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TSM po raz XIV
12 i 13 maja w Wy˝szej Szkole Zarzàdzania
i Nauk Spo∏ecznych w Tychach i w Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia∏ej
odb´dzie si´ XIV Tyskie Seminarium Majowe
i I Tysko-Bielskie Otwarte Spotkanie Naukowe.
Temat tegorocznego spotkania brzmi „Równi
i równiejsi. Dynamika zró˝nicowaƒ spo∏ecznych w Polsce na tle zró˝nicowaƒ europejskich i amerykaƒskich”.
W tym roku zosta∏a zmieniona formu∏a dotychczasowych spotkaƒ z udzia∏em naukowców i miejskich praktyków. W organizacj´
i przeprowadzenie seminarium oprócz Urz´du Miasta Tychy i Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania
i Nauk Spo∏ecznych zaanga˝owa∏ si´ Urzàd
Miejski w Bielsku-Bia∏ej i tamtejsza Akademia
Techniczno-Humanistyczna. Dwudniowe seminarium rozpocznie si´ w Tychach wyk∏adem prof. Henryka Romaƒskiego pt. „Formo-

wanie si´ klasy Êredniej”, a 13 maja w BielskuBia∏ej spotkanie otworzy wyk∏ad prof. Krzysztofa Frysztackiego pt. „Problemy spo∏eczne naturalna konsekwencja przemian czy deficyt
rozwiàzaƒ?”. W programie przewidziano
równie˝ wystàpienia pracowników naukowych obu uczelni i dyskusje panelowe.
Na zakoƒczenie pierwszego dnia w Teatrze
Ma∏ym w Tychach odb´dzie si´ koncert promocyjny, podczas którego zostanà wr´czone
nagrody prezydenta Tychów w dziedzinie kultury i sportu.
(IC)

Stop
narkotykom
W koƒcu ubieg∏ego roku Urzàd Miasta
Tychy razem ze Stowarzyszeniem „TrzeêwoÊç ˚ycia” przeprowadzi∏ kampani´ spo∏ecznà przeciw narastajàcemu zjawisku
narkomanii. Skierowana by∏a przede
wszystkim do m∏odzie˝y - pokaz filmowy
i koncerty, setki plakatów, billboardów,
ulotek i naklejek, strona internetowa. Dzisiaj organizatorzy chcà dotrzeç do rodziców nastolatków - w∏aÊnie ukaza∏a si´
przeznaczona specjalnie dla nich broszura.

Ju˝ trzecie mieszkanie
W Tychach powsta∏o trzecie mieszkanie
usamodzielniajàce dla dzieci z OÊrodka
Us∏ug Opiekuƒczo-Wychowawczych. 14
kwietnia szeÊç dziewczàt w wieku od 11 do
18 lat wprowadzi∏o si´ do nowego lokum.
Mieszkanie sk∏ada si´ z pokoju dziennego, dwóch sypialni, kuchni, ∏azienki i WC.
Wyposa˝ono je ze Êrodków gminnych oraz
dzi´ki prywatnym darczyƒcom, a generalny
remont zosta∏ wykonany przez Miejski Zarzàd Budynków Mieszkalnych.
W tzw. systemie rodzinkowym dzia∏ajàcym w mieszkaniu usamodzielniajàcym od-

powiedzialnà funkcj´ pe∏ni wychowawca,
który kieruje ˝yciem grupy - rodzinki. Wychowankowie uczà si´ prowadzenia gospodarstwa domowego, robienia zakupów,
przygotowywania posi∏ków i zdobywania
praktycznych umiej´tnoÊci niezb´dnych
w codziennym ˝yciu. Grupa dysponuje bud˝etem na bie˝àce potrzeby (˝ywnoÊç,
Êrodki czystoÊci, leki i inne), natomiast nadzorowana jest przez placówk´ macierzystà,
czyli OÊrodek Us∏ug Opiekuƒczo-Wychowawczych.
(AC)

Wydawnictwo ma uÊwiadomiç rodzicom, jak powszechne jest zjawisko narkomanii i ˝e w∏aÊnie ich dziecko mo˝e mieç
ten problem, a tak˝e dostarczyç wiedzy
o tym, czym sà narkotyki, co powodujà, jakie sà ich rodzaje i objawy za˝ywania. Wiele miejsca w publikacji poÊwi´cono tak˝e
profilaktyce narkomanii.
Zeszytowego formatu, liczàcy dwanaÊcie
stron poradnik nie wyczerpuje oczywiÊcie
tematu, dlatego nie zabrak∏o w nim wskazówek, gdzie szukaç dalszych informacji
o narkomanii i fachowej pomocy.
(AH)
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TST podsumowane
19 kwietnia odby∏o si´ podsumowanie
XXXII Tyskich Spotkaƒ Teatralnych, o których
pisaliÊmy szeroko w poprzednim numerze
„TM”. Jury w sk∏adzie: Danuta Lubina-Cipiƒska, Ewa Wójciak, Marek Fiedor i Janusz Komodowski przyzna∏o dwie równorz´dne nagrody w wysokoÊci 5000 z∏. Otrzyma∏y je
ATRiP „Migreska” z Tychów za spektakl „MyÊli nocy - zwierciad∏a odbicie” w re˝yserii
Leszka Stanka oraz Teatr „za Lustrem” z Tar-

nowskich Gór za spektakl „Piaskownica”, wyre˝yserowany przez Ew´ Wyskoczyl. Jury
przyzna∏o tak˝e trzy wyró˝nienia zespo∏owe
(Teatrowi Realistycznemu ze Skierniewic, Teatrowi Amareya z Gdaƒska i Integracyjnej
Grupie Teatralnej „Pomost” z Orzesza) oraz
dwa indywidualne - otrzymali je Jaros∏aw Filipski i Aleksandra Czechowska.
(EK)

Szanowni

o
Energia w globalnej wiosce
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Minà∏ w∏aÊnie rok od wejÊcia Polski do Unii
Europejskiej. Nie potwierdzi∏y si´ obawy
i czarne scenariusze przeciwników cz∏onkostwa w europejskiej wspólnocie. KorzyÊci sà
ewidentne dla wielu grup spo∏ecznych i ca∏ych spo∏ecznoÊci. Korzystamy i my - dzi´ki
unijnym pieniàdzom przyst´pujemy do realizacji najwi´kszego przedsi´wzi´cia w historii
tyskiego samorzàdu - budowy systemu
gospodarki Êciekowej w mieÊcie. Tylko dzi´ki
75 milionom euro dotacji w ciàgu trzech lat
ca∏e miasto zostanie skanalizowane. Bez pomocy nie uporalibyÊmy si´ z tak wielkim wyzwaniem.
Tegoroczna póêna wiosna tradycyjnie wià˝e si´ tak˝e z dyskusjà na temat czystoÊci
w mieÊcie: kto odpowiada za istniejàcy stan
rzeczy? Czy wina le˝y wy∏àcznie po stronie
miasta i administratorów, jak cz´sto si´ sugeruje?
Tychy nale˝à do miast, w których do kwestii czystoÊci i poprawiania jakoÊci ˝ycia przywiàzujemy ogromnà wag´. Wydajemy bardzo du˝o pieni´dzy na bie˝àce utrzymanie
terenów zielonych. W tym roku miasto i administratorzy budynków (spó∏dzielnie mieszkaniowe i MZBM) przeznaczà na te zadania
oko∏o pó∏tora miliona z∏otych.
Zasadniczà sprawà jest zmiana przyzwyczajeƒ niektórych z nas. JeÊli nie b´dziemy
wszyscy czuli si´ odpowiedzialni za czystoÊç
naszego otoczenia, ˝adne pieniàdze nie zapewnià nam komfortu. Nie Êmieçmy sami,
ale nie bàdêmy te˝ oboj´tni na to, gdy robià
to inni. Wtedy nastroju nie b´dà psu∏y nam
widoki Êmieci i butelek w tyskich parkach
i na trawnikach.

„Âwiat-kraj-gmina w globalnej wiosce” to
tytu∏ konferencji, która odby∏a si´ 25 kwietnia
w tyskim magistracie. Jej organizatorem by∏
Urzàd Miasta Tychy wraz z Agencjà Promocji
i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy SA
oraz Fundacjà na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Tegoroczna impreza by∏a ju˝
szóstà edycjà Regionalnej Konferencji „TychyEnergia-Oszcz´dnoÊç”, która wpisana jest do
kalendarza cyklicznych wydarzeƒ naukowoedukacyjnych organizowanych w mieÊcie.

Celem konferencji by∏o przedstawienie
aktualnej polityki energetycznej w samorzàdach terytorialnych oraz prezentacja praktycznych zastosowaƒ zarzàdzania energià
i Êrodowiskiem w budynkach u˝ytecznoÊci
publicznej. SpecjaliÊci dyskutowali tak˝e na
temat zrównowa˝onego rozwoju regionalnych i lokalnych systemów energetycznych.

(MS)

Nowe autobusy
27 kwietnia w siedzibie Przedsi´biorstwa Komunikacji Miejskiej odby∏o si´
uroczyste przekazanie do eksploatacji
czterech autobusów marki Solaris Urbino
15. Autobusy kosztowa∏y 4,7 mln z∏. Sà
to przyjazne dla Êrodowiska pojazdy niskopod∏ogowe, wyposa˝one w silniki
marki DAF spe∏niajàce norm´ EURO 3.

Nowy Solaris mo˝e pomieÊciç 153 pasa˝erów, posiada równie˝ pi´ç miejsc
przystosowanych do przewozu osób
niepe∏nosprawnych.
Od roku 2000 tyski PKM zakupi∏ trzydzieÊci nowych autobusów.
(AC)

Prezydent Miasta Tychy
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Rok 2004 skwitowany
Zgodnie z przepisami, do koƒca kwietnia Rada Miasta zobowiàzana jest do skwitowania bud˝etu za miniony rok
i udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi
Miasta. Prezydent Tychów przedstawi∏ sprawozdanie z wykonania bud˝etu za rok 2004 i podczas sesji Rady Miasta,
która odby∏a si´ 28 kwietnia, absolutorium uzyska∏.
Na ostatni dzieƒ grudnia 2004 r. plan bud˝etu wynosi∏ 275,713
mln z∏ po stronie dochodów i 283,690 mln z∏ po stronie wydatków.
Niedobór oko∏o 8 mln z∏ planowano pokryç z wolnych Êrodków z lat
ubieg∏ych oraz po˝yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, a tak˝e z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego.

Struktura dochodów w∏asnych miasta w 2004 r.,
w rozbiciu na g∏ówne êród∏a uzyskania dochodu

Do pozytywnych stron zesz∏orocznego bud˝etu nale˝y zaliczyç
mi´dzy innymi znaczàcy dop∏yw Êrodków zewn´trznych (ponad 7
mln z∏) oraz dodatkowe pieniàdze uzyskane w wyniku korzystnych
dla Tychów rozwiàzaƒ ustawowych. W zesz∏ym roku zmniejszono
bowiem zakres subwencji - znikn´∏a subwencja drogowa, podstawowa, wyrównawcza i rekompensujàca, a tak˝e zlikwidowane zosta∏y dotacje na wyp∏at´ dodatków mieszkaniowych, dotacje dla rodzin zast´pczych, na oÊwietlenie dróg i kilka innych.
Wszystko to zastàpiono zwi´kszonymi udzia∏ami w podatkach i to
rozwiàzanie okaza∏o si´ korzystne dla Tychów. ZyskaliÊmy ponad 3
mln z∏ mimo, i˝ miasto musia∏o wp∏aciç do bud˝etu paƒstwa prawie 2,4 mln z tytu∏u tzw. podatku „janosikowego”, na podstawie
którego samorzàdy osiàgajàce wi´ksze dochody sà zobowiàzane do
odprowadzania cz´Êci dochodów na rzecz samorzàdów biedniejszych.
Wi´cej o dochodach
Na koniec roku dochody miasta zrealizowano w wysokoÊci
278,751 mln z∏. Jako, ˝e jest nas 132 151, dochody na jednego
mieszkaƒca wynios∏y 2109,34 z∏.
Oznacza to wzrost o prawie 9 proc. w stosunku do roku 2003. To
znaczàca wartoÊç. Korzystny jest te˝ trend wzrostu dochodów w∏asnych, który wyniós∏ a˝ 25 proc. Wynika to ze wspomnianych zmian
w systemie finansowania.
W dalszym ciàgu utrzymany zosta∏ narzucony ustawà podzia∏ na
dochody i wydatki powiatu i gminy. W wypadku Tychów, gdzie miasto stanowi jeden organizm i zarzàdzane jest z jednego punktu decyzyjnego, podzia∏ ten zaczyna byç ju˝ anachroniczny. Teoretycznie
w niczym nie przeszkadza, ale zaciemnia przejrzystoÊç finansów
i cz´sto s∏usznie, a niezgodnie z ustawà, przedstawia si´ te finanse
∏àcznie, nazywajàc dochodami bàdê wydatkami miasta.

Struktura dotacji celowych otrzymanych z bud˝etu
paƒstwa w latach 2003 i 2004 (w tys. z∏)
Plan planem, a faktyczne dochody okaza∏y si´ wy˝sze, bo wynios∏y 278,751 mln z∏ - jest to o prawie 9 proc. wi´cej ni˝ w roku
2003. Wy˝sze dochody wynikajà z wy˝szych wp∏ywów z podatków
i op∏at. Wydatki natomiast okaza∏y si´ ni˝sze i wynios∏y 261,616
mln z∏. Jest to poziom z roku 2003 i o 22 mln z∏ mniej od wydatków planowanych.
Gdyby rozwa˝aç t´ sytuacj´ w odniesieniu do domowego bud˝etu, by∏oby to wspania∏e osiàgni´cie - znacznie wy˝sze dochody ni˝
wydatki. W bud˝ecie miasta tak nie jest. Ni˝sze wydatki sà bowiem
skutkiem niewykonania planu wydatków inwestycyjnych. Niezakoƒczone w 2004 roku inwestycje sà kontynuowane w roku 2005
i sà na bie˝àco finansowane.
To zjawisko wyst´puje corocznie i w prawie wszystkich samorzàdach. Jest kilka przyczyn takiej sytuacji - mi´dzy innymi niemo˝noÊç
zamkni´cia inwestycji w cyklu rocznym i pojawiajàce si´ ostatnio
niezwyk∏e ucià˝liwoÊci zwiàzane z procedurami przetargowymi.
W skrajnych przypadkach, przy uwzgl´dnieniu wszelkich odwo∏aƒ
i protestów, najlepiej nawet prowadzona procedura mo˝e trwaç
dwa lata, a nawet d∏u˝ej.
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Zad∏u˝enie bud˝etu miasta (w tys. z∏)

W ramach dotacji celowych miasto otrzyma∏o 24,348 mln z∏. Niewtajemniczonym w zawi∏oÊci finansów publicznych warto w tym
miejscu przypomnieç, ˝e subwencje mo˝na wydaç na dowolny cel
i nie wymagajà one rozliczenia celowoÊci. Dotacje przekazywane sà
na wskazane cele i wymagajà Êcis∏ego rozliczenia.
Bardzo wa˝na jest analiza zad∏u˝enia miasta.
W 2004 roku zaciàgni´to po˝yczki i kredyty na sum´ 5,675 mln
z∏. Sp∏acono natomiast 9,235 mln z∏ zobowiàzaƒ - miasto zmniejsza
zad∏u˝enie, które na koniec roku wynosi∏o 32,784 mln z∏. Jest to nieca∏e 12 proc. dochodów miasta, a wi´c wartoÊç jak najbardziej dopuszczalna z punktu widzenia ca∏oÊci bud˝etu.
A teraz wydatki

Najwi´kszà pozycjà w dochodach miasta sà dochody w∏asne - wynios∏y ponad 172 mln z∏, z czego ok. 146 mln to dochody z podatków i op∏at, w tym prawie 79 mln to udzia∏ miasta w dochodach
podatkowych od osób fizycznych i prawnych.
Zaleg∏oÊci w p∏aceniu podatków i op∏at wynosi∏y na koniec roku
3,885 mln z∏, co oznacza, ˝e by∏y o ok. 40 proc. ni˝sze ni˝ w roku
poprzednim. Do d∏u˝ników wysy∏ane sà upomnienia, wystawia si´
tytu∏y wykonawcze i przeprowadza post´powanie przewidziane
prawem.
Nast´pnà w kolejnoÊci pozycjà w dochodach jest subwencja ogólna. Wynosi ona 77 mln i sk∏ada si´ prawie wy∏àcznie z subwencji
oÊwiatowej - z racji dochodów Tychy nie otrzymujà subwencji wyrównawczej. Subwencja oÊwiatowa otrzymana w roku 2004 by∏a de
facto ni˝sza ni˝ w roku 2003 i nale˝y si´ liczyç z trwa∏ym trendem
jej zmniejszania, chocia˝by z powodu malejàcej liczby dzieci i m∏odzie˝y szkolnej. Nale˝y podkreÊliç, ˝e subwencja oÊwiatowa nie wystarcza na pokrycie wydatków w tej dziedzinie.

Struktura wydatków bud˝etu miasta (w tys. z∏)

W roku 2004 wydaliÊmy 261,616 mln z∏, przy planowanych
283,690 mln z∏.
Wydatki inwestycyjne stanowià zaledwie 10,3 proc. ca∏oÊci i na
tak niskie wykonanie sk∏ada si´ g∏ównie przesuni´cie na 2005 rok
rozliczenia budowy Wielofunkcyjnego Budynku Us∏ugowego na
osiedlu „Balbina” - to ok. 12 mln z∏.
Podobnie jak w latach ubieg∏ych najwi´kszà pozycjà by∏y wydatki
na oÊwiat´ i wychowanie. Wynios∏y one ponad 120 mln z∏ - ok. 46,1
proc. wszystkich wydatków.
Na opiek´ spo∏ecznà i zdrowie wydaliÊmy 40,6 mln z∏, a na gospodark´ komunalnà i mieszkaniowà 30,8 mln.
Administracja kosztowa∏a 19,9 mln, na sport i kultur´ wydaliÊmy
14,5 mln, na drogi 13,3 mln, do transportu publicznego dop∏aciliÊmy 12,9 mln.
Analizujàc wydatki na oÊwiat´ warto zauwa˝yç, ˝e sà to g∏ównie
wydatki na dzia∏alnoÊç bie˝àcà - 93 proc. ca∏oÊci, w tym koszty osobowe, czyli p∏ace, to 96,4 mln - 86,1 proc. ca∏oÊci. Z bud˝etu paƒstwa w formie subwencji oÊwiatowej otrzymaliÊmy 75 mln z∏.
Ogromnà sum´ 40 mln dop∏aciliÊmy z bud˝etu miasta, a reszta to
dotacje celowe.
Ârodki wydawane na utrzymanie przedszkoli pochodzà prawie
w ca∏oÊci z bud˝etu miasta. Ich utrzymanie kosztowa∏o 14 mln,
a rodzice w formie op∏at wnieÊli sum´ ok. 2 mln - 15 proc.
kosztów. Niepokoi, ˝e nie uda∏o si´ obni˝yç wydatków bie˝àcych oÊwiaty. Spadek liczby uczniów jest wyraêny, zmniejszenie subwencji odczuwalne, ale bez bardzo trudnych i niepopularnych decyzji o racjonalizacji sieci placówek oÊwiatowych i zwiàzanych z tym likwidacjà niektórych szkó∏ wydatków w tej dziedzinie nie obni˝ymy.
Analizujàc wydatki miasta w 2004 roku mo˝na stwierdziç,
˝e bie˝àce utrzymanie miasta kosztowa∏o mniej wi´cej tyle,
co rok wczeÊniej. Te wydatki si´ stabilizujà, ale kosztem inwestycji i zaniechania wi´kszoÊci koniecznych remontów.
Podsumowujàc: bud˝et na 2004 r. zosta∏ wykonany prawid∏owo. Nie wnios∏y do jego wykonania zastrze˝eƒ ani Regionalna Izba Obrachunkowa, ani Komisja Rewizyjna, która wystàpi∏a do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.
Józef Sobczyk

Autor jest radnym, przewodniczàcym Komisji
Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy
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Zabezpieczyç
wa˝ne potrzeby
Przez wiele lat Tychy mia∏y w regionie status miasta ludzi m∏odych.
Teraz coraz wi´ksza cz´Êç mieszkaƒców to osoby w dojrza∏ym lub
podesz∏ym wieku. W zwiàzku z tym zmieni∏y si´ potrzeby naszej
miejskiej spo∏ecznoÊci, z przesuni´ciem akcentów na zdrowie i zabezpieczenie staroÊci. W∏aÊnie te problemy sà przedmiotem troski
radnych i tematem posiedzeƒ obrad Komisji OÊwiaty, Zdrowia
i Spraw Spo∏ecznych Rady Miasta Tychy.
10 marca posiedzenie komisji odby∏o si´ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, najwi´kszej w mieÊcie jednostce lecznictwa zamkni´tego. Dzia∏ajàcy od 1971 r. szpital ma szesnaÊcie oddzia∏ów
i Êwiadczy us∏ugi medyczne dla mieszkaƒców naszego miasta, okolicznych gmin oraz innych miast regionu. Organem za∏o˝ycielskim
szpitala jest Marsza∏ek Województwa Âlàskiego. W 2004 r. w lecznicy hospitalizowano ponad 23 tys. pacjentów, z czego ok. 55 proc.
stanowili tyszanie. Wieloprofilowy szpital z oddzia∏ami zabiegowymi, nowoczesnà salà porodowà, oddzia∏em intensywnej terapii oraz
oddzia∏ami niezabiegowymi dy˝uruje w trybie ostrym, a wi´c ca∏odobowo.
Przypomnijmy, ˝e drugà, mniejszà jednostkà lecznictwa zamkni´tego jest Szpital Miejski, którego organem za∏o˝ycielskim jest Miasto

Tychy. W 2004 r., na trzech niezabiegowych oddzia∏ach hospitalizowano ok. 4 tys. chorych. Warto dodaç, ˝e co roku do izb przyj´ç obu
szpitali zg∏aszajà si´ po porad´ chorzy w liczbie równej po∏owie hospitalizowanych.
W trakcie posiedzenia komisji omówiono aktualne potrzeby
mieszkaƒców miasta w zakresie stacjonarnej opieki piel´gnacyjnoopiekuƒczej, opieki nad przewlekle chorymi, rehabilitacji poudarowej. Dyskutowano tak˝e o potrzebie utworzenia w którymÊ z tyskich
szpitali oddzia∏ów urologicznego i psychiatrycznego oraz tzw. ∏ó˝ka
detoksykacyjnego, pozwalajàcego na przygotowanie uzale˝nionego
od narkotyków pacjenta do leczenia w oÊrodku monarowskim.
Aby zabezpieczyç te potrzeby, trzeba b´dzie pokonaç wiele przeszkód - niech´ç Narodowego Funduszu Zdrowia do kontraktowania
Êwiadczeƒ z nowymi podmiotami i trudnoÊci lokalowe obu szpitali.
Mimo to radni b´dà dà˝yli do zapewnienia tyszanom brakujàcych,
tak bardzo potrzebnych Êwiadczeƒ.
Urszula Paêdziorek-Pawlik
Wiceprzewodniczàca Komisji OÊwiaty, Zdrowia i Spraw
Spo∏ecznych Rady Miasta Tychy

Pieniàdze na doradztwo - cz. 1
Oprócz dotacji inwestycyjnych ma∏e, Êrednie i tzw. mikroprzedsi´biorstwa mogà ubiegaç si´ o dofinansowanie cz´Êci kosztów us∏ug doradczych. Stale rosnàca konkurencja na rynku europejskim powoduje
koniecznoÊç dostosowywania do zmieniajàcych si´ warunków poprzez
ulepszanie dotychczasowej oferty produktowej bàdê us∏ugowej, czy
te˝ rozszerzanie zakresu prowadzonej dzia∏alnoÊci.
Mo˝liwoÊci uzyskania dofinansowania na ró˝nego rodzaju us∏ugi
doradcze stwarza Sektorowy Program Operacyjny Wzrost KonkurencyjnoÊci Przedsi´biorstw - dzia∏anie 2.1 „Wzrost konkurencyjnoÊci ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw poprzez doradztwo”.
W ramach tego dzia∏ania wnioskodawcy mogà uzyskaç wsparcie na
zakup specjalistycznych us∏ug doradczych w zakresie:
• prowadzenia przedsi´biorstwa na Jednolitym Rynku Europejskim,
• jakoÊci - chodzi przede wszystkim o przedsi´wzi´cia dotyczàce
projektowania, wdra˝ania i doskonalenia systemów zarzàdzania jakoÊcià, zarzàdzania Êrodowiskiem oraz bezpieczeƒstwem i higienà pracy,
• uzyskiwania certyfikatów zgodnoÊci dla wyrobów, us∏ug, surowców, maszyn i urzàdzeƒ, aparatury kontrolno-pomiarowej i kwalifikacji
personelu,
• innowacji i nowych technologii,
• eksportu, wprowadzania przez przedsi´biorc´ produktów na nowe rynki zagraniczne,
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• tworzenia sieci kooperacyjnych przedsi´biorstw,
• ∏àczenia si´ przedsi´biorstw,
• pozyskiwania zewn´trznego finansowania na rozwój dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
Maksymalna wysokoÊç dofinansowania wynosi 50 proc. dla wszystkich projektów. Wyjàtkiem sà mikroprzedsi´biorstwa oparte na zaawansowanych technologiach - w takim przypadku wsparcie mo˝e
wynieÊç do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Minimalna wysokoÊç
pomocy to co najmniej 2,5 tys. z∏ i nie wi´cej ni˝ 250 tys. z∏. Dotacja
stanowi refundacj´ poniesionych przez przedsi´biorc´ kosztów kwalifikowanych projektu, tzn. przedsi´biorca otrzymuje je dopiero po zakoƒczeniu swojego projektu, jako zwrot poniesionych wczeÊniej kosztów.
Procedur´ wyboru wykonawcy us∏ug doradczych wnioskodawca mo˝e
rozpoczàç po z∏o˝eniu wniosku w Regionalnej Instytucji Finansujàcej
(w naszym województwie jest nià GórnoÊlàska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach). Najbli˝szy termin sk∏adania wniosków to
24 czerwca, a nast´pnie 16 wrzeÊnia i 5 grudnia.
Bli˝sze informacje na temat dotacji z funduszy strukturalnych mo˝na uzyskaç w OÊrodku Informacji Europejskiej Urz´du Miasta Tychy,
mieszczàcym si´ przy ul. Grota Roweckiego 44 (pokój 102), tel. 227 20
41, w. 581, e-mail: oie@umtychy.pl.
(MZ)

prezentacje

Jeêdziç bez spalin
Tyskie Linie Trolejbusowe sp. z o.o.
Rok powstania - 1998
Siedziba - ul. Towarowa 3
Zatrudnienie - 93 osób

km torów trakcyjnych rozwieszonych na tysiàcu s∏upach. Trolejbusy
wykonujà rocznie Êrednio 1,2 mln km na pi´ciu trasach, zapewniajàc obs∏ug´ komunikacyjnà miasta poprzez po∏àczenie du˝ych osiedli ze ÊródmieÊciem, dworcem PKP oraz Paprocanami. Zapewniajà
tak˝e sprawne po∏àczenie z terenami przemys∏owymi i specjalnà
strefà ekonomicznà, a dla osiedli E, H oraz R pe∏nià rol´ podstawowego Êrodka komunikacji.

Spó∏ka TLT jako samodzielne przedsi´biorstwo zosta∏a
utworzona w 1998 r. poprzez wydzielenie z Przedsi´biorstwa Komunikacji Miejskiej, lecz trolejbusy wyjecha∏y na tyskie ulice du˝o wczeÊniej, bo w 1982 r. Kapita∏ zak∏adowy
spó∏ki wynosi 8,710 mln z∏ i dzieli si´ na 17 420 udzia∏ów
o wartoÊci 500 z∏ ka˝dy. Jedynym udzia∏owcem TLT jest miasto Tychy.
G∏ównym sk∏adnikiem majàtku firmy sà dwadzieÊcia dwa trolejbusy (dwadzieÊcia firmy Jelcz oraz dwa niskopod∏ogowe Trollino) oraz
infrastruktura sieci, na którà sk∏adajà si´ dwie podstacje i oko∏o 39

Mówi Zbigniew Brud
prezes zarzàdu Tyskich Lini Trolejbusowych
Trolejbusy w Tychach sta∏y
si´ wyró˝nikiem miasta w regionie i sà charakterystycznym
elementem jego krajobrazu.
Przyczyni∏y si´ te˝ w znacznym
stopniu do wzrostu ÊwiadomoÊci ekologicznej mieszkaƒców.
Nie bez znaczenia jest te˝
fakt, ˝e prawie po∏ow´ kierujàcych pojazdami stanowià kobiety, wÊród których tzw. deficyt miejsc pracy zawsze dominowa∏.
Spó∏ka realizuje zadania na zlecenie Miejskiego Zarzàdu Komunikacji, który okreÊla ich zakres i finansowanie. W ostatnim
okresie przeprowadziliÊmy trudny i kosztowny program zwolnienia poprzednio zajmowanego terenu, sfinansowany w ca∏oÊci ze Êrodków w∏asnych, przy niezak∏óconej realizacji podstawowych zadaƒ firmy.
Obecnie spó∏ka staje w obliczu powa˝nych wyzwaƒ, polegajàcych g∏ównie na utrzymaniu systematycznej wymiany taboru trolejbusowego na nowoczesne niskopod∏ogowe i energooszcz´dne pojazdy, przy znacznie obni˝onym finansowaniu zadaƒ ze strony MZK.
Dodatkowych nak∏adów inwestycyjnych wymagajà równie˝
obiekty infrastruktury. W∏asne Êrodki sà niewystarczajàce, dlatego z powodzeniem korzystamy ze Êrodków zewn´trznych ostatnie zakupy taboru dokonywane sà dzi´ki pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.

Firma przeznacza na zakupy nowoczesnego niskopod∏ogowego
taboru i modernizacj´ sieci trakcyjnej Êrednio ponad 1,5 mln z∏ rocznie. Dzi´ki w∏asnym Êrodkom, pomocy miasta oraz funduszom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej od 1 wrzeÊnia spó∏ka b´dzie posiadaczem
kolejnego, trzeciego trolejbusu niskopod∏ogowego.
Choç koszty eksploatacyjne i inwestycyjne sà w przypadku komunikacji trolejbusowej wy˝sze w porównaniu z autobusowà, rekompensujà je walory ekologiczne. Dzi´ki tej formie komunikacji zbiorowej, w Tychach od 1982 r. nie wyemitowano do atmosfery 20 tys. ton gazów spalinowych,
w tym oko∏o 500 ton bardzo szkodliwych zanieczyszczeƒ,
m.in. zwiàzków siarki i azotu.
(PÂ)

B´dzie czat
Po d∏u˝szej przerwie powracamy do organizacji czatów internetowych ze znanymi tyszanami. 11 maja o
godz. 14.00 na stronie www.umtychy.pl rozpocznie si´
godzinna rozmowa z Arkadiuszem Sobeckim bramkarzem i jednym z filarów dru˝yny hokejowej GKS
Tychy - tegorocznego Mistrza Polski.
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wydarzenia

Jest muzeum!
Wiele lat trwa∏y starania o utworzenie w Tychach muzeum. Po raz pierwszy taki pomys∏ sformu∏owany zosta∏
ju˝ trzydzieÊci lat temu. W 1996 r. Rada Miasta zaakceptowa∏a ide´ utworzenia muzeum i przyj´∏a jego dokument programowy, a w 2000 r. podj´∏a uchwa∏´ o utworzeniu muzeum
i nadaniu mu statutu. Uruchomienie
placówki utrudnia∏ brak przygotowanego na jej potrzeby obiektu.
Szansà okaza∏a si´ dobra wspó∏praca
miasta z Browarami Tyskimi. W czerwcu
2004 r. zawarte zosta∏o porozumienie
o u˝yczeniu na potrzeby Muzeum Miejskiego jednego z remontowanych zabytkowych obiektów browaru. Na siedzib´
nowej miejskiej instytucji kultury wybrano
budynek dawnej suszarni m∏óta, tu˝ obok
powstajàcego Tyskiego Muzeum Piwowarstwa. Rozpocz´∏a si´ spo∏eczna zbiórka
darów (pamiàtek historycznych, fotografii)
dla tworzàcej si´ placówki. Z koƒcem
grudnia Muzeum Miejskie (pierwsze
sprz´ty, eksponaty i dwóch pracowników)
wprowadzi∏o si´ w mury odrestaurowanej
m∏ótowni.
Po czterech miesiàcach wyt´˝onej pracy
przy organizacji nowej instytucji, 25 kwietnia muzeum otwar∏o podwoje. GoÊci witano chlebem i solà, wystàpili: orkiestra
Aukso, kapela Pi∏atyków z Woli, zespó∏
„Czu∏owianie”.
Mieszkaƒcom zosta∏a zaprezentowana
pierwsza wystawa pt. „Sto lat z ˝ycia miasta. Tychy i tyszanie w XX wieku”.
Wybór tematu inauguracyjnej ekspozycji
by∏ przemyÊlany. Burzliwy wiek XX odmieni∏ oblicze ca∏ego Êwiata - Tychom i tyszanom przynios∏o to stulecie zmiany szczególne, w skali niespotykanej gdzie indziej.
Na poczàtku XX wieku, w 1901 roku, Tychy liczy∏y 5500 mieszkaƒców. By∏y dobrze
zagospodarowanà wsià, w której ludzie
˝yli zgodnie z tradycyjnymi wzorami Êlàskiej kultury. W roku 2000 Tychy liczy∏y
ponad 130 tysi´cy mieszkaƒców. WÊród
nich byli tyszanie z dziada pradziada
i mieszkaƒcy dzielnic podmiejskich - od
Cielmic po Wilkowyje, a tak˝e ci, którzy
osiedli tu w ró˝nych okresach budowy
miasta, przyje˝d˝ajàc z wielu stron Polski
i Europy. Tu, w Tychach, urodzi∏y si´ ju˝ ich
dzieci.
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Przygotowana wystawa jest zatem próbà pokazania kroniki XX wieku poprzez
zdarzenia w mikroskali, w lokalnym Êwiecie tyskim. Wydarzenia z szerokiego Êwiata odbija∏y si´ tu w radoÊciach, zmartwieniach i rozpaczy zwyk∏ych ludzi. Narodziny
dzieci, mi∏oÊç i Êmierç, praca i Êwi´towanie, pokój i wojna, dostatek i bieda, utrata domów, gospodarstw i budowanie nowego miasta, tutejsi i przyjezdni, zniewolenie ideologià i sprzeciw, bunt... Ile˝ to
wa˝nych chwil w ˝yciu ludzi, faktów
i emocji. Ile prywatnych historii tyszan,
które sk∏adajà si´ na histori´ miasta.
O tym wszystkim chce przypomnieç wystawa.
Nowo powsta∏e muzeum to pami´ç
miasta, skarbnica pamiàtek przesz∏oÊci,
równie˝ tej ca∏kiem niedawnej. Poznanie
i zrozumienie przesz∏oÊci sprzyja procesom integracji spo∏ecznej, budowaniu to˝samoÊci i poczucia identyfikacji z miejscem
zamieszkania.
Wszystkim, którzy pomogli w organizacji muzeum i pierwszej wystawy, pragniemy goràco podzi´kowaç.
Muzeum
Miejskie
przy
ul.
Katowickiej 9 zaprasza zwiedzajàcych
od wtorku do soboty w nast´pujàcych godzinach:
wtorek
10.00 - 17.00
Êroda
10.00 - 18.00
czwartek
10.00 - 18.00
piàtek
10.00 - 18.00
sobota
10.00 - 17.00
Grupy zorganizowane mo˝na zg∏aszaç
wczeÊniej telefonicznie - tel. 327 18 20.
Maria Lipok-Bierwiaczonek
Zdj´cia: Krzysztof Bierwiaczonek,
Marcin Sitko

