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Zes∏aƒców Sybiru
Takà nazw´ nadali nowo wybudowanemu
przy zbiegu ulic Sikorskiego i Armii Krajowej
rondu tyscy radni. Ma upami´tniaç losy milionów Polaków wywo˝onych do kator˝niczych
obozów pracy w g∏àb Rosji. Wi´kszoÊç z nich
nigdy nie powróci∏a. Ci, którzy przetrwali cz∏onkowie Zwiàzku Sybiraków - uÊwiadamiajà przez lata przemilczanà prawd´.
Sybir to nie to samo, co Syberia. Nie jest
nazwà geograficznà, tylko symbolicznym
okreÊleniem m´czeƒstwa Polaków od wieków zsy∏anych w niedost´pne rejony azjatyckiej cz´Êci Rosji, przede wszystkim na Syberi´, ale tak˝e np. do Kazachstanu. Znanymi Sybirakami byli m.in. Józef Pi∏sudski, Êw.
Rafa∏ Kalinowski, W∏adys∏aw Anders, a z postaci wspó∏czesnych ks. Zdzis∏aw Peszkowski i ks. prof. Micha∏ Heller.
Zwiàzek Sybiraków powsta∏ w 1928 r., po
wojnie reaktywowano go dopiero w roku
1988. Od 1989 r. dzieƒ 17 wrzeÊnia - rocznica agresji ZSRR na Polsk´ jest równie˝
Dniem Sybiraka.
Przypomnijmy, ˝e w ramach czystek sowieckie NKWD skazywa∏o na „Golgot´

Wschodu" bez wyjàtku: dzieci, kobiety i starców - tylko dlatego, ˝e byli obywatelami
polskimi. Z dwóch milionów zes∏aƒców wojn´ przetrwa∏o zaledwie pó∏ miliona. Wi´kszoÊç zgin´∏o na „nieludzkiej ziemi”, wielu
na wojennym szlaku, gdy dwiema drogami z armià gen. Andersa i dywizjà gen. Berlinga
- zdà˝ali na pomoc Ojczyênie. Stalinowskie
represje wobec Polaków nie usta∏y tak˝e po
wojnie, wywózki na Sybir trwa∏y do 1956 r.
Dzisiaj w Tychach mieszka ponad dwustu
cz∏onków Zwiàzku Sybiraków, w wi´kszoÊci
ludzi starszych. 15 wrzeÊnia podczas uroczystego otwarcia ronda prosili: „Niech to
rondo, które b´dzie materialnym Êwiadkiem
i dowodem naszej martyrologii zapewni pami´ç o nas wÊród tyszan, gdy nas ju˝ nie b´dzie wÊród ˝ywych”.
Rondo Zes∏aƒców Sybiru to dziesiàty taki
obiekt w Tychach. Budowa kosztowa∏a 2,5
mln z∏otych, trzy czwarte tej kwoty pochodzi∏o z funduszy unijnych.

Zach´camy do korzystania z infokiosku,
który od wrzeÊnia znajduje si´ na parterze
Urz´du Miasta Tychy. Jest to urzàdzenie,
w którym zainteresowane osoby mogà
znaleêç potrzebne informacje o rynku pracy. Infomat zosta∏ umieszczony w Ratuszu
na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urz´dem Pracy.
Infokiosk to komputer o ergonomicznej
budowie i specjalistycznym oprogramowaniu. Jego obs∏uga jest prosta i intuicyjna u˝ytkownik dotyka palcem ekran i wybiera
interesujàce go zagadnienie.

(AH)
Infokiosk jest pod∏àczony do internetu
i pozwala ka˝dej zainteresowanej osobie
na bezp∏atne przeglàdanie witryn zwiàzanych z pracà. Umo˝liwia on korzystanie ze
stron internetowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy, strony Ochotniczego Hufca
Pracy oraz Powiatowego Urz´du Pracy
w Tychach.
Pomys∏odawcà systemu infokiosków by∏
Zbigniew Olejniczak z Departamentu Informatyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
Projekt jest wspó∏finansowany w ramach
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego,
a zrealizowany zosta∏ przy wspó∏pracy
z firmà „Lumena”, która wykona∏a infokioski. Dostawcà oprogramowania jest firma
„Dasoft”. Obecnie w ca∏ym kraju funkcjonuje 716 takich infokiosków.

(PÂ)
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informacje

B´dà nowe Êwiat∏a
Rozpocz´∏y si´ prace modernizacyjne
skrzy˝owania ulic Budowlanych i Edukacji
z alejà Bielskà. Od strony ul. Budowlanych
i Edukacji powstanà wydzielone pasy do lewoskr´tu, prawoskr´tu i jazdy na wprost.
W zwiàzku z budowà stacji paliw w rejonie
skrzy˝owania zmodernizowana zostanie sy-

gnalizacja Êwietlna. B´dzie ona skoordynowana z nowà sygnalizacjà, która powstanie
na skrzy˝owaniu alei Bielskiej, al. Niepodleg∏oÊci i ul. Cienistej.
Planowany termin zakoƒczenia prac to
grudzieƒ tego roku.
(m)

Szanowni

Paƒstwo

W ostatnim czasie w lokalnej prasie
pojawi∏y si´ g∏osy pracowników Tyskich
Linii Trolejbusowych, zaniepokojonych
rzekomymi planami likwidacji tyskich trolejbusów. Sygna∏y te majà podobno
zwiàzek z jednà z rozwa˝anych opcji obni˝enia kosztów funkcjonowania komunikacji w Tychach, jakà by∏oby po∏àczenie
Przedsi´biorstwa Komunikacji Miejskiej,
Tyskich Linii Trolejbusowych i Miejskiego
Zarzàdu Komunikacji.
Obawy te sà nieuzasadnione - tyski samorzàd nie ma najmniejszego zamiaru likwidowaç sieci trolejbusowej, gdy˝ doceniamy walory ekologiczne i wyjàtkowy
charakter tej formy komunikacji, obecnej
tylko w kilku polskich miastach.
Tà drogà sk∏adam zatem mieszkaƒcom
oficjalnà deklaracj´, ˝e dopóki b´d´ prezydentem Tychów, trolejbusy b´dà jeêdzi∏y po tyskich ulicach.
Osobnà kwestià jest potrzeba racjonalizacji wydatków ponoszonych przez bud˝et miasta na utrzymanie komunikacji oszcz´dnoÊci musimy szukaç. Poza po∏àczeniem PKM, TLT i MZK analizowane sà
tak˝e inne rozwiàzania, o których mieszkaƒcy b´dà na bie˝àco informowani. Naszym priorytetem jest ograniczanie kosztów organizacji komunikacji, a nie zakresu us∏ug dla mieszkaƒców.
Aby przybli˝yç zainteresowanym problematyk´ komunikacji zbiorowej w Tychach, w tym numerze publikujemy obszerny materia∏ na ten temat. Zapraszam
do lektury.

Prezydent Miasta Tychy

Przeprowadzili si´
Pod koniec wrzeÊnia swoje siedziby zmieni∏y dwie instytucje miejskie. Miejski Zarzàd
OÊwiaty oraz Miejski Zarzàd Komunikacji mieszczà si´ obecnie w budynku przy al.
Pi∏sudskiego 12. Do tej pory jednostki te
funkcjonowa∏y w biurowcu przy ul. Budowlanych 59.
Nowe pomieszczenia zapewniajà pracownikom MZO lepsze warunki do realizacji zadaƒ zwiàzanych z prowadzeniem nadzoru
administracyjno-finansowego nad placówkami oÊwiatowymi. Nowa siedziba wyposa˝ona
jest w du˝à sal´ konferencyjnà do prowadze-

nia narad i szkoleƒ. Wszelkie sprawy zwiàzane ze stypendiami uczniowskimi b´dà za∏atwiane w pokoju nr 5.
Bez zmian pozostajà numery telefonów do
MZO: 227 05 30 do 32 oraz godziny
funkcjonowania, tj. od poniedzia∏ku do
piàtku od 7.30 do 15.30.
Równie˝ w przypadku Miejskiego Zarzàdu Komunikacji nie ulegajà zmianie
numery telefonów (219 38 20 do 22) ani
godziny funkcjonowania.
(AC)

Angielski dla MOPS
Podopieczni Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Tychach b´dà mogli
ucz´szczaç na darmowe lekcje j´zyka angielskiego dofinansowane ze Êrodków projektu Unii Europejskiej „No Problem - angielski dla osób z rodzin z problemem
dziedziczenia biedy”. Program adresowany jest do osób w wieku 15-24 lata.
W jego ramach uczestnicy b´dà uczyç
si´ komunikacji w j´zyku angielskim, b´dà
równie˝ przygotowywali si´ do egzaminu
FCE. ¸àcznie Miejski OÊrodek Pomocy Spo-

∏ecznej chce objàç programem 60 osób.
Uruchomione zostanà dwie grupy kursu
podstawowego oraz dwie przygotowujàce do egzaminu FCE. Miesi´cznie kursanci b´dà ucz´szczaç na 16 godzin lektoratu i cztery godziny pracy w grupie. Kurs
potrwa dwadzieÊcia miesi´cy.
Koszt projektu wyniesie ponad 380 tys.
z∏. WartoÊç dofinansowania projektu
z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
to 318 tys. z∏.
(AC)
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nasze miasto

Komunikacja w Tychach
Miasto Tychy poprzez Miejski Zarzàd Komunikacji organizuje komunikacj´ na terenie swoim i sàsiednich miast. Utrzymanie tego systemu w samych Tychach kosztuje ok. 12 mln
z∏ rocznie, co zmusza w∏adze miasta do szukania maksymalnie efektywnych sposobów wykorzystania tych Êrodków.
Przedstawiamy raport o komunikacji w Tychach.
Od WPK do MZK
Do lat 80. komunikacj´ miejskà na terenie Tychów i w okolicy organizowa∏o oraz wykonywa∏o Wojewódzkie Przedsi´biorstwo Komunikacyjne (WPK), którego jednym z zak∏adów by∏a zajezdnia
w Tychach, wybudowana w celu obs∏ugiwania po∏udniowej cz´Êci
ówczesnego województwa katowickiego. W 1991 r. z WPK wydzielono Przedsi´biorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach jako przedsi´biorstwo paƒstwowe, rok póêniej PKM zosta∏ skomunalizowany
na rzecz 18 gmin, a nast´pnie, po d∏ugim i trudnym procesie
uzgodnieƒ z tymi gminami, w 1996 r. przekszta∏cono PKM w spó∏k´ z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, w której wi´kszoÊç udzia∏ów
obj´∏o miasto Tychy (obecnie posiada ponad 95 proc. udzia∏ów przyp. red.).
We wrzeÊniu 1996 r. Rada Miasta Tychy powo∏a∏a do ˝ycia Miejski Zarzàd Komunikacji w Tychach, który rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç 1
stycznia 1997 r. MZK przejà∏ od Przedsi´biorstwa Komunikacji Miejskiej s∏u˝by organizacji i nadzoru ruchu, a tak˝e gospodarki biletowej.
MZK w Tychach jest zak∏adem bud˝etowym miasta, któremu sàsiednie gminy zlecajà organizacj´ komunikacji na swoim terenie.
Przypomnijmy, ˝e zak∏ad bud˝etowy jest jednostkà organizacyjnà
samorzàdu terytorialnego. Jako zak∏ad bud˝etowy MZK Tychy nie
posiada osobowoÊci prawnej, dzia∏a w imieniu miasta Tychy w zakresie otrzymanych upowa˝nieƒ, a bezpoÊredni nadzór nad jego
dzia∏alnoÊcià sprawuje Prezydent Miasta Tychy, który powo∏uje dyrektora zak∏adu.

Gdzie je˝d˝à?
Miejski Zarzàd Komunikacji w Tychach organizuje komunikacj´ dla
miasta Tychy oraz dla siedmiu innych gmin, które przekaza∏y Tychom
w drodze porozumienia, ustawowe zadania zwiàzane z organizowaniem komunikacji zbiorowej. Sà to: Miko∏ów, ¸aziska Górne,
Orzesze, Ornontowice, Wyry, Kobiór i L´dziny. Dodatkowo, ze
wzgl´du na koniecznoÊç zaspokajania potrzeb mieszkaƒców miasta
Tychów, MZK organizuje równie˝ przejazdy do okolicznych miast,
takich jak: Katowice, Gliwice, ˚ory, Bieruƒ i Ruda Âlàska. Niestety,
miasta te nie partycypujà w kosztach komunikacji organizowanej
przez MZK na ich terenie, co by∏o i nadal jest jednà z przyczyn
znacznego obcià˝enia finansowego miasta Tychy (patrz mapka poni˝ej).
Obszar sieci komunikacyjnej to obszar po∏udniowej cz´Êci aglomeracji katowickiej zamieszkany przez ponad milion osób. Z komunikacji zbiorowej, której organizacjà zajmuje si´ Miejski Zarzàd Komunikacji w Tychach w roku ubieg∏ym skorzysta∏o ∏àcznie oko∏o 30
milionów pasa˝erów. W roku 2004 Êrodki komunikacji organizowane przez MZK przejecha∏y ∏àcznie ponad 10 mln km.
W roku 2004 wykonanie us∏ug przewozowych zlecono ∏àcznie 11
przewoênikom, przy czym najwi´kszà rol´ odgrywajà PKM, TLT
i spó∏ka Meteor (patrz wykres na sàsiedniej stronie).
Obszar dzia∏ania MZK Tychy

Zadania statutowe MZK
Do podstawowych zadaƒ MZK Tychy nale˝y:
• organizowanie komunikacji zbiorowej, a przede wszystkim projektowanie linii komunikacyjnych oraz sporzàdzanie
rozk∏adów jazdy,
• zawieranie umów z firmami wykonujàcymi przewozy pasa˝erskie (przewoênikami), wy∏onionymi w toku przeprowadzonych post´powaƒ przetargowych,
• zawiadywanie infrastrukturà przystankowà na terenie
miasta Tychy,
• kontrolowanie jakoÊci us∏ug przewozowych wykonywanych przez przewoêników, w tym równie˝ ca∏odobowy monitoring punktualnoÊci kursów,
• projektowanie taryfy op∏at za us∏ugi przewozowe i przedstawianie jej Radzie Miasta Tychy,
• dystrybucja biletów poprzez sieç kolektur w∏asnych oraz
ajencyjnych,
• prowadzenie kontroli biletów w Êrodkach komunikacji.
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Przyjazne taryfy
System biletów MZK Tychy jest systemem przyjaznym dla pasa˝erów. Bilety jednorazowe s∏u˝à do jednokrotnego kasowania i upowa˝niajà pasa˝era do odbywania podró˝y w czasie zale˝nym od rodzaju skasowanego biletu jednorazowego (np. bilet wa˝ny na przejazd do 20, 40 i 90 minut). Bilety jednorazowe, w przeciwieƒstwie
do biletów strefowych, uprawniajà pasa˝era do przesiadania si´
w ramach czasu wa˝noÊci poszczególnych biletów. Takie rozwiàzanie sprzyja szybkoÊci przemieszczania si´.

nasze miasto
we rozprowadzane sà za poÊrednictwem w∏asnej sieci i kana∏ów
dystrybucyjnych poÊredników: Ruchu, Kolportera i Garmond Press.
W 2004 r. sprzeda˝ biletów MZK prowadzono za poÊrednictwem
nast´pujàcych kolektur ajencyjnych:
• 51 kolektur oferujàcych pe∏ny zakres asortymentu biletów (jednorazowe, okresowe),
• 253 punkty oferujàce podstawowy zakres asortymentu biletów
(bilety jednorazowe).

Struktura kosztów us∏ug przewozowych w 2004 r.

Kosztowne dotacje

pozosta∏e

Komunikacja miejska jest dotowana, jako ˝e z jednej strony miasto powinno zapewniç mo˝liwoÊç podró˝owania osobom o niskich
dochodach (emerytom, rencistom, uczniom, studentom itp.),
a z drugiej, stara si´ poprzez relatywnie niskie ceny biletów komunikacji miejskiej sk∏oniç mieszkaƒców do korzystania z transportu
zbiorowego, jako najbardziej po˝àdanego i ekologicznego sposobu
podró˝owania.
Dotacja do komunikacji gmin wspó∏pracujàcych z MZK jest stosunkowo wysoka. Wynika to mi´dzy innymi z koniecznoÊci przewo˝enia pasa˝erów na teren tych gmin, które nie partycypujà w kosztach komunikacji organizowanej przez MZK Tychy. Dotacja miasta
Tychy do komunikacji zbiorowej od lat nale˝y do najwy˝szych w ca∏ym regionie. Na rok 2005 zosta∏a ustalona przez Rad´ Miasta Tychy
w wysokoÊci ok. 12 mln i w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca jest
dwukrotnie wy˝sza od kwot, jakie na ten cel przeznaczajà niektóre
gminy Województwa Âlàskiego.

Bilety okresowe MZK Tychy sà wa˝ne w dowolnie wybranym przez
pasa˝era okresie trwania tzn. „od daty do daty w∏àcznie” (np. bilet,
na którym znajduje si´ data 4 maja 2005 r. jest wa˝ny od tego dnia
do 4 czerwca 2005 r.). Rozwiàzanie takie jest znacznie korzystniejsze ni˝ ma∏o elastyczny system biletów miesi´cznych, tzn. takich,
które sà wa˝ne w miesiàcu kalendarzowym (od pierwszego do
ostatniego dnia miesiàca). Osoby korzystajàce z komunikacji miejskiej okazjonalnie lub w krótkich okresach czasu, mogà skorzystaç
z biletów dobowych (wa˝nych 24 godziny) lub tygodniowych (wa˝nych przez 168 godzin).
Aktualnie asortyment oferowany pasa˝erom MZK sk∏ada si´ z 12
rodzajów biletów jednorazowych oraz 14 rodzajów biletów okresowych.
Sprzeda˝ biletów odbywa si´ za poÊrednictwem dwóch w∏asnych
kolektur, jak równie˝ poprzez rozleg∏à sieç kooperujàcych kolektur
ajencyjnych. W∏aÊciciele tych ostatnich, w zamian za prowadzonà
sprzeda˝ otrzymujà opusty, których wysokoÊç uzale˝niona jest mi´dzy innymi od lokalizacji punktu sprzeda˝y, wartoÊci dokonywanych
zakupów, formy p∏atnoÊci za bilety itd. Dodatkowo bilety jednorazo-

(LD)

Henryk Borczyk
Zast´pca prezydenta Tychów
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Dotacja do komunikacji niektórych Êlàskich miast

Tychy mogà pochwaliç si´ bardzo
sprawnie zorganizowanym systemem komunikacji zbiorowej, jednak
wysoka jakoÊç us∏ug wià˝e si´ wysokimi kosztami ponoszonymi przez
bud˝et miasta - jak wynika z przytoczonych danych dotacja na mieszkaƒca nale˝y do najwy˝szych w województwie. Co wi´cej, w ostatnim
czasie za sprawà podwy˝ek cen paliwa i wprowadzenia podatku VAT od
dotacji znacznie wzros∏y koszty
funkcjonowania komunikacji.
Szukamy taƒszych rozwiàzaƒ.
W bliskiej perspektywie chcemy
ograniczyç koszty funkcjonowania
komunikacji, zaÊ w dalszej wielkà
szansà na tanià i nowoczesnà komunikacj´ b´dzie uruchomienie szybkiej
kolei miejskiej Tychy-Katowice, zintegrowanej z systemem komunikacji
autobusowo-trolejbusowej w mieÊcie.
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porady

Decyzja Êrodowiskowa
28 lipca wesz∏a w ˝ycie znowelizowana ustawa Prawo ochrony Êrodowiska, która wprowadzi∏a do obiegu prawnego nowà decyzj´ o nazwie: „o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj´
przedsi´wzi´cia”, w skrócie zwanà decyzjà Êrodowiskowà. Decyzj´
Êrodowiskowà w zale˝noÊci od przedsi´wzi´cia wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub wojewoda. W Urz´dzie Miasta Tychy dokument ten wydaje Wydzia∏ Komunalny, Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa.
Decyzja Êrodowiskowa b´dzie poprzedzaç wydanie dziesi´ciu rodzajów zezwoleƒ niezb´dnych do rozpocz´cia inwestycji. Co istotne
zw∏aszcza dla inwestorów, na terenach nieobj´tych miejscowym planem zagospodarowania terenu, a takich jest w Tychach wi´kszoÊç,
trzeba najpierw uzyskaç decyzj´ Êrodowiskowà, a dopiero potem staraç si´ o pozwolenie na budow´.
Post´powanie rozpoczyna si´, gdy inwestor z∏o˝y wniosek.
Do wniosku do∏àcza si´ m.in.:
• raport (gdy inwestycja obj´ta jest obowiàzkiem jego sporzàdzenia)

lub informacj´ zawierajàcà wst´pne dane o wp∏ywie inwestycji na Êrodowisko (gdy sporzàdzenie raportu jest fakultatywne),
• poÊwiadczonà kopi´ mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmujàcej obszar, na który b´dzie oddzia∏ywaç ta inwestycja,
• dane o rodzaju, skali i usytuowaniu przedsi´wzi´cia, powierzchni
zajmowanej nieruchomoÊci, a tak˝e obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatà roÊlinnà,
• wyciàg z miejscowego planu - gdy decyzj´ Êrodowiskowà wydaje
wojewoda.
Nowelizacja ustawy wprowadzi∏a równie˝ obowiàzek post´powania oceniajàcego na obszarach Natura 2000. Sà to tereny, na których
znajdujà si´ ptaki, roÊliny, zwierz´ta lub ich siedliska obj´te ochronà.
Zainteresowani znajdà bardziej szczegó∏owe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urz´du Miasta Tychy (http://bip.umtychy.pl).
(AP)

Fundusze strukturalne
- jeszcze jedna szansa
Wraz z wejÊciem Polski do
struktur europejskich, przed
przedsi´biorcami otworzy∏y
si´ mo˝liwoÊci uzyskania dofinansowania na rozwój firmy w ramach funduszy
strukturalnych. O wsparcie
mogli ubiegaç si´ mikro,
mali, a tak˝e Êredni i duzi przedsi´biorcy. Dzi´ki pomocy z Unii Europejskiej mo˝na by∏o sfinansowaç zarówno projekty inwestycyjne
(remonty, zakup Êrodków trwa∏ych), jak i projekty doradcze.
Nowe mo˝liwoÊci spotka∏y si´ z ogromnym zainteresowaniem ze
strony w∏aÊcicieli firm i instytucji. Ze wzgl´du na nadmiar z∏o˝onej
dokumentacji instytucje przyjmujàce wnioski zmuszone by∏y do zawieszenia kolejnych terminów sk∏adania dokumentacji. Tak sta∏o si´
tak˝e w przypadku dzia∏ania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw poprzez inwestycje” (SPO WKP 2.3). Przedsi´biorcy, którzy chcieli z∏o˝yç wnioski
zgodnie z terminami ustalonymi na 18 sierpnia i 7 listopada zostali
pozbawieni takiej mo˝liwoÊci.
Pojawi∏a si´ jednak nadzieja na wznowienie procedury przyjmowania nowych wniosków. Jak informuje Polska Agencja Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci, wznowienie przyjmowania dokumentów w ramach Dzia∏ania 2.3 SPO „Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw
poprzez inwestycje” zostanie prawdopodobnie og∏oszone po zakoƒczeniu oceny projektów zg∏oszonych w ramach III rundy aplikacyjnej (która trwa∏a do 20 maja 2005).
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Przypomnijmy, i˝ o wsparcie mogà ubiegaç si´ ma∏e oraz Êrednie
przedsi´biorstwa, a tak˝e mikroprzedsi´biorstwa dzia∏ajàce co najmniej trzy lata lub których dzia∏alnoÊç opiera si´ na zaawansowanych technologiach o znaczàcym potencjale rynkowym. Kwota dofinansowania nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 10 tys. z∏ i nie mo˝e przekroczyç 1,25 mln z∏. W ramach tego dzia∏ania wspierane b´dà inwestycje na Êrodki trwa∏e zwiàzane z utworzeniem nowego przedsi´biorstwa, rozbudowà istniejàcego, a tak˝e z realizacjà w istniejàcym
przedsi´biorstwie dzia∏aƒ polegajàcych na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego. Sfinansowaç
mo˝na tak˝e zakup gruntów do 10 proc. wartoÊci kwalifikowanej
projektu.
W ramach dzia∏ania b´dà wspierane tak˝e inwestycje w wartoÊci
niematerialne i prawne zwiàzane z transferem technologii poprzez
zakup praw patentowych, licencji, know-how, w tym nieopatentowanej wiedzy technicznej. Mo˝na równie˝ ubiegaç si´ o dofinansowanie na zakup wyników prac badawczo-rozwojowych lub praw
w∏asnoÊci przemys∏owej przez przedsi´biorstwa oraz na wdra˝anie
i komercjalizacj´ technologii i produktów innowacyjnych.
Wnioski sk∏ada si´ w GórnoÊlàskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach.
Bli˝sze informacje mo˝na uzyskaç w OÊrodku Informacji Europejskiej Urz´du Miasta Tychy, przy ulicy Grota Roweckiego 44 (pokój
102). Tel. 227 20 41 w. 581, e-mail: oie@umtychy.pl. OÊrodek czynny jest od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach od 7.30 do 15.30.
(MW)

programy

Skor zystaj z okazji
Mieszkaƒcy Tychów mogà skorzystaç z wielu badaƒ profilaktycznych i wziàç udzia∏ w programach zdrowotnych
przygotowanych przez Wydzia∏ Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych UM Tychy. Badania i programy sà finansowane ca∏kowicie lub cz´Êciowo przez miasto. Oto one:
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wydarzenia
Teatr Ma∏y ma 40 lat!

Muzy lubià Êpiew urozmaicony
„Ruszy budowa Rynku w Starych Tychach” donosi∏ w marcu 1959 r. tygodnik „Echo”. Uchwa∏a Prezydium Rzàdu powo∏ujàca do ˝ycia Nowe Tychy postawi∏a przed projektantami zadanie po∏àczenia „starego” z „nowym”. „Spi´cia” dokonaç mia∏a zabudowa placu przed koÊcio∏em Êw. Marii
Magdaleny.
Na wschodniej i zachodniej pierzei powsta∏y trzykondygnacyjne budynki z parterami przeznaczonymi na sklepy. Widok z placu w kierunku po∏udniowym zosta∏ zamkni´ty bry∏à obecnego Teatru Ma∏ego,
którego projekt opracowali architekci: Wac∏aw Jaciow, Boles∏aw Seredyƒski i prof. Kazimierz Wejchert. Du˝a sala widowiskowa z oszklonymi elewacjami mia∏a sygnalizowaç poczàtek nowego osiedla B.

Na 40-lecie Teatru Ma∏ego wystawiony zosta∏ spektakl „W dawnej Polszcze” na podstawie „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” J´drzeja Kitowicza
w wykonaniu aktorów Teatru BELFEgoR i ATRIP
„Migreska”, z goÊcinnym udzia∏em Henryka Talara. Po
raz pierwszy pracowali razem S∏awomir ˚ukowski i Zbigniew Skorek. Efekt wyda∏ si´ publicznoÊci bardzo
udany! (foto: ¸ukasz Pude∏ko)
Teatr Ma∏y od poczàtku funkcjonowa∏ nie tylko jako scena, ale tak˝e jako dom kultury, najpierw KWK „Ziemowit”, a od 1975 r. Fabryki Samochodów Ma∏olitra˝owych. Powsta∏y tu m.in. dzieci´cy zespó∏
teatralny, zespó∏ recytatorski oraz wokalny, który - ju˝ jako „Dwa +

Prof. Józef Szajna w Galerii „Obok” zwiedza wystaw´ Zygmunta Brachmaƒskiego (foto: Ireneusz Kaêmierczak)

8

Cztery” w sk∏adzie: Jolanta Kaczmarczyk, Joanna Kawa, Danuta Zagrajczuk, Józefa Ziemniak, Bernard Gasz i Stefan Walter - wystàpi∏
w 1967 r. na festiwalu w Opolu! W latach 60. na dziedziƒcu teatralnym odbywa∏y si´ tzw. fajfy - potaƒcówki, do których przygrywa∏
m.in. najbardziej popularny tyski zespó∏ „Passaty”.
W 1977 r. siedzib´ w Teatrze Ma∏ym znalaz∏ Amatorski Teatr Ruchu i Pantomimy „Migreska”, za∏o˝ony (trzy lata wczeÊniej w „T´czy”) i prowadzony przez Zbigniewa Skorka. To w tym zespole
pierwsze kroki na scenie stawia∏ Ireneusz Krosny.
W 1980 r. na festiwalu w Jarocinie Teatr Ma∏y reprezentowa∏... zespó∏ „D˝em”. Cztery lata póêniej utworzono dzieci´cy zespó∏ pieÊni
i taƒca, za∏o˝ono kameralnà orkiestr´ d´tà, kapel´ ludowà, powsta∏y dwa teatrzyki dzieci´ce, utworzono drugi zespó∏ pantomimy. Od
1986 r. siedzib´ w Teatrze Ma∏ym mia∏ Teatr Belfer (póêniejszy BELFEgoR), za∏o˝ony i prowadzony przez S∏awomira ˚ukowskiego. Ca∏y czas dzia∏a∏y tu kó∏ka zainteresowaƒ i klub „Proscenium”, majàcy
w∏asnà bibliotek´, pracowni´ fotograficznà, salk´ klubowà i kawiarni´.
Dopóki w 1980 r. nie otwarto w Tychach filii katowickiego Biura
Wystaw Artystycznych, to na pi´trze Teatru Ma∏ego organizowane
by∏y wystawy artystów plastyków i twórców nieprofesjonalnych.
Najd∏u˝ej zarzàdza∏ Teatrem Ma∏ym Ryszard Dziubek (19741991). Jego poprzednikami byli: Zdzis∏aw R´ka (1965), Janusz Nowak (1965-1967), aktorka Krystyna Mikutowa (1967-1974). Po Ryszardzie Dziubku kierownictwo objà∏ Zbigniew Skorek i sprawowa∏
t´ funkcj´ w latach 1991-1992.
Na poczàtku lat 90. Fabryka Samochodów Ma∏olitra˝owych przekaza∏a miastu Teatr Ma∏y. W∏adze miasta zdecydowa∏y o zachowaniu jego funkcji tylko w cz´Êci obiektu z salà widowiskowà, natomiast pozosta∏à cz´Êç (wraz z tzw. ∏àcznikiem, w którym by∏a m.in.
ma∏a scena) wydzier˝awiono na inne cele (obecnie - po remoncie
kapitalnym przeprowadzonym przez miasto mieÊci si´ tam M∏odzie˝owy Dom Kultury nr 1).
Oficjalne uruchomienie miejskiej placówki nastàpi∏o 1 stycznia
1994, a jej dyrektorem zosta∏ Tomasz Kordon. W tym samym roku,
w czerwcu, uda∏o si´ w nadbudowanym nad bocznym holem pomieszczeniu uruchomiç Galeri´ „Obok”, prowadzonà przez El˝biet´
Kuraj (od 1999 r. czyni to ¸ukasz Pude∏ko). Na pi´trze zacz´∏a dzia∏aç kawiarnia „Belfegor”.
Teatr Ma∏y - funkcjonujàc jako teatr impresaryjny - organizuje
Êrednio 240 imprez rocznie. W Galerii „Obok” i teatralnych holach
mo˝na co roku obejrzeç minimum 15 bardzo ró˝norodnych wystaw.
W sezonie kulturalnym Teatr Ma∏y i Galeri´ „Obok” odwiedza oko∏o
80 tysi´cy widzów, z czego ponad po∏ow´ stanowià dzieci i m∏odzie˝.
W corocznym kalendarzu sà du˝e imprezy cykliczne: Tyskie Spotkania Teatralne, Dni Szwecji, Ogólnopolski Konkurs Poetycki na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka” - pokonkursowa wystawa „Praca Roku”. Teatr Ma∏y jest wspó∏organizatorem Mi´dzynarodowego
Festiwalu „Âlàska Jesieƒ Gitarowa” i Konkursu Gitarowego im. J. E.
Jurkowskiego, Ogólnopolskiego Konkursu i Wystawy Pokonkursowej
„Muzyka w malarstwie”, wystawy „Tychy Press Photo”. Od 1997 roku szczegó∏y dzia∏alnoÊci teatralnej oraz wystawienniczej Galerii
„Obok” prezentuje „Tyski Magazyn Kulturalny”, bezp∏atny kwartalnik wydawany przez Teatr Ma∏y.
Ewa Iwanciów

