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W dniach 24-25 czerwca w Tychach od-
by∏a si´ zorganizowana przez Stowarzysze-
nie Gmin Górniczych w Polsce, we wspó∏-
pracy ze stowarzyszeniem Euracom, repre-
zentujàcym interesy europejskich gmin gór-
niczych, mi´dzynarodowa konferencja pt.
„Wsparcie ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw w regionach górniczych”, realizo-
wana w ramach europejskiego projektu
Recore (Odnowa Europejskich Regionów
Górniczych), dofinansowanego z programu
Unii Europejskiej Interreg IIIC.

Podczas konferencji ponad 60 merów
i burmistrzów - reprezentantów europej-

skich regionów górniczych z Polski, Czech,
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemiec,
Ukrainy, Rosji oraz W´gier prezentowa∏o
programy i dzia∏ania skierowane do ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców na swoich ob-
szarach. W konferencji wzi´li równie˝ udzia∏
pos∏owie do Parlamentu Europejskiego:
Bernhard Rapkay (tak˝e prezydent Euracom)
oraz Jutta Haug. 

GoÊcie zwiedzili znajdujàce si´ w podstre-
fie tyskiej KSSE drukarni´ Agory i firm´ Rosa
oraz Tyskie Browary Ksià˝´ce.

(PM)

O górnictwie w Tychach

W latach 2004-2005 Powiatowy Urzàd
Pracy w Tychach realizowa∏ projekt „Przez
˝o∏àdek do Europy - zdobycie europejskich
uprawnieƒ zawodowych przez osoby bez-
robotne”. Projekt skierowany by∏ do trzy-
dziestu bezrobotnych ze Êrednim wykszta∏-
ceniem w wieku do 30 lat, zarejestrowa-
nych w PUP Tychy. W ramach projektu od-
by∏o si´ szeÊciotygodniowe szkolenie i trzy-
nastotygodniowy sta˝ we Frankfurcie nad
Odrà, gdzie uczestnicy pracowali w pla-
cówkach gastronomicznych, a na zakoƒ-
czenie otrzymali dokument Europass-Tra-
ining. 

W tym roku PUP Tychy przygotowa∏ ko-
lejny projekt aktywizowania osób bezro-
botnych pt. „Eurostart - doskonalenie
umiej´tnoÊci zawodowych i j´zykowych
w kontekÊcie europejskiego rynku pracy”.
W jego ramach 60 osób w wieku do 30 lat
weêmie udzia∏ w szeÊciotygodniowych, in-
tensywnych kursach j´zyka niemieckiego,
a póêniej wyjedzie na dziewi´ciotygo-
dniowe sta˝e w Niemczech, gdzie praco-
waç b´dà jako kelnerzy i pracownicy wy-
koƒczenia wn´trz. Nabór kandydatów do
pierwszej pi´tnastoosobowej grupy odb´-
dzie si´ w lipcu i sierpniu w Powiatowym
Urz´dzie Pracy w Tychach (pokój 204). Po
ukoƒczeniu szeÊciotygodniowego szkole-
nia (sierpieƒ-wrzesieƒ) osoby zakwalifiko-
wane do pierwszej grupy wyjadà na sta˝
do Niemiec (paêdziernik-listopad). Sukce-
sywnie b´dzie si´ odbywa∏ nabór do kolej-
nych grup.

Projekty finansowane sà Êrodków wspól-
notowego programu Unii Europejskiej Le-
onardo da Vinci.

(UP)

Pomagajà 
bezrobotnym

Jak co roku, w parafii Êw. Krzysztofa przy
ulicy Wyszyƒskiego, w ostatnià niedziel´ lipca
odb´dzie si´ Êwi´cenie samochodów. Kie-
rowcy mogà zjawiaç si´ przed koÊcio∏em od
godz. 10.00. Organizatorzy proszà w∏aÊcicie-
li aut, którzy chcà uczestniczyç w uroczysto-
Êci, o umieszczenie za przednià szybà bia∏ej
kartki formatu A-5.  Ruchem b´dzie kierowaç
policja oraz stra˝ miejska. Samochody b´dzie
mo˝na parkowaç przy ulicy Edukacji (od ul.
Beskidzkiej do ul. Grota Roweckiego)  oraz

Wyszyƒskiego (od ul. Edukacji do al. Jana
Paw∏a II).  Na czas uroczystoÊci ulice te zosta-
nà zamkni´te. O 11.30 rozpocznie si´ msza
Êwi´ta, po której oko∏o 12.30 odb´dzie si´
Êwi´cenie pojazdów, które poprowadzi Me-
tropolita Katowicki arcybiskup Damian Zi-
moƒ. 

W ubieg∏ym roku w wydarzeniu tym wzi´-
li udzia∏ kierowcy trzech tysi´cy pojazdów. 

(AC)

Âwi´cenie pojazdów
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Prezydent Miasta Tychy

W tym numerze naszego miesi´cznika
piszemy mi´dzy innymi o obchodach
pi´tnastolecia funkcjonowania odrodzo-
nego samorzàdu lokalnego. Korzystajàc
z okazji chcia∏bym podzieliç si´ z Czytel-
nikami „Twojego Miasta” paroma reflek-
sjami na ten temat. W moim przekona-
niu reforma samorzàdowa jest jedynà
z wielkich reform, która odnios∏a nie-
kwestionowany sukces. Nawet najwi´ksi
sceptycy przyznajà, ˝e w ciàgu ostatnich
kilkunastu lat nasze miasta, miasteczka
i wsie bardzo si´ zmieni∏y, cz´sto wr´cz
nie do poznania.

Mimo, ˝e niektórzy koncentrujà si´ na
eksponowaniu negatywnych zjawisk,
których przecie˝ nie brakuje w ˝adnej
sferze ˝ycia, wed∏ug ostatnich badaƒ
opinii spo∏ecznej Polacy oceniajà samo-
rzàd najwy˝ej spoÊród organów w∏adzy
publicznej w Polsce. To Êwiadczy chyba
dobitnie o rzeczywistym obrazie w∏adzy
lokalnej w oczach mieszkaƒców naszych
miast i gmin.

Warto podkreÊliç to, o czym wszyscy
mówiliÊmy podczas uroczystoÊci 29
czerwca - tyscy samorzàdowcy potrafià
wznieÊç si´ ponad podzia∏ami, gdy cho-
dzi o spraw´ najwa˝niejszà: dobro tego
miasta i jego mieszkaƒców.

Wszystkim tyszanom ˝ycz´ udanych
wakacji. Dla dzieci i m∏odzie˝y, pozosta-
jàcej w mieÊcie, przygotowaliÊmy atrak-
cyjny program imprez kulturalnych
i sportowych. Serdecznie zapraszam!

Zgodnie ze znowelizowanà ustawà
o Êwiadczeniach rodzinnych, zasi∏ek rodzinny
oraz dodatki do zasi∏ku rodzinnego przys∏u-
gujà rodzinom, w których dochód w przeli-
czeniu na osob´ nie przekracza kwoty 504 z∏
netto lub 583 z∏, gdy cz∏onkiem rodziny jest
niepe∏nosprawne dziecko.

Grono osób uprawnionych nie zmieni∏o si´,
zmiana dotyczy osób samotnie wychowujà-
cych dzieci. Osoby takie nie mogà ubiegaç si´
o Êwiadczenia, je˝eli nie zosta∏o zasàdzone
Êwiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka
od drugiego z jego rodziców, chyba ˝e drugi
z rodziców nie ˝yje, ojciec dziecka jest niezna-
ny lub powództwo o ustalenie alimentów od
drugiego rodzica zosta∏o oddalone.

Dodatek przys∏uguje równie˝ osobie pozo-
stajàcej w zwiàzku ma∏˝eƒskim, je˝eli ma∏˝o-
nek jest ca∏kowicie pozbawiony w∏adzy rodzi-

cielskiej, jest ubezw∏asnowolniony lub przeby-
wa w areszcie albo wi´zieniu powy˝ej trzech
miesi´cy i dzieci nie majà zasàdzonych Êwiad-
czeƒ alimentacyjnych od tej osoby.

W zwiàzku ze zmianà przepisów osoby sa-
motnie wychowujàce dzieci, które majà zasà-
dzone alimenty, ale ich egzekucja jest bezsku-
teczna, zamiast dodatku z tytu∏u samotnego
wychowywania dziecka b´dà mog∏y ubiegaç
si´ o tzw. zaliczk´ alimentacyjnà.

Kryterium dochodowe wynosi 583 z∏ na
osob´ w rodzinie. Wnioski sk∏ada si´ u ko-
mornika.

Wnioski o zasi∏ek rodzinny oraz dodatki na
nowy okres zasi∏kowy mo˝na sk∏adaç od lipca
w Referacie Âwiadczeƒ Rodzinnych UM Tychy,
przy ul. Burschego 2-4, tel. 325 08 91. 

(JP)

Zmiany w Êwiadczeniach

Idà goÊcie do muzeum
Muzeum Miejskie dzia∏a od ponad dwóch

miesi´cy. W tym czasie jego mury odwiedzi∏o
ju˝ blisko trzy i pó∏ tysiàca zwiedzajàcych.
Magnesem jest pierwsza wystawa „Sto lat
z ˝ycia miasta - Tychy i tyszanie XX wieku”.
Ekspozycja interesuje nie tylko mieszkaƒców
Tychów - goszczono ju˝ tutaj grupy zwiedza-
jàcych z Knurowa czy Mys∏owic. Ksi´ga pa-
miàtkowa wystawy powoli si´ zape∏nia, do
dzisiaj zapisano w niej kilkadziesiàt stron. Go-
Êcie bardzo cz´sto rozpoznajà na starych
zdj´ciach swoich przodków i znajomych, po-
jawiajà si´ ∏zy wzruszenia, od˝ywajà wspo-
mnienia.

22 czerwca progi muzeum przekroczy∏a
trzytysi´czna osoba. By∏a to 13-letnia Ma∏go-
sia Kotlarz. Na pamiàtk´ odebra∏a z ràk pra-

cowników placówki zestaw muzealnych ga-
d˝etów (widokówki dokumentujàce histori´
miasta, katalog wystawowy). Ma∏gosia jest
tyszankà z dziada-pradziada, mieszka na Mà-
ko∏owcu, uczy si´ w Gimnazjum nr 10.

Najbli˝sze plany wystawiennicze z pewno-
Êcià ucieszà filatelistów, choç zapewnie nie
tylko. „Wielkiemu rodakowi - Poczta Polska”
to tytu∏ ekspozycji, jaka pojawi si´ w muzeum
ju˝ 18 lipca. Zaprezentowane zostanà znacz-
ki z wizerunkiem papie˝a Jana Paw-
∏a II, a wystawa potrwa do 29 lipca.
Wst´p wolny.

Pracownicy muzeum wychodzà
te˝ do tyszan i to dos∏ownie!
W okresie wakacyjnym zapraszajà
na bezp∏atne wycieczki po najcie-
kawszych miejscach naszego mia-
sta. Wytyczono ju˝ trzy Êcie˝ki edu-
kacyjne: „Tyskie Akropolis” - zwie-
dzanie koÊcio∏a pw. Êw. Marii Mag-
daleny oraz cmentarza, „Wokó∏ sta-
rego rynku” - spacer najstarszymi
ulicami miasta oraz „Paprocaƒskim
traktem”, czyli w´drówka Êladami
mieszkaƒców dawnych Paprocan.
Zapisy ju˝ trwajà, wystarczy za-
dzwoniç pod numer telefonu 327
18 20 i umówiç si´ z przewodni-
kiem na dogodny termin. Szczegól-
nie serdecznie do tej formy sp´dza-
nia wolnego czasu zach´camy m∏o-
dzie˝ uczestniczàcà w organizowa-
nych w mieÊcie pó∏koloniach oraz
osoby prywatne.

(MS)
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Uroczysta sesja Rady Miasta w Teatrze Ma∏ym i otwarcie
Wielofunkcyjnego Budynku Us∏ugowego przy ul. Barona -
tak tyski samorzàd Êwi´towa∏ swe pi´tnastolecie. Uroczysto-
Êci odby∏y si´ we Êrod´, 29 czerwca.

Sesj´ Rady Miasta poprowadzi∏ Micha∏ Gramatyka. Zaprasza∏ na
scen´ i przedstawia∏ sylwetki kolejnych przewodniczàcych Rady Mia-

sta i prezydentów: Ryt´ Sto˝yƒskà, Jerzego Âpiewaka, Franciszka Ko-
tulskiego, Grzegorza Kazimierskiego, Aleksandra Gàdka, Zbigniewa
Bajkowskiego, Marka Nieba∏a, Barbar´ Koniecznà i Andrzeja Dziub´.

Kolejnym punktem programu by∏o wystàpienie profesora Uniwer-
sytetu Âlàskiego Czes∏awa Martysza, przewodniczàcego Samorzà-
dowego Kolegium Odwo∏awczego w Katowicach, a tak˝e tyskiego
radnego pierwszej kadencji. Prof. Martysz bra∏ udzia∏ w pracach nad
ustawà o samorzàdzie terytorialnym z 1990 roku - dokument ten

sta∏ si´ podstawà funkcjonowania odrodzonych po czterdziestu la-
tach gmin.

Prof. Martysz mówi∏ o trudnoÊciach zwiàzanych z funkcjonowa-
niem samorzàdów: niedoskona∏ych regulacjach, licznych zmianach
ustawy samorzàdowej. - Mimo wszystkich trudnoÊci mottem samo-
rzàdowców zawsze pozostawa∏ zapis z ustawy mówiàcy o tym, ˝e
podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb spo∏ecznoÊci lokalnej - mówi∏ prof. Martysz, który w swoim
wystàpieniu przypomnia∏ te˝ postaç tragicznie zmar∏ego prof. Wa-
leriana Paƒki, jednego z twórców ustawy samorzàdowej.

- To by∏y pi´kne dni, gdy˝ przyszliÊmy coÊ zbudowaç od nowa. Nie
liczyliÊmy czasu, pracowaliÊmy spontanicznie. Nie liczy∏a si´ wtedy
polityka, uk∏ady i partie - tak o pionierskim okresie samorzàdu mó-
wi∏ pierwszy po demokratycznym prze∏omie prezydent Tychów, Je-
rzy Âpiewak, który pe∏ni∏ t´ funkcj´ w latach 1990-91. Wspominajàc
wyzwania tamtego okresu wymieni∏ inwentaryzacj´ i komunalizacj´
mienia, przekszta∏cenia przedsi´biorstw oraz przygotowanie do wy-
odr´bnienia si´ z ówczesnych Tychów pi´ciu nowych gmin, co na-
stàpi∏o w 1991 roku. WÊród wa˝nych przedsi´wzi´ç spo∏ecznych
pierwszy prezydent przypomnia∏ budow´ nowej cz´Êci Szko∏y Pod-
stawowej nr 7 oraz utworzenie we wspó∏pracy z ks. Józefem Szklo-
rzem Êwietlicy Êrodowiskowej „Christoforos”. 

- Prezydentem jest si´ jeden dzieƒ, w dniu wyboru. Potem jest si´
niewolnikiem lub wyrobnikiem, który pracuje dla nast´pcy - powie-
dzia∏ Franciszek Kotulski, który kierowa∏ Zarzàdem Miasta w latach
1991-1994. Równie˝ on barwnie wspomina∏ pierwszy okres tyskiej
samorzàdnoÊci, gdy zapa∏ i zaanga˝owanie wielu osób zderza∏y si´
na co dzieƒ z pozosta∏oÊciami po czterdziestu latach realnego socja-
lizmu. 

Na lata 1994-2000 przypad∏ okres prezydentury Aleksandra Gàd-
ka. W tym czasie powsta∏a strategia rozwoju miasta  „Tychy 2000”,
powo∏ana zosta∏a tyska podstrefa Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-

nasze miasto
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15 lat samorzàdu

Tyscy prezydenci...

Wystàpienie prof. Czes∏awa Martysza

...i przewodniczàcy



nomicznej i pierwsza tyska uczelnia - Wy˝sza Szko∏a Zarzàdzania
i Nauk Spo∏ecznych. - Pomimo wyraênych ró˝nic politycznych radni
potrafili wspólnie okreÊliç najwa˝niejsze cele dla miasta - podkreÊla∏
Aleksander Gàdek.

Tragedia w Tatrach w styczniu 2003 roku, w której zgin´∏o oÊmio-
ro m∏odych tyszan, wejÊcie do Unii Europejskiej,  program ograni-

czenia niskiej emisji, pozyskanie 75 milionów euro dotacji na budo-
w´ nowoczesnego sytemu kanalizacji, modernizacja targowiska
miejskiego i budowa Wielofunkcyjnego Budynku Us∏ugowego - to
najwa˝niejsze wydarzenia ostatnich lat, wymienione przez aktualne-
go prezydenta, Andrzeja Dziub´, pe∏niàcego swà funkcj´ od lipca
2000 r. - Ka˝dy z czterech obecnych tu prezydentów dzia∏a∏ w in-
nych warunkach, lecz ka˝dy dba∏ o ciàg∏oÊç i kontynuacj´ podejmo-
wanych dzia∏aƒ - powiedzia∏ prezydent Dziuba.

(hen)
Zdj´cia: ¸ukasz Pude∏ko

nasze miasto
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Uczestnicy sesji i zaproszeni goÊcie zostali zaproszeni do przejÊcia
na osiedle „Balbina”, gdzie odby∏a si´ uroczystoÊç otwarcia Wielo-
funkcyjnego Budynku Us∏ugowego.

Przypomnijmy, ˝e budynek powsta∏ wed∏ug projektu wykonane-
go przez Architektoniczne Biuro Projektów i Us∏ug „Archbep” pod
kierunkiem arch. Wojciecha Michalskiego. W maju 2002 r. uzyska-
no prawomocnà decyzj´ o pozwoleniu na budow´. Prace budow-
lane rozpocz´∏y si´ w listopadzie 2003 r., a zakoƒczy∏y w styczniu
2005. G∏ównym wykonawcà by∏a firma Budimex Dromex z Krako-
wa.

Koszt inwestycji wyniós∏ 19 mln z∏, z czego prawie 3 mln euro
miasto pozyska∏o z programu pomocowego Unii Europejskiej Pha-
re 2001 SpójnoÊç Spo∏eczna i Gospodarcza. Dodatkowe 400 tys.
euro przekaza∏ bud˝et paƒstwa.

Kubatura budynku wynosi ok. 32 tys. m szeÊc., powierzchnia
u˝ytkowa - 8,3 tys. m kw., a powierzchnia lokali w obiekcie to 4,1
tys. m kw.

Obiekt dysponuje 80 lokalami u˝ytkowymi. Wed∏ug danych na
23 czerwca najemców znalaz∏o ju˝ 59 z nich.

Koncert orkiestry Aukso

Moment przeci´cia wst´gi

Wielofunkcyjny Budynek Us∏ugowy



Ostatnim programem zaplanowanym na rok 2005 w ramach fun-
duszy przedakcesyjnych w Polsce b´dzie Program Phare 2003. 

Pomoc skierowana jest do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw na
us∏ugi doradcze oraz inwestycje. Program ukierunkowany jest na
zwi´kszenie konkurencyjnoÊci i efektywnoÊci na rynku poprzez
wspó∏finansowanie projektów inwestycyjnych wdra˝ajàcych nowe
technologie oraz polegajàcych na wymianie sprz´tu zwiàzanego
z kluczowà dzia∏alnoÊcià produkcyjnà i us∏ugowà przedsi´biorcy.

Przedsi´biorcy mogà liczyç na wsparcie w ramach Phare 2003 po-
przez nast´pujàce programy: 
• Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - wspó∏finansowane b´dà przed-
si´wzi´cia inwestycyjne zwiàzane ze wzrostem konkurencyjnoÊci
przedsi´biorstwa i uwzgl´dniajàce przede wszystkim wdra˝anie no-
wych technologii oraz odnawianie parku maszyn zwiàzanych z pod-
stawowà dzia∏alnoÊcià produkcyjnà i us∏ugowà przedsi´biorstw. Mi-
nimalna kwota dotacji to 2 tys., a maksymalna 10 tys. euro. Dotacje
inwestycyjne pokrywaç b´dà w woj. Êlàskim maksymalnie do 50
proc. ca∏kowitych kosztów kwalifikowanych projektu,
• Program Rozwoju Przedsi´biorstw Eksportowych - w ramach tego
programu przedsi´biorca b´dzie móg∏ otrzymaç dofinansowanie na
us∏ugi doradcze (planowanie eksportu oraz rozwój produktów eks-

portowych, rozwój umiej´tnoÊci zwiàzanych z marketingiem eks-
portowym, rozpocz´cie dzia∏aƒ eksportowych) pokrywajàce 50
proc. kosztów tej us∏ugi. Minimalna kwota wynosi 500, a maksy-
malna 10 tys. euro. Celem programu jest zwi´kszenie konkurencyj-
noÊci i efektywnoÊci ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw na rynkach
eksportowych,
• Technologie Informatyczne dla Przedsi´biorstw - dotacja obejmu-
je jedynie us∏ugi doradcze. Dofinansowanie mo˝e dotyczyç m. in.
kosztów audytu technologicznego, tworzenia aplikacji dla progra-
mów informatycznych, tworzenia baz danych, lokalnych sieci, stron
internetowych, identyfikacji potrzeb przedsi´biorstwa w zakresie
technologii informatycznych. WysokoÊç dotacji: od 500 do 10 tys.
euro.

Program zak∏ada tak˝e mo˝liwoÊç uzyskania po˝yczki na dokona-
nie inwestycji o charakterze innowacyjnym.

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)
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Jakie skargi rozpatruje
Rada Miasta?

Fundusze przedakcesyjne
ostatnie rozdanie

porady porady porady porady porady

O sk∏adaniu i rozpatrywaniu skarg mówi Kodeks Post´powania
Administracyjnego (kpa) w art. 221-240. Przedmiotem skargi mo˝e
byç w szczególnoÊci zaniedbanie lub nienale˝yte wykonywanie za-
daƒ przez prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek or-
ganizacyjnych. Skarg´ takà sk∏ada si´ do rady miasta jako organu
w∏aÊciwego do jej rozpatrywania. OczywiÊcie, zdarzajà si´ przypad-
ki sk∏adania skarg w takich sprawach do wojewody, samorzàdowe-
go kolegium odwo∏awczego czy nawet do organów szczebla rzàdo-
wego, ale i tak, zgodnie z art. 231 kpa, skarga trafia do rozpatrze-
nia przez rad´ miasta. To ona bowiem kontroluje dzia∏alnoÊç prezy-
denta miasta oraz dzia∏alnoÊç gminnych jednostek organizacyjnych.
W tym celu rada miasta powo∏uje komisj´ rewizyjnà (KR). 

W naszym mieÊcie mocà uchwa∏y, jako jedno z zadaƒ powierzo-
no KR „prowadzenie czynnoÊci kontrolnych b´dàcych nast´pstwem
skarg rozpatrywanych w trybie art. 229, ust. 3 kpa i przedstawianie
wyników radzie miasta, celem akceptacji”. 

Skargi powinny byç za∏atwiane bez zb´dnej zw∏oki. Kpa w kwestii
terminu ich rozpatrywania mówi o miesiàcu, dwóch miesiàcach
(w przypadku spraw skomplikowanych) lub o innym czasie, o któ-

rym nale˝y zawiadomiç stron´, wskazujàc nowy termin za∏atwienia
sprawy i przyczyn´ zw∏oki. KR po wp∏yni´ciu skargi podejmuje si´
niezw∏ocznie jej rozpatrzenia, gromadzàc stosowne dokumenty, wy-
jaÊniajàc szczegó∏owo wszystkie aspekty sprawy, stawiane zarzuty,
a je˝eli zachodzi potrzeba, wys∏uchujàc strony. 

Po zakoƒczeniu post´powania KR sporzàdza protokó∏ z rozpatrze-
nia skargi, przyjmuje w g∏osowaniu stanowisko w tej sprawie,
i przyjmuje projekt uchwa∏y wraz z uzasadnieniem, przedk∏adajàc
go radzie miasta. Ta z kolei przyjmuje w drodze uchwa∏y rozpatrze-
nie skargi lub, je˝eli ma wàtpliwoÊci, odsy∏a skarg´ do ponownego
rozpatrzenia. Na ka˝dym etapie procesu KR stara si´ informowaç
skar˝àcego o sposobie, trybie i czasie rozpatrywania skargi. Stronie
niezadowolonej z rozpatrzenia skargi przez rad´ miasta przys∏uguje
odwo∏anie. Organ wskazany jako adresat odwo∏ania podany jest
w uzasadnieniu do skargi. 

Jan Szczyrba
Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy



Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej zosta∏ utworzony w 1990 ro-
ku jako jednostka organizacyjna miasta Tychy. Realizuje zadania
z zakresu pomocy spo∏ecznej, czyli wspiera rodziny w ich wysi∏kach
zmierzajàcych do zaspokojenia niezb´dnych potrzeb ˝yciowych
i umo˝liwienia im funkcjonowania w warunkach odpowiadajàcych
godnoÊci cz∏owieka. 

Podstawowe zadania Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
obejmujà zapobieganie wykluczeniu z ˝ycia spo∏ecznego rodzin, za-
pewnienie pe∏nej integracji ze Êrodowiskiem i umo˝liwienie korzy-
stania z pe∏ni praw spo∏ecznych. MOPS swoimi dzia∏aniami obejmu-
je wszystkie osoby, które wymagajà wsparcia ze wzgl´du na trudnà
sytuacj´ ˝yciowà, w szczególnoÊci: bezrobocie, bezdomnoÊç, niepe∏-
nosprawnoÊç, przemoc i ubóstwo.

Pomocà socjalnà obj´tych jest ponad 3600 rodzin, co stanowi
ok.10 proc. mieszkaƒców miasta. Roczne koszty Êwiadczenia pomo-
cy wynoszà ok. 14 mln z∏.

Jednym z g∏ównych zadaƒ MOPS jest udzielanie wsparcia finanso-
wego. Mogà si´ o nie ubiegaç rodziny, których dochód nie przekra-
cza miesi´cznie 316 z∏ na osob´, a w przypadku osób samotnych
461 z∏. 

MOPS zapewnia równie˝ pomoc osobom starszym, samotnym
i chorym poprzez Êwiadczenie us∏ug w ich domach lub domach po-
mocy spo∏ecznej. 

Kolejnym obszarem dzia∏ania jest zapewnienie prawid∏owych wa-
runków rozwojowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców na-
turalnych poprzez kierowanie ich do rodzin zast´pczych bàdê insty-
tucji opiekuƒczych. W tym zakresie MOPS ÊciÊle wspó∏pracuje z ku-
ratorami sàdowymi, pedagogami szkolnymi i policjà. Pracownicy
MOPS szkolà osoby ch´tne do pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej. 

Osobom niepe∏nosprawnym w ramach Êrodków finanso-
wych otrzymanych z PFRON udzielane jest wsparcie w za-
kresie likwidacji barier architektonicznych, zakupów przed-
miotów ortopedycznych (wózki, protezy, aparaty s∏uchowe
itp.) oraz dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, spor-
tu, kultury i wypoczynku. 

Pomoc Êrodowiskowa opiera si´ na pracy 35 profesjonal-
nie przygotowanych pracowników socjalnych, którzy majà
swoje siedziby w przychodniach na terenie ca∏ego miasta,
co u∏atwia potrzebujàcym mieszkaƒcom dost´p do infor-
macji i uzyskania pomocy.

W strukturze MOPS dzia∏ajà nast´pujàce oÊrodki wspar-
cia: Âwietlica Terapeutyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyj-
nych przy ul. Batorego 57, Noclegownia Miejska dla bez-
domnych m´˝czyzn przy ul. Miko∏owskiej 122, Ârodowisko-
wy Dom Samopomocy „Mozaika” dla osób dotkni´tych za-
burzeniami psychicznymi przy ul. Miko∏owskiej 122, OÊro-
dek Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy domowej
przy ul. Fitelberga 4. Ka˝dy z tych oÊrodków gwarantuje fa-
chowà pomoc w zakresie poradnictwa socjalnego oraz psy-
chologicznego dla osób potrzebujàcych. Ponadto klienci
mogà w siedzibie oÊrodka przy ul. Batorego 57 skorzystaç
z porady prawnej.

(PÂ)

Mówi Marianna Feith
dyrektor MOPS w Tychach

Pracujemy nad zmianà wize-
runku MOPS-u z instytucji roz-
dawnictwa Êwiadczeƒ pieni´˝-
nych w organizacj´ zapewniajà-
cà profesjonalnà pomoc oso-
bom potrzebujàcym. Pragniemy,
aby MOPS by∏ odbierany jako in-
stytucja edukujàca i wspierajàca
w rozwiàzywaniu problemów
spo∏ecznych mieszkaƒców mia-

sta. Zgodnie z naszym mottem wykorzystujemy swojà wie-
dz´, doÊwiadczenia w pracy z ludêmi, rozwój osobisty i za-
wodowy do organizowania i inicjowania dzia∏aƒ rozszerza-
jàcych ofert´ pomocy socjalnej naszego oÊrodka. 

Aktualnie mo˝emy si´ pochwaliç rozbudowanà siecià
oÊrodków wsparcia i dà˝ymy do rozszerzenia ich oferty po-
mocowej poprzez organizacj´ grup edukacyjnych i grup
wsparcia.

Szczególnà troskà otaczamy rodzin´ i dlatego rozpocz´li-
Êmy kampani´ „Rodzina zast´pcza - mi∏oÊç prawdziwa”.
Prowadzimy jà, aby pozyskaç kandydatów do zaopiekowa-
nia si´ samotnymi dzieçmi oczekujàcymi odrobiny prawdzi-
wej mi∏oÊci.

Obserwujemy niepokojàcy wzrost bezradnoÊci wycho-
wawczej rodziny, spowodowany trudnà sytuacjà ekono-
micznà w kraju. Dlatego pracujemy nad programem profi-
laktyki skierowanym do rodzin zagro˝onych rozbiciem, tak
aby poprzez kompleksowe dzia∏ania pomocowo-doradcze
zapewniç ich trwa∏oÊç.

y

Pomagaç potrzebujàcym
prezentacje

Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej

Rok powstania - 1990

Siedziba - ul. Batorego 57

Zatrudnienie - 136 osób
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Ponad 20 tys. mi∏oÊników dobrej zabawy od-
wiedzi∏o 25 i 26 czerwca popularny „Plac pod
˚yrafà” w Parku Miejskim i wzi´∏o udzia∏
w Êwi´cie miasta - Dniach Tyskich 2005. Jak
zwykle atrakcji nie brakowa∏o - zarówno tych
gastronomiczno-handlowo-rozrywkowych
(ogromny lunapark, który odwiedzi∏y tysiàce
najm∏odszych), jak i estradowych. Dla tyszan
wystàpili m.in. kabaret Afera oraz muzyczne
gwiazdy: Martyna Jakubowicz, Elektryczne Gi-
tary i TSA. Nie zabrak∏o i akcentów lokalnych,
jak choçby koncertów tyskich zespo∏ów El Se-
catorre, Nagar Blues Band i Cree.

Sporym zainteresowaniem cieszy∏ si´ plene-
rowy autosalon Fiata oraz specjalne stoisko
Muzeum Miejskiego, które zach´ca∏o do od-
wiedzenia swych goÊcinnych progów.

Jak poinformowa∏y pracujàce przy imprezie
s∏u˝by medyczne i porzàdkowe, tegoroczne
Dni Tyskie obesz∏y si´ bez powa˝niejszych incy-
dentów - tyszanie bawili si´ zdrowo i bezpiecz-
nie!

Nast´pna okazja do plenerowej zabawy ju˝
24 lipca. Podczas organizowanego tak˝e przez
Miejskie Centrum Kultury dorocznego Âwi´ta
Czekolady, na scenie w Parku Miejskim pojawià
si´ m.in. Andrzej Grabowski, kubaƒski zespó∏
Banda Virtual, grupa Akurat oraz gwiazda wie-
czoru - Varius Manx!

(mk)  
Zdj´cia: Ireneusz Kaêmierczak

wydarzenia

Dni Tyskie
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