nieraz bywa∏o przy starym piecu w´glowym. Prosta
obs∏uga nowego pieca jest jednà z zalet dla u˝ytkowników -
ka˝dy potrafi go obs∏u˝yç bez najmniejszych problemów.
W moim przypadku wystarczy dwa razy w tygodniu za∏ado-
waç piec wysokokalorycznym groszkiem w´glowym oraz raz
w tygodniu usunàç popió∏, którego zostaje bardzo ma∏o.

Dzi´ki nowoczesnym rozwiàzaniom konstrukcyjnym, na-
wet ewentualna usterka powoduje jedynie wymian´ uszko-
dzonego elementu, a nie ca∏ego pieca, jak to bywa∏o wcze-
Êniej.

Warto dodaç, ˝e nowy piec prawie nie dymi. ˚ycie na osie-
dlu sta∏o si´ przez to znacznie przyjemniejsze. 

Wykorzystuj´ swój piec przez ca∏y rok, poniewa˝ pod∏àczy-
∏em do niego bojler i dzi´ki temu mam znacznie taƒszà ciep∏à
wod´. ˚ycz´ wszystkim zainteresowanym, aby uda∏o im si´
skorzystaç z tego programu, jeÊli tylko w przysz∏oÊci b´dzie
taka mo˝liwoÊç.

(not. PÂ)
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Dofinansowanie z funduszy struk-
turalnych stwarza wielu firmom
szanse na znaczne obni˝enie kosz-
tów planowanych inwestycji. Du˝ym
zainteresowaniem wÊród przedsi´-
biorców cieszy si´ Sektorowy Pro-
gram Operacyjny - Wzrost Konku-
rencyjnoÊci Przedsi´biorstw. Do ma-

∏ych i Êrednich firm, które zamierzajà zwi´kszyç swojà konkurencyj-
noÊç poprzez unowoczeÊnienie oferty produktowej i technologicz-
nej adresowane jest dzia∏anie 2.3. „Wzrost konkurencyjnoÊci przed-
si´biorstw poprzez inwestycje”. 

O wsparcie mogà ubiegaç si´ ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa,
które majà siedzib´ w Polsce oraz mikroprzedsi´biorstwa (zatrudnia-
jàce mniej ni˝ 10 osób), pod warunkiem, i˝ dzia∏ajà d∏u˝ej ni˝ trzy
lata lub ich projekt dotyczy zaawansowanych technologii. 

W województwie Êlàskim maksymalna wysokoÊç wsparcia wynosi
50 proc. kosztów kwalifikowanych. WielkoÊç dofinansowania indy-
widualnego projektu nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 10 tys. z∏, maksymal-
nie zaÊ mo˝na staraç si´ o 1,25 mln z∏.

Zgodnie z wytycznymi programu wydatkami kwalifikujàcymi si´
do wsparcia sà mi´dzy innymi: zakup nowych, bàdê u˝ywanych
Êrodków trwa∏ych, zakup wartoÊci niematerialnych i prawnych zwià-

zanych z transferem technologii, instalacja i uruchomienie Êrodków
trwa∏ych, zakup robót i materia∏ów budowlanych, zakup prawa w∏a-
snoÊci lub prawa wieczystego u˝ytkowania nieruchomoÊci zabudo-
wanej, zakup prawa w∏asnoÊci lub u˝ytkowania wieczystego nieru-
chomoÊci niezabudowanej do wysokoÊci 10 proc. ca∏kowitych wy-
datków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem, us∏ugi prawnicze,
ekspertyzy techniczne i finansowe bezpoÊrednio zwiàzane z realiza-
cjà projektu obj´tego wsparciem oraz zap∏ata rat kapita∏owych z ty-
tu∏u leasingu nowych Êrodków trwa∏ych.

Wa˝ne jest, aby wszystkie projekty zg∏aszane do konkursu doty-
czy∏y wprowadzonej w firmie innowacji produktowej lub proceso-
wej.

Wnioski sk∏ada si´ do Regionalnej Instytucji Finansujàcej. W na-
szym województwie jest nià GórnoÊlàska Agencja Rozwoju Gospo-
darczego w Katowicach. 

Najbli˝szy termin sk∏adania wniosków to 20 maja, a nast´pne: 18
sierpnia oraz 7 listopada br.

Bli˝sze informacje na temat dotacji z funduszy strukturalnych
mo˝na uzyskaç w OÊrodku Informacji Europejskiej Urz´du Miasta Ty-
chy, mieszczàcym si´ przy ul. Grota Roweckiego 44 (pokój 102), tel.
227 20 41 w. 581, e-mail: oie@umtychy.pl.

(MZ)
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Pomóc rodzinom

Pieniàdze na inwestycje

porady porady porady porady porady

W trzecie tysiàclecie Polska wesz∏a
z ujemnym przyrostem naturalnym.
Liczba urodzeƒ spada od po∏owy lat
90., a lansowany przed laty model
rodziny „2+2” odda∏ pole konfigura-
cji „2+1”. Tzw. wspó∏czynnik dziet-
noÊci (wyra˝any Êrednià liczbà dzieci

na ka˝dà kobiet´ w wieku od 15-49 lat) by∏ w 2003 roku najni˝szy od
ponad 50 lat i wyniós∏ 1,22. Aby Polaków nie ubywa∏o, wartoÊç tego
wspó∏czynnika powinna si´ kszta∏towaç na poziomie 2,1. Demografo-
wie przekonujà, ˝e je˝eli nic nie odwróci tendencji spadkowej charak-
teryzujàcej przyrost naturalny w Polsce, w 2030 roku b´dzie nas o 2,5
miliona mniej ni˝ obecnie.

Zagro˝enia wynikajàce z problemów demograficznych coraz cz´Êciej
dostrzegane sà w polskich samorzàdach. Radni miast, gmin i powia-
tów starajà si´ zach´caç mieszkaƒców do inwestowania w przysz∏oÊç
wspólnot samorzàdowych, równie˝ poprzez wp∏ywanie na wzrost ich
liczebnoÊci. Niezwykle modne w ostatnich miesiàcach sta∏o si´ tzw.
„becikowe” - Êwiadczenie wyp∏acane mieszkaƒcom przez samorzàd
gminny jednorazowo z tytu∏u urodzenia dziecka. Entuzjastyczne przy-
j´cie pomys∏u studzà nieco opinie ekspertów wskazujàcych na brak
podstawy prawnej do wyp∏acania „becikowego” przez samorzàdy. 

W Tychach zaproponowano dwa projekty uchwa∏ wpisujàce si´
w realizacj´ polityki prorodzinnej. Jako pierwszy pojawi∏ si´ projekt
przedstawiony przez Arkadiusza Gromka. Propozycja radnego zak∏ada
wyp∏acanie ka˝dej matce z tytu∏u urodzenia dziecka 1000 z∏ zasi∏ku.

Dodatkowym warunkiem uj´tym w projekcie jest „cenzus domicylu” -
uchwa∏a przewiduje, ˝e zasi∏ek przys∏ugiwa∏by jedynie matkom, które
by∏y mieszkankami naszego miasta co najmniej rok przed porodem.
Wyp∏at dokonywaç mia∏by Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej, a ∏àcz-
ny koszt wykonania uchwa∏y ma wynieÊç wed∏ug radnego milion z∏o-
tych w bie˝àcym roku.

Alternatywny do „becikowego” projekt przedstawi∏a grupa radnych
skupiona wokó∏ Prezydenta Miasta. Autorzy - Krystian ¸apa i ni˝ej pod-
pisany - proponujà skoncentrowanie dzia∏aƒ prorodzinnych na dziedzi-
nach ˝ycia odbiegajàcych od sfery obj´tej pomocà spo∏ecznà. Zamy-
s∏em projektodawców jest zwolnienie z op∏at za przedszkole i ˝∏obek
rodzin, które wychowujà wi´cej ni˝ jedno dziecko. Tzw. „op∏ata sta∏a”
ponoszona przez rodziców tyskich przedszkolaków wynosi 115 z∏.
Przerzucenie jej ci´˝aru na miasto daje rodzinie posy∏ajàcej dzieci do
przedszkola oszcz´dnoÊci rz´du 1000 z∏ rocznie (dla jednego dziecka).
Konstrukcja zaproponowanej uchwa∏y zach´ca rodziców do posy∏ania
dzieci do przedszkola, a niektórym wr´cz by to umo˝liwi∏a. Wielokrot-
nie dowiedziono, jak istotny w rozwoju dziecka jest przedszkolny etap
jego wychowania, zaÊ tyskie przedszkola zas∏u˝enie cieszà si´ dobrà
opinià.

Projekty sà obecnie na etapie uzgodnieƒ w komisjach. Decyzja
w sprawie ich przyj´cia lub odrzucenia zapadnie prawdopodobnie na
kwietniowej sesji Rady Miasta. 

Micha∏ Gramatyka
Wiceprzewodniczàcy Rady Miasta Tychy



Spó∏ka „ÂródmieÊcie” zosta∏a utworzona w czerwcu 1998 roku.
Wówczas te˝ wniesiono do niej aportem grunty znajdujàce si´
w strefie Êródmiejskiej Tychów, które zgodnie z planem zagospoda-
rowania przestrzennego przeznaczono na rozwój us∏ug i admini-
stracji, jako obszar zorganizowanej dzia∏alnoÊci inwestycyjnej.

Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏ki zgodnie z aktem za∏o˝ycielskim
jest szeroko rozumiana obs∏uga stanowiàcych aktywa spó∏ki nieru-
chomoÊci, w tym:

• budowa obiektów us∏ug publicznych stanowiàcych centrum
handlowo-us∏ugowe wraz z infrastrukturà towarzyszàcà, równie˝
z udzia∏em innych podmiotów prawa, 

• administrowanie wybudowanymi obiektami handlowo-us∏ugo-
wymi, 

• obrót tymi nieruchomoÊciami.
Kapita∏ zak∏adowy spó∏ki wynosi 45 433 000 z∏ i dzieli si´ na 90

866 równych i niepodzielnych udzia∏ów o wartoÊci nominalnej 500
z∏. Jedynym udzia∏owcem spó∏ki jest gmina Tychy. 

Piszàc o spó∏ce i planowanym centrum miasta, nie sposób nie
wspomnieç o podstawowych za∏o˝eniach planistycznych. 

Struktura nowego miasta Tychy zosta∏a oparta na dwóch, krzy˝u-
jàcych si´ osiach:

• „zielonej”, o przebiegu po∏udnikowym, wià˝àcej kompleksy zie-
lone na pó∏nocy i po∏udniu miasta,

• „komunikacyjnej” o przebiegu równole˝nikowym, którà tworzy-
∏a linia kolejowa.

Na tych osiach rozpi´to czworobok g∏ównych ulic miasta (al. Nie-
podleg∏oÊci, al. Marsza∏ka Pi∏sudskiego, Dmowskiego, Grota Rowec-
kiego, Armii Krajowej i Kardyna∏a Wyszyƒskiego ) o boku 1 kilome-
tra, wewnàtrz którego wyznaczono dzielnic´ Êródmiejskà z silnym
oÊrodkiem centrum ogólnomiejskiego, który zapewni∏by mieszkaƒ-
com dost´p do wszelkiego rodzaju us∏ug. 

Z ró˝nych powodów przez ca∏e lata nie dosz∏o do zreali-
zowania projektowanych tam obiektów i pe∏nego zagospo-
darowania tego obszaru. Z tego wzgl´du Miasto Tychy
uchwa∏à Rady Miasta z kwietnia 1998 roku wyrazi∏o zgod´
na powo∏anie spó∏ki komunalnej, której g∏ównym zadaniem
statutowym ma byç dokoƒczenie inwestycji w ÊródmieÊciu
i wykreowanie odpowiadajàcego wszystkim wskaênikom
planistycznym, architektonicznym i spo∏ecznym centrum
ogólnomiejskiego. W tym te˝ celu Miasto Tychy przekaza∏o
do majàtku spó∏ki strategiczne pod wzgl´dem inwestycyj-
nym grunty po∏o˝one w centrum miasta. 

Majàtek spó∏ki obejmuje ok. 15 ha uzbrojonych, pe∏no-
wartoÊciowych gruntów, bardzo dobrze skomunikowanych
i atrakcyjnie powiàzanych z siecià dróg o znaczeniu krajo-
wym, jak równie˝ z tyskà podstrefà Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.

Dzia∏ania spó∏ki nakierowane sà przede wszystkim na ulo-
kowanie w projektowanym centrum miasta jak najbardziej
ró˝norodnego programu us∏ug i funkcji, które zaspokojà
potrzeby dobrze rozwijajàcego si´ miasta i w atrakcyjny
sposób wype∏ni jego struktur´ przestrzennà.

Z bie˝àcà dzia∏alnoÊcià spó∏ki oraz jej projektami, jak rów-
nie˝ z historià budowy centrum miasta mo˝na si´ zapoznaç
na stronie internetowej www.srodmiescie.tychy.pl.

Mówi Marcin Nawrocki
prezes zarzàdu spó∏ki „ÂródmieÊcie”

Rok 2004 by∏ dla spó∏ki okre-
sem wa˝nych zmian i okreÊlenia
nowych kierunków rozwoju.
W tym czasie spó∏ka sprzeda∏a
pierwszà dzia∏k´ inwestycyjnà
przeznaczonà pod rozbudow´
i jednoczeÊnie zamkn´∏a kwarta∏
us∏ug handlowych przy al. Jana
Paw∏a II. Obiekt wielopoziomo-
wego parkingu ogólnodost´pne-

go wraz z us∏ugami zostanie dobudowany do istniejàcego
budynku domu handlowego „Baron” w taki sposób, ˝e stano-
wiç b´dà jednà, funkcjonalnà ca∏oÊç. Tu˝ obok zosta∏o zapro-
jektowane nowe po∏àczenie drogowe pomi´dzy al. Jana Paw-
∏a II i ul.Na∏kowskiej, które bez wàtpienia spowoduje zwi´k-
szenie dost´pnoÊci komunikacyjnej tej cz´Êci miasta. Spó∏ka
przystàpi∏a ponadto do projektu zagospodarowania dwóch
tuneli pieszych pod al. Jana Paw∏a II.

Aktualnie spó∏ka koordynuje opracowywanie wa˝nego dla
miasta dokumentu, jakim jest Tyska Polityka Transportowa.
Dokument ten b´dzie mia∏ du˝y wp∏yw na okreÊlenie kierun-
ków rozwoju sieci drogowej i transportowej miasta w najbli˝-
szych latach. 

PoÊród najnowszych projektów spó∏ki znajduje si´ m.in.
program komercjalizacji Zespo∏u Szkó∏ Municypalnych. Cieka-
wy i niebanalny projekt architektoniczny tego za∏o˝enia jest
obecnie adaptowany pod nowe funkcje.

Wybudowaç centrum
prezentacje

„ÂródmieÊcie” sp. z o.o.

Rok powstania - 1998 

Siedziba - ul. Grota Roweckiego 42

Zatrudnienie - 3 osoby
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Tyskie Spotkania Teatralne potrwajà od 14
do 19 kwietnia w Teatrze Ma∏ym. Wype∏ni je
g∏ównie konkurs dla teatrów nieprofesjonal-
nych z kraju oraz teatrów polonijnych. Weê-
mie w nim udzia∏ siedemnaÊcie zespo∏ów
z Litwy, Ukrainy, W´gier i Polski. Konkurso-
we spektakle zosta∏y wybrane z blisko 60
nades∏anych propozycji. Zaprezentujà si´ te-
atry dramatyczne, taƒca, ruchu i pantomi-
my, alternatywne ze Lwowa, Wilna, Buda-
pesztu, Gdaƒska, Sopotu, Skierniewic, ¸o-
dzi, Ozimka, Tarnowskich Gór, Mys∏owic,
Dàbrowy Górniczej, Orzesza, Katowic i Ty-
chów. 

Mo˝na b´dzie obejrzeç zarówno spekta-
kle wed∏ug Fredry, Witkacego czy Schulza,
jak i oparte na pracach wspó∏czesnych auto-
rów, np. B. Hrabala, M. Walczaka („Pia-
skownica”) czy A. Pieczyƒskiego („Zabiç was
to ma∏o”) - tekst nagrodzony w VII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie
Polskiej Sztuki Wspó∏czesnej, zorganizowa-
nego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, przy wspó∏udziale Teatru
Narodowego i Zwiàzku Artystów Scen Pol-
skich). 

Dokonaniom teatrów przyglàdaç si´ b´-
dzie jury, w którym zasiàdà:

• Ewa Wójciak - aktorka Teatru OÊmego
Dnia z Poznania, obecnie tak˝e jego dyrek-
tor,

• Marek Fiedor - re˝yser teatralny, 
• Janusz Komodowski - wyk∏adowca The

Commedia School w Danii,
• Danuta Lubina-Cipiƒska - dziennikarka,

krytyk teatralny. 
Najlepsze teatry wyjadà z nagrodami pie-

ni´˝nymi (do wzi´cia jest 15 tys. z∏otych).
Wszyscy otrzymajà pamiàtkowe statuetki -
porcelanowe rzeêby „Gra” Bogdana Kosaka.

Tradycyjnie TST inauguruje zawsze spek-
takl profesjonalny, wybrany z najciekaw-
szych w sezonie, przygotowany przez zna-
nego re˝ysera. Tak b´dzie i teraz: 14 kwiet-
nia laureat paszportu „Polityki” Pawe∏ Szko-
tak poka˝e „Zwyczajne szaleƒstwa” Petera
Helenki, zrealizowane przez Teatr Polski
w Poznaniu, którego jest dyrektorem. By-
walcy TST znajà go ze spektakli „Carmen fu-
nebre” i „Selenauci” zrealizowanych z jego
Teatrem Biuro Podró˝y.

„Zwyczajne szaleƒstwa” to ponad dwie
godziny znakomitego, czeskiego humoru.
Purnonsens miesza si´ tu z poezjà, tworzàc
zabawnà i màdrà opowieÊç u ludzkich uczu-

ciach, o samotnoÊci, poszukiwaniu szcz´-
Êcia, t´sknocie za mi∏oÊcià. Komedi´ cechuje
wartka akcja, wyÊmienite aktorstwo (wÊród
plejady aktorów poznaƒskich goÊcinnie wy-
stàpi Agnieszka Dygant, którà bywalcy TST
oglàdali ju˝ na tyskiej scenie w spektaklu
warszawskiego Teatru Montownia i Teatru
Studio).

Wa˝nym nurtem TST sà warsztaty. W tym
roku projekt ten jest szczególny, bo anga˝u-
je tak˝e m∏odzie˝ specjalnej troski z Tychów.
Weêmie ona udzia∏ w teatralnych zaj´ciach
integracyjnych (wykorzystujàcych teatr jako
form´ terapii) pod kierunkiem pedagogów
ze Specjalnego OÊrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Tychach: Krystyny Kuskowskiej
i Anny ¸ukowiec. Warsztaty integracyjne
prowadzone tak˝e przez Dagmar´ ¸anuch´,
Iwon´ Woêniak i Zbigniewa Skorka, z udzia-
∏em: ATR „Wampa”, Integracyjnej Grupy Te-
atralnej „Pomost”, ATRiP „Migreska”, za-
koƒczone zostanà 17 kwietnia pokazem
scenicznym „Sen o tym, co najwa˝niejsze”.

Zaj´cia przygotowujàce wolontariuszy do
pracy z dzieçmi i m∏odzie˝à specjalnej troski
(terapia poprzez teatr) poprowadzi Julita
B∏oƒska-Charchut z SOSW.

Pokazem w miejskiej przestrzeni zakoƒczà
si´ tak˝e warsztaty dla teatrów ruchu i pan-
tomimy prowadzone przez Janusza Komo-
dowskiego z The Commedia School. Ca∏oÊç
odbywaç si´ b´dzie w stylu Buffon, czyli na-
Êladowaniu codziennych zachowaƒ ludzkich
i ich parodiowaniu. Nie ma to jednak na ce-
lu wyÊmiewania osób, ale ukazywanie ich
wad, aspo∏ecznych zachowaƒ. W trakcie
warsztatów ka˝dy z uczestników oprócz wy-
pracowania swojej roli, b´dzie mia∏ okazj´
samodzielnie stworzyç kostium oraz mask´
teatralnà. 

Ewa Wójciak poprowadzi warsztaty aktor-
skie i konsultacje re˝yserskie. Z udzia∏u
w nich korzystajà teatry wyst´pujàce na TST,
ale w spektaklach i pokazach powarsztato-
wych mo˝e wziàç udzia∏ ka˝dy, tym bar-
dziej, ˝e bilety trzeba kupiç tylko na przed-
stawienie uroczyÊcie inaugurujàce festiwal -
„Zwyczajne szaleƒstwa”. Na pozosta∏e wy-
darzenia wystarczy z kasy Teatru Ma∏ego
odebraç bezp∏atnà wejÊciówk´!

Szczegó∏ów nale˝y szukaç na afiszach
i w programach XXXII TST.

Ewa Iwanciów

kultura

TST po raz XXXII
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„Zwyczajne szaleƒstwa” - spektakl
poznaƒskiego Teatru Polskiego w
re˝yserii Paw∏a Szkotaka (foto: arch. TP)

„Wariat i zakonnica” -  Teatr Dom
Otwarty z Budapesztu (foto: Krisztina
Dufala)

„MyÊli nocy - zwierciad∏a odbicie” -
ATRiP „Migreska” (Tychy)

„Zabiç was to ma∏o” - Teatr Otwarty
(Dàbrowa Górnicza)


