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Coraz bardziej popularnà formà komuni-
kacji z osobami publicznymi sà czaty inter-
netowe. Dlatego postanowiliÊmy uruchomiç
cykliczny czat z przedstawicielami w∏adzy
samorzàdowej, podejmujàcymi decyzje do-
tyczàce codziennych spraw mieszkaƒców
naszego miasta.

8 wrzeÊnia od 12.00 do 14.00 pierwszym
goÊciem na stronie www.umtychy.pl b´dzie
prezydent Tychów Andrzej Dziuba. Zapra-
szamy wszystkich ch´tnych do wzi´cia
udzia∏u w czacie.

(PÂ)

12 wrzeÊnia w Czu∏owie odb´dà si´ miej-
skie do˝ynki. Organizatorami imprezy sà Ra-
da Osiedla Tychy-Czu∏ów oraz Miejskie Cen-
trum Kultury. Obchody rozpocznà si´
o godz. 12.30 okolicznoÊciowà mszà w ko-
Êciele Êw. Krzy˝a, a o 14.15 przy ul. Narcy-

zów 24 nastàpi uroczyste otwarcie do˝ynek.
Do˝ynkowy festyn rozpocznie si´ o 15.00

i potrwa do 22.00. Na goÊci czekajà liczne
atrakcje: wyst´py zespo∏ów i kabaretów,
pocz´stunek, zabawa taneczna.

(AC)
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31 sierpnia otwarte zosta∏o drugie
w mieÊcie mieszkanie usamodzielniajàce
dla niepe∏noletnich wychowanków OÊrod-
ka Us∏ug Opiekuƒczo-Wychowawczych.
Dwupoziomowe mieszkanie ma 75 m kw.,
zamieszka∏o w nim oÊmiu ch∏opców
w wieku od 13 do 18 lat.

Celem utworzenia takiego mieszkania
jest przede wszystkim przygotowanie wy-
chowanków do przysz∏ego, samodzielne-
go ˝ycia. Ch∏opcy uczà si´ odpowiedzial-
noÊci  za bud˝et domowy, dbania o porzà-
dek, dysponowania w∏asnym czasem, po-
dejmowania decyzji i ponoszenia za nie
odpowiedzialnoÊci. Mieszkaƒcy mieszka-
nia usamodzielniajàcego typowani sà
przez zespó∏ ds. okresowej oceny sytuacji
dzieci spoÊród wychowanków OÊrodka
Us∏ug Opiekuƒczo-Wychowawczych.

M∏odzie˝ w mieszkaniu funkcjonuje pod
okiem trzech wychowawców z wy˝szym
wykszta∏ceniem i przygotowaniem peda-
gogicznym. Oprócz wychowawców,
w mieszkaniu pracuje równie˝ opiekun
nocny. Nie ma tam sprzàtaczek, kucharek,
intendentki.

Mieszkanie zosta∏o wyremontowane
i wyposa˝one kosztem prawie 68 tys. z∏ ze
Êrodków gminnych, Êrodków przyznanych
przez Towarzystwo „Nasz Dom” oraz dzi´-
ki sponsorom. 

Od paêdziernika 2003 roku funkcjonuje
w Tychach mieszkanie usamodzielniajàce
dla oÊmiu dziewczàt. Miasto ma w pla-
nach utworzenie kolejnego takiego miesz-
kania. 

(AC)

B´dzie czat

Kolejne
mieszkanie

Dwie m∏ode tyszanki zdoby∏y czo∏owe
miejsca w VIII edycji mi´dzynarodowego
konkursu fotograficznego pt. „Zabytki re-
gionu w Twoim obiektywie”, którego g∏ów-
nym organizatorem by∏ Departament Kultu-
ry w Barcelonie. Najlepsze zdj´cia w katego-
rii uczniów szkó∏ podstawowych zrobi∏a 11-
letnia Dominika Krzywonos z SP 22 (jedno
ze zdj´ç jej autorstwa zamieszczamy obok),
a 17-letnia Marta Bigos z IV LO zdoby∏a III
miejsce w kategorii uczniów szkó∏ liceal-
nych. 3 wrzeÊnia zwyci´zcy konkursu odbio-
rà w Barcelonie dyplomy i nagrody.

(AC)

Trwa konkurs fotograficzny 
pt. „Poka˝´ Wam moje miasto”

Jego organizatorem jest Zwiàzek Miast
Partnerskich z Berlina Marzahn-Hellersdorf -
jednego z miast partnerskich Tychów.
O wszystkich szczegó∏ach mo˝na przeczytaç
na stronie internetowej www.foto-2004.de.
Urzàd Miasta Tychy pomo˝e w zg∏oszeniu
prac konkursowych. Fotografie nale˝y dostar-

czyç osobiÊcie lub pocztà do Wydzia∏u Infor-
macji, Promocji i Wspó∏pracy z Zagranicà UM
(IX p.) w terminie do 17 wrzeÊnia.

Wkrótce do˝ynki 

Fotograficzne sukcesy
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Prezydent Miasta Tychy

Ka˝dy z nas wyrzuca do kosza rocznie po-
nad 300 kg  Êmieci. Dzi´ki selektywnej zbiór-
ce surowców wtórnych mo˝e byç ich nawet
o 100 kg mniej. Zamiast na przepe∏nione wy-
sypisko posortowane odpady trafià do hut
szk∏a, papierni, zak∏adów przetwarzajàcych
tworzywa sztuczne. Dlatego Urzàd Miasta
Tychy, Polski Klub Ekologiczny Ko∏o Tychy,
Biuro Inicjatyw Spo∏ecznych i MPGO Master
zwracajà si´ do wszystkich mieszkaƒców
miasta  z proÊbà o prowadzenie w swoich
gospodarstwach domowych selektywnej
zbiórki odpadów. We wrzeÊniu tyszanie
otrzymajà ulotki informujàce, jak prawid∏o-
wo zbieraç surowce wtórne. Wysi∏ek w∏o˝o-
ny w selektywnà zbiórk´ odpadów znacznie
wp∏ynie na popraw´ Êrodowiska naturalne-

go, w którym ˝yjemy. A to wartoÊç, której
lekcewa˝yç nie mo˝emy. 

(AB)

Tyszanie segregujà

W tym numerze rozpoczynamy krótkie
prezentacje spó∏ek i przedsi´biorstw nale-
˝àcych do miasta Tychy - przedstawiamy
podstawowe informacje na ich temat, kre-
Êlimy plany na przysz∏oÊç.

Tyskie firmy miejskie Êwiadczà bardzo
ró˝norodne us∏ugi, ∏àczy je jedno - wszyst-
kie dzia∏ajà na rzecz mieszkaƒców miasta;
przy ich pomocy gmina realizuje swoje,
okreÊlone w ustawie samorzàdowej, zada-
nia w∏asne.

Prowadzenie gminnych spó∏ek i przed-
si´biorstw zawsze wià˝e si´ z dylematem,
jaki ma byç model ich funkcjonowania: czy
powinny za wszelkà cen´ osiàgaç zysk, czy
te˝ skupiaç swoje wysi∏ki na tym, by „wyjÊç
na zero”, nie obcià˝ajàc zanadto kieszeni
mieszkaƒców.

Bez wzgl´du na rodzaj dzia∏alnoÊci pro-
wadzonej przez miejskie przedsi´biorstwa
ograniczamy koszty ich funkcjonowania
zmniejszajàc sk∏ady osobowe zarzàdów
i rad nadzorczych tych podmiotów. Coraz
mocniejszy nacisk k∏adziemy tak˝e na nad-
zór w∏aÊcicielski.

W niedalekiej przysz∏oÊci zapadnà za-
pewne decyzje o rezygnacji z utrzymania
firm miejskich funkcjonujàcych w bran-
˝ach, w których istnieje du˝a konkurencja
i prowadzenie ich przez miasto nie ma
ekonomicznego uzasadnienia.  W praktyce
oznacza to prywatyzacj´ tych podmiotów
i w∏àczenie ich do gry rynkowej.

30-40 proc. wszystkich wypadków drogo-
wych to zdarzenia z udzia∏em pieszych - wy-
kaza∏a analiza bezpieczeƒstwa ruchu w Ty-
chach, wykonana przez Wydzia∏ Komunikacji
UM Tychy. Dzieje si´ tak m.in. dlatego, ˝e ty-
skie ulice sà szerokie i cz´sto pieszy przecho-
dzàc przez jezdni´ ma do pokonania zbyt
d∏ugi odcinek. Dlatego te˝ Miejski Zarzàd Ulic
i Mostów rozpoczà∏ budow´ wysepek dla
pieszych, zwanych te˝ azylami.

Do tej pory powsta∏o 11 wysepek dla pie-
szych na ulicach Dmowskiego, Wyszyƒskie-
go, Armii Krajowej, Grota Roweckiego oraz
alei Bielskiej. W planie jest kolejnych siedem:
przy ul. ˚wakowskiej, Armii Krajowej, Harcer-
skiej i Budowlanych. Koszt budowy jednej
wysepki wynosi 5-6 tys. z∏. 

To nie koniec dzia∏aƒ zmierzajàcych do po-
prawy bezpieczeƒstwa na naszych drogach -
ju˝ niebawem ruszy w modernizacja skrzy˝o-

wania ulic Sikorskiego i Armii Krajowej, na
którym dochodzi∏o do wielu wypadków.
W tym miejscu powstanie rondo, dzi´ki któ-
remu poprawi si´ bezpieczeƒstwo i p∏ynnoÊç
ruchu w tym rejonie.

Na realizacj´ zadania miasto pozyska∏o
Êrodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego. Projekt przygotowany w Wydziale Roz-
woju Miasta i Funduszy Europejskich zosta∏
zaakceptowany przez Zarzàd Woje-
wództwa Âlàskiego. Koszt inwestycji
to 2 758 tys. z∏, z czego 2 041 tys.
pochodziç b´dzie ze Êrodków unij-
nych. Przetarg na realizacj´ inwestycji
zostanie rozstrzygni´ty do koƒca te-
go roku. Budowa ruszy w 2005 roku.

(AC)
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Bezpieczniej na ulicach



Ju˝ tylko kilka tygodni pozosta∏o do
rozpocz´cia najwi´kszego wydarzenia
muzycznego tego roku w Tychach. Od
2 do 9 paêdziernika, dzi´ki Mi´dzyna-
rodowemu Festiwalowi „Âlàska Jesieƒ
Gitarowa”, nasze miasto stanie si´ sto-
licà europejskiej, a pewnie i Êwiatowej
gitary!

Jako, ˝e tegoroczna „Jesieƒ” nosi znamio-
na jubileuszowej - wszak to ju˝ dziesiàta
edycja festiwalu - warto przypomnieç, jak
rodzi∏a si´ ta 

najbardziej presti˝owa 

impreza muzyczna w regionie. Wszystko
zacz´∏o si´ od spotkania doc. Jana Edmun-
da Jurkowskiego, mieszkajàcego w Tychach
gitarzysty i lutnika, pedagoga katowickiej
Akademii Muzycznej i Jana Kulbickiego, ów-
czesnego szefa Wydzia∏u Kultury i Sportu
w Urz´dzie Miasta. Od s∏owa do s∏owa obaj
panowie doszli do porozumienia, i˝ odtàd
co dwa lata m∏odzi, poczàtkujàcy gitarzyÊci,
ale tak˝e wielcy wirtuozi tego instrumentu,
spotykaç si´ b´dà w∏aÊnie w Tychach.

Pierwsza „Âlàska Jesieƒ Gitarowa” odby∏a
si´ na poczàtku paêdziernika 1986 roku. Jej
organizatorzy od samego poczàtku posta-
nowili daç publicznoÊci swoistà mieszank´
m∏odoÊci i rutyny. Stàd obok konkursu dla
gitarzystów, którzy nie ukoƒczyli jeszcze 30
lat ˝ycia, w ramach festiwalu odbywa∏y si´

wieczorne recitale najwi´kszych gwiazd
z ca∏ego Êwiata. I w zdaniu tym nie ma ani
krzty przesady - ka˝dy, kto zobaczy list´ ar-
tystów, którzy w ciàgu minionych 18 lat go-
Êcili na tyskiej imprezie, przyzna, ˝e to lista
wykonawców z najwy˝szej pó∏ki, to praw-
dziwie Êwiatowe gwiazdy. Wielu organiza-
torów imprez muzycznych na Êwiecie marzy
o tym, ˝eby zagrali u nich tacy wirtuozi gita-
ry jak: bracia Assad (Brazylia), Roberto Aus-
sel (Argentyna), Roland Dyens (Francja), Hu-
bert Kappel (Niemcy), Carlo Marchione
(W∏ochy), David Russell (USA), czy s∏ynny Los
Angeles Guitar Quartet. A tyski festiwal mo-
˝e poszczyciç si´ tym, ˝e wszyscy ci wyko-
nawcy, a tak˝e jeszcze kilkudziesi´ciu in-
nych, u nas byli i wyst´powali dla tutejszej
publicznoÊci!

O tym, jak rozwija∏ si´ festiwal, od pre-
mierowej edycji w 1986 roku, wie znakomi-
cie Anna Majcherowicz z tyskiego Miejskie-
go Centrum Kultury, zwiàzana ze „Âlàskà Je-
sienià Gitarowà” od samego poczàtku, dziÊ
pe∏niàca funkcj´ sekretarza festiwalu:

- Na pierwsze festiwale ci najwi´ksi artyÊci
przyje˝d˝ali dzi´ki g∏ównie osobistym ko-
neksjom docenta Jurkowskiego, przyje˝d˝ali
na t´ ma∏o jeszcze wtedy znanà imprez´ dla
niego, ze wzgl´du na jego osob´. Od wielu
lat jest jednak inaczej. Pomijajàc fakt, ˝e Ed-
munda Jurkowskiego nie ma ju˝ z nami, fe-
stiwal tak znacznie zyska∏ na renomie, ˝e
w tej chwili ju˝ nie organizatorzy proszà naj-

wi´ksze gwiazdy o wyst´p w Tychach, ale to
w∏aÊnie najwybitniejsi gitarzyÊci Êwiata piszà
do nas, ˝e chcieliby zagraç na „Âlàskiej Jesie-
ni”, bo tyle dobrego o imprezie s∏yszeli i czy-
tali! To dla naszej imprezy chyba najwi´ksza
nobilitacja!

Na t´ renom´, na coraz to wy˝szy poziom
tyskiego festiwalu pracowa∏o wiele osób, ale
najwi´ksze zas∏ugi w tym dziele po∏o˝yli ko-
lejni dyrektorzy artystyczni „Jesieni” - Jan Ed-
mund Jurkowski, a po jego Êmierci profesor
Alina Gruszka, pe∏niàca funkcj´ dyrektora
artystycznego do dziÊ.

- Mamy wielkie szcz´Êcie, ˝e jest z nami
pani profesor Gruszka i bardzo sobie cenimy
wspó∏prac´ z nià - twierdzi szefujàcy MCK-
owi Wojciech Wieczorek, dyrektor jubile-
uszowej „Âlàskiej Jesieni Gitarowej”. - To
osoba niezwykle ambitna, która jest gwa-
rantem tego, ˝e poziom festiwalu z edycji
na edycj´ b´dzie rós∏, tak jak dotychczas. Pa-
ni profesor po prostu nie pozwoli na to, ˝e-
by by∏o inaczej!

Inne wielkie szcz´Êcie tej najwa˝niejszej
w mieÊcie i jednej z najwa˝niejszych na Âlà-
sku imprezy kulturalnej, to ogromna przy-
chylnoÊç w∏adz samorzàdowych Tychów. T́
przychylnoÊç i trosk´ o to, by „Âlàska Jesieƒ
Gitarowa” - jak to zdarzy∏o si´ niektórym
wydarzeniom kulturalnym w kraju - nie
umar∏a, widaç najlepiej w gminnym bud˝e-
cie, w którym co dwa lata pojawiajà si´
Êrodki na jej zorganizowanie. Co wa˝ne, ko-

nasze miasto

4

Jubileuszowe struny
X Âlàska Jesieƒ Gitarowa

Marcin Dylla wygra∏ konkurs im. J.E.
Jurkowskiego przed oÊmioma laty. DziÊ
jest ju˝ mi´dzynarodowà gwiazdà

Roland Dyens z Francji wyst´powa∏ na tyskim festiwalu dwukrotnie i za ka˝dym 
razem jego koncerty okazywa∏y si´ muzycznymi wydarzeniami



lejne rady miasta niemal jednog∏oÊnie przy-
chylajà si´ do propozycji kolejnych zarzàdów
i prezydentów, by kierowaç pieniàdze na t´
inwestycj´ (bo jest to przecie˝ inwestycja
w kulturalnà edukacj´ mieszkaƒców miasta
i w jego promocj´). A dzi´ki tej determinacji
samorzàdowców, coraz wi´ksze uznanie,
tak˝e finansowe, zyskuje sobie festiwal w ta-
kich instytucjach, jak choçby Ministerstwo
Kultury, którego szef z ochotà objà∏ patronat
nad jubileuszowà „Jesienià” i wyasygnowa∏
Êrodki na jej wspó∏organizacj´.

Dzi´ki temu mo˝na by∏o na tegoroczny fe-
stiwal zaprosiç po raz kolejny 

najwi´ksze gwiazdy

Êwiatowej gitarystyki, które bez wàtpienia
uÊwietnià jubileusz „Âlàskiej Jesieni Gitaro-
wej”. Trudno bowiem inaczej ni˝ wielkà
gwiazdà nazwaç Manuela Barrueco, który
przyb´dzie do Tychów ze Stanów Zjedno-
czonych. Wszak to gitarzysta najwi´kszego
formatu, o czym mogli si´ przekonaç tak˝e
tyszanie, gdy˝ Barrueco goÊci∏ ju˝ na tyskiej
imprezie.  Niezwykle atrakcyjny b´dzie tak˝e
koncert fina∏owy jubileuszowego festiwalu,
podczas którego - poza laureatami konkur-
su - wystàpi Los Angeles Guitar Quartet!
Amerykanie byli w Tychach przed czterema
laty i ich fantastyczny koncert do dziÊ wspo-
mina festiwalowa publicznoÊç. Mo˝na Êmia-
∏o zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e koncert
czwórki z Los Angeles w ostatnim dniu im-
prezy, b´dzie akcentem godnym fina∏u jubi-
leuszowej „Âlàskiej Jesieni Gitarowej”!

Wielkim wydarzeniem b´dzie te˝ z pew-
noÊcià wyst´p Badi Assad. Brazylijka jest sio-
strà znakomitych braci Sergio i Odaira Assa-
dów, którzy zachwycali tyszan swojà grà kil-
ka lat temu. O ile jednak specjalnoÊcià braci

jest klasyczny repertuar gitarowy, o tyle Badi
nie ucieka przed melodyjnymi utworami
w rytmie bossa novy, stàd piàtkowy (8 paê-
dziernika) wieczór - choç jesienny - zapowia-
da si´ wyjàtkowo ciep∏o.

Tak˝e i pozosta∏e wieczorne recitale i kon-
certy winny przynieÊç s∏uchaczom ca∏e mnó-
stwo wspania∏ych muzycznych wra˝eƒ. Dla
festiwalowej publicznoÊci zagrajà: znakomi-
ty Costas Cotsiolis z Grecji, od wielu lat juror
tyskiego konkursu, gitarzysta i kompozytor
rodem z Japonii Ichiro Suzuki, Argentyƒczyk
Hugo Geller, laureaci poprzednich edycji
konkursu gitarowego im. J.E. Jurkowskiego:
Roman Wiazowski (Ukraina) i Marcin Dylla
(Polska) oraz kilkuosobowy zespó∏ gitarowy
ze Szwajcarii - La Volta!

Wieczorne recitale to popisy najwybitniej-
szych wirtuozów gitary. Wa˝nym elemen-
tem „Âlàskiej Jesieni Gitarowej” sà tak˝e
zmagania m∏odych instrumentalistów, czyli

konkurs gitarowy

Konkurs, nazwany imieniem Jana Edmun-
da Jurkowskiego, jest przez fachowców
okreÊlany jako jeden z najbardziej presti˝o-
wych w Europie. Poprzeczka, jakà ustawiajà
m∏odym muzykom organizatorzy, zawieszo-
na jest bardzo wysoko i trzeba naprawd´
wielkiego kunsztu wykonawczego, by w Ty-
chach wygraç. Ale gdy ju˝ ta sztuka si´ uda,
to drzwi do wielkiej kariery stajà otworem!
˚ywym tego dowodem sà laureaci nagród
dotychczasowych tyskich konkursów, jak
choçby Nicola Hall (Wielka Brytania), Jan
Skryhan (Bia∏oruÊ), Jozsef Eotvoes (W´gry),
Jeremy Jouve (Francja), czy Polacy - Walde-
mar Gromolak, Andrzej Otremba, Marcin
Siatkowski i Marcin Dylla. Ostatni z wymie-
nionych wygra∏ konkurs w Tychach w 1996
roku, a tej jesieni przyje˝d˝a na festiwal ju˝
w charakterze gwiazdy, zwyci´zcy kilkunastu
konkursów na ca∏ym Êwiecie, muzyka zapra-
szanego na koncerty w salach ca∏ego Êwia-
ta. Zwyci´stwo w Tychach by∏o w∏aÊnie tym
pierwszym, jak˝e wa˝nym krokiem na dro-
dze kariery...

Nie pozostaje nam wi´c ju˝ nic innego,
jak tylko zaprosiç tyszan na to wielkie mu-
zyczne wydarzenie. O tym, ˝e b´dzie ono
znaczàce, Êwiadczy dodatkowo jeszcze i to,
˝e w czasie koncertu inauguracyjnego, 2
paêdziernika w Teatrze Ma∏ym, dojdzie do
prawykonania dwóch koncertów na gitar´
z orkiestrà, napisanych przez Aleksandra La-
sonia i Marka Pasiecznego specjalnie na ju-
bileuszowy festiwal. Wraz z solistami wyko-
na je, oczywiÊcie, AUKSO Orkiestra
Kameralna Miasta Tychy, pod dyrek-
cjà Marka Mosia.

(kier)
Zdj´cia: archiwum MCK 

Grek Costas Cotsiolis b´dzie podczas festiwalu pe∏ni∏ dwie role: 
artysty, który zagra 4.10 oraz jurora konkursu gitarowego

O to, by poziom „Âlàskiej Jesieni” rós∏ z edycji na edycj´, dba prof. Alina Gruszka

nasze miasto
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Nie daç si´ oszukaç

Zakupy przez internet 

Ustawiczne kszta∏cenie
w modzie

porady porady porady porady porady

porady

Urzàd Miasta Tychy przystàpi∏ do realizacji projektu wymian i sta-
˝y pt. „Ustawiczne kszta∏cenie kluczem do Zjednoczonej Europy”,
zaakceptowanego przez Krajowà Agencj´ Programu Leonardo da
Vinci i finansowanego w ca∏oÊci ze Êrodków europejskich. Projekt re-
alizuje podstawowy cel programu, jakim jest dostosowanie systemu
kszta∏cenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Europie oraz
poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy. G∏ównym za∏o˝eniem
projektów wymian i sta˝y jest po∏àczenie teorii z praktykà, a co za
tym idzie wzmocnienie wi´zi mi´dzy Êwiatem edukacji i pracy.

Wymiana rozpocznie si´ na poczàtku paêdziernika i b´dzie trwa∏a
przez pi´ç dni roboczych. W ramach projektu oÊmioosobowa grupa
pracowników zajmujàcych si´ aktywizacjà bezrobotnych pojedzie do
jednego z miast partnerskich Tychów - Huddinge w Szwecji w celu
wymiany doÊwiadczeƒ dotyczàcych metod i narz´dzi wsparcia dla
osób poszukujàcych zatrudnienia. Uczestnicy programu zapoznajà
si´ tak˝e z innowacyjnym w stosunku do rynku polskiego modelem
obs∏ugi bezrobotnego oraz nawià˝à sta∏à wspó∏prac´ w zakresie po-
lityki zatrudnienia ze szwedzkimi instytucjami rynku pracy. W trakcie
wymiany zorganizowane zostanie spotkanie ze szwedzkimi polityka-
mi gminnymi, przedstawicielami Paƒstwowego Biura Pracy w Hud-
dinge, Urz´du Socjalnego, Biura do Spraw Rynku Pracy oraz pracow-
nikami instytucji analiz rynku pracy.

Realizacja projektu zakoƒczy si´ w lutym 2005 roku. Na bazie
szwedzkich doÊwiadczeƒ opracowany zostanie modelowy program
przeciwdzia∏ania marginalizacji spo∏ecznej oraz ∏agodzenia skutków
bezrobocia wÊród osób trwale pozostajàcych bez pracy. 

(MZ)

Coraz cz´Êciej dokonujemy zakupów wykorzystujàc inter-
net. Ta forma dokonywania zakupów ma zarówno swoje
plusy, jak i minusy. Na pewno na plus mo˝emy zaliczyç szyb-
koÊç transakcji. Niestety zdarza si´ te˝ tak, i˝ zamiast wyma-
rzonego gad˝etu dostaniemy w paczce ceg∏´. Czy mo˝emy
si´ przed tym obroniç? 

1 lipca 2000 r. wesz∏a w ˝ycie ustawa o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà
przez produkt niebezpieczny. Podstawowym prawem konsumenta,
który zawar∏ umow´ poza lokalem przedsi´biorstwa lub na odle-
g∏oÊç (a w∏aÊnie ten typ umowy b´dzie nas interesowa∏) jest prawo
odstàpienia od umowy w terminie dziesi´ciu dni bez podania przy-
czyny. Odstàpienie nast´puje po z∏o˝eniu przez konsumenta pisem-
nego oÊwiadczenia woli. Jednak musimy pami´taç, ˝e aby odstàpie-
nie by∏o skuteczne, musimy z∏o˝yç sprzedajàcemu takie w∏aÊnie
oÊwiadczenie. Umowa w takim przypadku jest uwa˝ana za nieza-
wartà, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiàzaƒ. W tym
przypadku wszelkie przedp∏aty i koszta zwiàzane z dokonywaniem
zakupu powinny byç zwrócone przez sprzedajàcego (mamy prawo
˝àdaç ich zwrotu wraz z odsetkami). 

Gdy b´dziemy dokonywali zakupów w sklepie internetowym lub
jednym z portali aukcyjnych musimy pami´taç o tym, aby otrzymaç

od osoby sprzedajàcej informacje na temat jej to˝samoÊci (imi´, na-
zwisko, adres lub siedziba firmy), w∏aÊciwoÊci przedmiotu Êwiadcze-
nia, ceny towaru, zasadzie i terminie zap∏aty za towar, miejscu i spo-
sobie reklamacji oraz prawie odstàpienia od umowy (termin 10 dni). 

Termin wykonania umowy powinien wynosiç do 30 dni od daty
jej zawarcia, chyba, ˝e umówiliÊmy si´ inaczej.

Prawo odstàpienia od umowy nie przys∏uguje, gdy zakupimy na-
grania audiowizualne, gry, filmy, programy zapisane na noÊnikach
komputerowych, a oryginalne opakowanie produktu zosta∏o naru-
szone. Te same zasady dotyczà prasy, us∏ug w zakresie gier loso-
wych, zak∏adów wzajemnych, czynnoÊci bankowych oraz rent,
ubezpieczenia oraz towarów, które ze wzgl´du na swój charakter
nie mogà zostaç zwrócone (na przyk∏ad ulegnà szybkiemu zepsu-
ciu).

Pami´tajmy tak˝e, aby ka˝dà umow´ przed podpisaniem bardzo
dok∏adnie przeczytaç. 

Po wszelkie informacje mo˝na zg∏aszaç si´ do Miejskiego Rzecz-
nika Konsumentów przy ul. Grota Roweckiego 42 w Tychach, tel.
227 20 41, wew. 401 lub 402.

(MW)



Poczàwszy od tego numeru b´dziemy prezentowaç na ∏a-
mach naszego miesi´cznika miejskie spó∏ki i przedsi´bior-
stwa. Rozpoczynamy od Przedsi´biorstwa Komunikacji Miej-
skiej.

Przedsi´biorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach powsta∏o
w obecnej formie na poczàtku lat 90. na bazie dawnego Wojewódz-
kiego Przedsi´biorstwa Komunikacyjnego w Katowicach. Przedsi´-
biorstwo zosta∏o skomunalizowane w roku 1993, a w styczniu 1996
zyska∏o status spó∏ki prawa handlowego. 

Obecnie udzia∏owcami spó∏ki sà Gmina Tychy - ponad 95 proc.
oraz spó∏ka Tyskie Drogi.

W 1997 roku powo∏ano Miejski Zarzàd Komunikacji, który zajà∏
si´ organizacjà komunikacji na terenie miasta oraz sferà dystrybucji
biletów. Z chwilà powo∏ania MZK podmiot ten sta∏ si´ dla PKM Ty-
chy zleceniodawcà us∏ug komunikacyjnych. PKM wykonuje us∏ugi

wed∏ug rozk∏adu jazdy ustalonego przez MZK i otrzymuje zap∏at´ za
wykonane us∏ugi przewozowe.

Autobusy PKM je˝d˝à g∏ównie po Tychach, ale kursujà tak˝e do
Katowic, Gliwic, Orzesza, ¸azisk, Miko∏owa i Rudy Âlàskiej. Od 1997 r.
w spó∏ce wdra˝any jest program restrukturyzacyjny, w ramach któ-
rego ograniczono zatrudnienie oraz tak zmieniono organizacj´ pra-
cy, by skupiç si´ na dzia∏alnoÊci podstawowej przedsi´biorstwa, zle-
cajàc wykonywanie wielu us∏ug podmiotom zewn´trznym w ramach
tzw. outsourcingu.

W roku 1998 z PKM wydzieli∏a si´ nowa spó∏ka - Tyskie Linie Tro-
lejbusowe, która przej´∏a obs∏ug´ linii trolejbusowych, a pod koniec
1999 r. powsta∏a firma Truck Bus Service Êwiadczàca us∏ugi remon-
towe i serwisowe dla autobusów PKM, ale tak˝e innych podmiotów.

(m)

Andrzej Kowol
prezes zarzàdu PKM sp. z o.o. 

- W tej chwili wykonujemy rocznie
ponad 7 mln km. Dysponujemy 92
autobusami, z czego 21 to autobusy
niskopod∏ogowe, a 20 to autobusy
zasilane gazem LPG. JesteÊmy jedy-
nym przewoênikiem na Âlàsku, który
w takim zakresie wykorzystuje gaz.
Jest to rozwiàzanie bardzo korzystne

dla Êrodowiska, dlatego te˝ wraz z GórnoÊlàskà Spó∏kà Gazowni-
czà i miastem Tychy planujemy po opracowaniu studium wykonal-
noÊci wprowadzenie do eksploatacji autobusów zasilanych gazem
ziemnym CNG.

W ciàgu ostatnich dwóch lat kupiliÊmy dziewi´ç nowoczesnych
autobusów marki Solaris Urbino 12, w paêdzierniku odbierzemy
pierwszy 15-metrowy autobus tej marki, a w styczniu przysz∏ego
roku trzy kolejne. Choç zakupy nowego taboru sà bardzo kosztow-
ne, mamy ÊwiadomoÊç, ˝e jest to jedyny sposób, aby zachowaç
konkurencyjnoÊç na rynku us∏ug przewozowych.
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Tyskie autobusy
prezentacje

Henryk Borczyk
zast´pca prezydenta
miasta Tychy

- Miasto Tychy dop∏aca
do komunikacji ok. 10
mln z∏ rocznie, z czego
ok. 70 proc. trafia do
PKM. 

Obecnie stajemy przed
wyborem drogi dalszego

rozwoju firmy. Poniewa˝ dzia∏ania restrukturyzacyjne
w PKM sà bardzo zaawansowane, optymalnym roz-
wiàzaniem wydaje si´ prywatyzacja z udzia∏em inwe-
stora strategicznego. 

Dokapitalizowanie pozwoli firmie z powodzeniem
konkurowaç na rynku us∏ug komunikacyjnych, z korzy-
Êcià dla mieszkaƒców Tychów i bud˝etu miasta.

Misjà firmy jest osiàganie najwy˝szych 
standardów jakoÊci w zakresie Êwiadczenia 

us∏ug komunikacyjnych. 

Przedsi´biorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

Rok powstania - 1959 (jako Zak∏ad Komunikacyjny
w Tychach, cz´Êç WPK Katowice) 
Siedziba spó∏ki - ul. Towarowa 1
Zatrudnienie - 248 osób

Mówià:



- Czy Tychy majà plan ogólny zago-
spodarowania przestrzennego?

- Nie. Poprzedni plan uchwalony jeszcze
w 1994 r. wygas∏ na poczàtku ubieg∏ego
roku na mocy nowej ustawy o zagospodaro-
waniu przestrzennym.

- Na jakiej zatem podstawie miasto
prowadzi gospodark´ przestrzennà?

- Jeszcze przed wygaÊni´ciem planu przy-
j´liÊmy studium uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Jest to
forma wytycznych, pewnej wizji, choç nie
jest - w przeciwieƒstwie do planu - prawem
miejscowym. W grudniu 2002 roku Rada
Miasta Tychy podj´∏a uchwa∏´ o przystàpie-
niu do sporzàdzenia nowego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
co umo˝liwi∏o nam przed∏u˝enie starego
planu na rok 2003.

Po wejÊciu w ˝ycie nowej ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w lipcu zesz∏ego roku nie mamy ju˝ takiej
mo˝liwoÊci.

- Jakie najwa˝niejsze zmiany wpro-
wadzi∏a ta ustawa?

- Bardzo istotnà zmianà jest wzmocnienie
znaczenia studium uwarunkowaƒ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego.
KiedyÊ studium stanowi∏o tylko zbiór wy-
tycznych, obecnie zapisy planu ogólnego
muszà byç zgodne z za∏o˝eniami studium. 

- Co te wszystkie zmiany prawne
oznaczajà dla mieszkaƒców, a zw∏asz-
cza dla osób zainteresowanych budo-
wà w∏asnego domu?

- Brak planu nie parali˝uje gospodarki
przestrzennej miasta. Rada Miasta podj´∏a
trzynaÊcie uchwa∏ w sprawie opracowania
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenów, gdzie zaintere-
sowanie inwestycjami jest najwi´ksze (na
planie zaznaczone sà na ˝ó∏to - przyp. red.).
Obecnie plany te sà opracowywane. Warto
podkreÊliç, ˝e nowe plany sà bardzo szcze-
gó∏owe, okreÊlajà precyzyjnie rodzaj i form´

zabudowy, dzi´ki czemu miasto zyskuje na-
rz´dzie do kszta∏towania spójnych pod
wzgl´dem przestrzennym i estetycznym ob-
szarów. Poza tym cztery obszary obj´liÊmy
tzw. obowiàzkowym planem zagospodaro-
wania, co oznacza, ˝e na tych terenach nie
mo˝na budowaç do czasu uchwalenia pla-
nu (na planie zaznaczone na ró˝owo).

- Co dzieje si´ w przypadku terenów
nieobj´tych planem? 

- Tak˝e tam mo˝liwe jest wydanie warun-
ków zabudowy, a potem pozwolenia na bu-
dow´ je˝eli inwestycja spe∏nia pi´ç warun-
ków. Sà to: dost´p do drogi publicznej, do-
st´p do mediów, tzw. dobre sàsiedztwo,
grunt jest wy∏àczony z produkcji rolnej i na
przeszkodzie nie stojà tzw. przepisy szcze-
gólne.

- Czy nie by∏oby lepszym rozwiàza-
niem stworzenie planu dla ca∏ego mia-
sta?

- Nie ma takiej potrzeby. Tychy tworzà
pewnà skoƒczonà ca∏oÊç przestrzennà i dla
tej cz´Êci plan by∏by tylko odzwierciedle-
niem stanu istniejàcego. Dlatego lepiej two-
rzyç plany dla terenów inwestycyjnych i to
w∏aÊnie czynimy. Najwa˝niejsze jest to, ˝e
procesy inwestycyjne toczà si´ normalnie.
Nie mo˝na te˝ zapominaç o aspekcie finan-
sowym: tworzenie planu ogólnego wed∏ug
obowiàzujàcych aktualnie przepisów jest
bardzo kosztowne, gdy˝ nak∏ada na gmin´
szereg zobowiàzaƒ i finansowo nie udêwi-
gn´libyÊmy dzisiaj takiego zadania.

Rozmawia∏ Marcin Lauer

wywiad

Mo˝na bez planu
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Rozmowa z El˝bietà Kanià, zast´pcà prezydenta miasta Tychy


