
W ładze Bierunia już po raz trze-
ci w ciągu ostatnich czterech 

lat wystąpiły z wnioskiem do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
o zmianę granic pomiędzy Tychami 
i Bieruniem. Obszarem „spornym” 
jest teren, na którym znajduje się fa-
bryka Fiata. Z tytułu podatku od nie-
ruchomości Fiat odprowadza co roku 
do kasy miasta kilkanaście milionów 
złotych. Poprzednie wnioski w tej 
sprawie zostały odrzucone przez Radę 
Ministrów, niemniej władze Bierunia 
podjęły kolejną próbę.

Głos tyszan
Rozpoczęcie na nowo postępowa-

nia administracyjnego w tej sprawie 
wymagało przeprowadzenia w Ty-
chach konsultacji społecznych. Pre-
zydent Andrzej Dziuba wystosował 
do mieszkańców miasta list zachęca-
jący do oddawania głosów. Ankietę 
z pytaniem: „Czy jesteś za utrzyma-
niem dotychczasowych granic Mia-
sta Tychy pomiędzy gminami Bieruń 
i Tychy? ” można było wypełnić i od-
dać w wyznaczonych punktach kon-
sultacyjnych na terenie Tychów oraz 
u wolontariuszy Stowarzyszenia Ini-
cjatywa Tyska.

Prowadzona kampania informa-
cyjna miała zachęcić tyszan do liczne-
go opowiedzenia się za utrzymaniem 
dotychczasowych granic pomiędzy 
gminami. Aby dotrzeć do jak naj-
większej liczby osób, nie zwiększając 

przy tym kosztów kampanii, po raz 
pierwszy przy konsultacjach społecz-
nych wykorzystano internetowe por-
tale społecznościowe. Największą rolę 
odegrał najpopularniejszy z nich – 
Facebook – gromadząc w ciągu mie-
siąca ok. 740 „znajomych”. Tyszanie 
umieszczali swoje opinie na temat 
dążeń Bierunia, deklarowali popar-
cie dla dotychczasowych granic. „Czy 
Bieruń jest nie za bardzo zazdrosny? ” 
– pytał jeden z użytkowników. „Po raz 
drugi niepotrzebnie wydane pienią-
dze i stracony czas” – komentował 
inny. Administrator profilu „na bieżą-
co” informował o przebiegu konsulta-
cji, została też utworzona grupa „Fiat 
jest w Tychach. Są granice”, całkowi-
cie poświęcona tematowi konsultacji 
społecznych. Facebook stał się głów-
nym polem dwustronnej komunika-
cji pomiędzy tyskimi internautami 
i miastem. Spot zachęcający do udzia-
łu w konsultacjach i filmy z wypowie-
dziami tyszan na temat pozostania 
Fiata w Tychach zostały zamieszczo-
ne w serwisie YouTube, gdzie miasto 
założyło swój oficjalny kanał.

Są wyniki
Oficjalne profile Tychów zo-

stały utworzone również na porta-
lach www.nasza-klasa.pl, www.flickr.
pl, www.blip.pl, www.slideshare.net. 
Na wszystkich publikowano informa-
cje o konsultacjach społecznych. Spo-
rym powodzeniem cieszył się quiz 

dostępny na Facebooku: „Którą gra-
nicą Tychów jesteś? ”. Rozwiązało go 
już ponad 100 osób.

Chociaż konsultacje społeczne 
już się zakończyły, oficjalne miejskie 
profile utworzone na portalach spo-
łecznościowych pozostaną. Zaintere-
sowanie internautów wzbudzały nie 
tylko posty związane z konsultacjami. 
Wydarzeniami gromadzącymi „zna-
jomych” wokół profilu były m.in. Ce-
remonia Otwarcia Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich 2010, koncert chary-
tatywny „Muzycy dzieciom” czy in-
formacje sportowe. Na wszystkich 
portalach nadal będą publikowane 

aktualności, komunikaty i ciekawost-
ki z życia miasta.

– Wstępne wyniki konsultacji po-
kazują, że w sprawie granic między 
Tychami a Bieruniem wypowiedzia-
ło się około 22 tys. osób, co stanowi 
około 20 proc. uprawnionych do gło-
sowania – podała Iwona Ciepał Na-
czelnik Wydziału Informacji, Promocji 
i Współpracy z Zagranicą. – Konsulta-
cje trwały do 15 marca włącznie, dla-
tego w chwili zamykania tego numeru 
TM ankiety były jeszcze liczone. O do-
kładnych wynikach poinformujemy 23 
marca w Twoim Mieście, na stronie in-
ternetowej www.umtychy.pl w zakład-

ce „Konsultacje społeczne” i na porta-
lach społecznościowych.

To drugie konsultacje i ankieta 
na ten sam temat. Poprzednie odby-
ły się w 2006 r. i wzięło w nich udział 
ponad 26 tys. osób. Za pozostaniem 
Fiata w Tychach opowiedziało się 
96,3 proc. ankietowanych.

W postępowaniu administra-
cyjnym, dotyczącym roszczeń Bie-
runia, Tychy reprezentował będzie 
prof. dr hab. Michał Kulesza. Sprawę 
rozstrzygnie Rada Ministrów. Czy 
tym razem ostatecznie? O tym zdecy-
duje czas i... siła uporu władz Bieru-
nia.  Sylwia ZawadZka
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Prawie osiem tysięcy 
złotych udało się zebrać 
ze sprzedaży biletów-ce-
giełek na koncert charyta-
tywny „Muzycy dzieciom”, 
który w miniony czwar-
tek, 11 marca, odbył się 
w tyskim Teatrze Małym. 
Pieniądze te zostaną prze-
znaczone na podopiecz-
nych Fundacji Śląskie Ho-
spicjum dla dzieci.

Jestem bardzo zadowolony, 
że udało nam się aż tyle ze-

brać. Liczyłem na połowę tej 
sumy. Reakcja tyszan przerosła 
moje oczekiwania – cieszył się 
po koncercie Andrzej Rauszer, 
członek Rady Fundatorów 
Fundacji Śląskie Hospicjum 
dla Dzieci. – Część z pienię-
dzy już została rozdyspono-
wana. Trafiła między innymi 
do rodziny z Tychów, która jest 
w wyjątkowo trudnej sytuacji 
– dodał.

Śląskie Hospicjum Do-
mowe dla Dzieci w Pszczy-
nie istnieje od września 2009 
roku i obejmuje opiką nieule-
czalnie chore dzieci w miej-
scu ich zamieszkania. Działa 
na obszarze 100 kilometrów. 
W skład hospicyjnego zespołu 
medycznego wchodzi: dwóch 
lekarzy pediatrów, pięć pielę-

gniarek, psycholog, pracownik 
socjalny i rehabilitant. W tej 
chwili pszczyńskie hospicjum 
opiekuje się 16 podopieczny-
mi, w tym pięciorgiem dzieci 
z Tychów: Kacprem, Micha-
łem, Bartoszem oraz bliźnia-
kami Markiem i Pawłem.

Opieka hospicyjna dla 
pacjentów i ich rodzin jest 
całkowicie bezpłatna. Poza 
pomocą medyczną, skła-
da się na nią również wspar-
cie psychologiczne, ducho-

we, rehabilitacyjne i socjalne. 
– Na razie mamy bardzo istot-
ną pomoc z Fundacji War-
szawskie Hospicjum dla Dzie-
ci, ale jest to pomoc czasowa. 
W ciągu dwóch lat musimy się 
usamodzielnić – powiedział 
w trakcie koncertu prof. Ja-
nusz Świetliński, współzało-
życiel i przewodniczący Rady 
Fundatorów Fundacji Śląskie 
Hospicjum dla Dzieci. – Ten 
koncert jest po to, żebyśmy 
mogli działać – dodał.

W imieniu podopiecznych 
Fundacji, a także zespołu me-
dycznego, zarządu oraz Rady 
Fundatorów Janusz Świetliński 
przekazał podziękowania ze-
branym w Teatrze Małym ty-
szanom. Byli wśród nich Pre-
zydent Miasta Tychy Andrzej 
Dziuba i przewodniczący Rady 
Miasta Tychy Zygmunt Mar-
czuk, a także – między innymi 
– Marek Moś, dyrektor arty-
styczny Orkiestry Kameralnej 
Miasta Tychy AUKSO i Tomasz 

Kordon, dyrektor Teatru Ma-
łego. – Te podziękowania tak 
naprawdę należą się państwu. 
To wy swoją obecnością spra-
wiliście, że Fundacja wzbogaci 
się o określoną liczbę środków 
pieniężnych, które będzie mo-
gła przeznaczyć na jakże szla-
chetny cel – mówił prezydent 
Andrzej Dziuba, który nad 
koncertem sprawował Patro-
nat Honorowy. W trakcie kon-
certu „Muzycy dzieciom” przed 
publicznością wystąpili: Orkie-

stra Kameralna Miasta Tychy 
AUKSO pod batutą Marka Mo-
sia, Adam Wagner (skrzypce), 
Agnieszka Gesler (skrzypce), 
uczniowie Prywatnego Gimna-
zjum „ART” w Tychach: Adam 
Ziarko (fortepian), Jacek Szcze-
pański (gitara) oraz duety wy-
chowanków tyskiego Zespołu 
Szkół Muzycznych: Julia Lauer 
(gitara) i Angelika Malerczyk 
(skrzypce), Agnieszka Lupierz 
(flet) i Magdalena Dyguś (flet).

Ewa STrZoda

Koncert charytatyWny W teatrze MałyM

Muzycy zagrali na rzecz dzieci

Zagrała orkiestra Aukso. Janusz Świekliński dziękował zebranym w teatrze tyszanom. Honorowy patronat nad koncertem objął prezydent Andrzej Dziuba.
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tyszanie chcą Fiata
KonsultAcJe społecZne w sprAwie utrZyMAniA 

grAnic poMięDZy tycHAMi A BierunieM trwAły 
w tycHAcH oD 15 lutego Do 15 MArcA.  

tysZAnie Już po rAZ Drugi oDDAwAli swoJe 
głosy w teJ sprAwie. 

Ankiety wśród tyszan zbierały m.in. sylwia ejdys i Magdalena lojek.


