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informacje

Wykorzystanie odnawialnych êróde∏ ener-
gii - biomasy, biogazu, wód podziemnych -
by∏o g∏ównym tematem IV Regionalnej Kon-
ferencji „Tychy - Energia - Oszcz´dnoÊç”.
Konferencja odby∏a si´ 7 i 8 kwietnia, a zor-
ganizowana zosta∏a przez Urzàd Miasta Ty-
chy, Agencj´ Promocji i Rozwoju Gospodar-
czego Miasta Tychy oraz tyskie ko∏o Polskie-
go Klubu Ekologicznego. 

Podczas uroczystego otwarcia konferencji
certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001 za sys-
temy zarzàdzania jakoÊcià oraz zarzàdzania
Êrodowiskiem otrzyma∏o tyskie Przedsi´bior-
stwo Energetyki Cieplnej (zdj´cie powy˝ej).

Miasto podpisa∏o równie˝ umow´ z firmà
Viessman dotyczàcà wspó∏pracy w zakresie
wykorzystywania odnawialnych êróde∏ ener-
gii oraz ograniczenia niskiej emisji spalin
z domów jednorodzinnych. 

Swoimi doÊwiadczeniami w zakresie pro-
dukcji czystej energii i zastosowania odna-
wialnych êróde∏ energii zaprezentowali go-
Êcie z zaprzyjaênionego z Tychami szwedz-
kiego miasta Huddinge.

Podniesienie publicznej ÊwiadomoÊci na
temat praw osób niepe∏nosprawnych,
a w szczególnoÊci niepe∏nosprawnych dzieci
- taki by∏ cel zorganizowanego przez Urzàd
Miasta Tychy seminarium, które odby∏o si´ 
4 kwietnia. Wzi´li w nim udzia∏ przedstawi-
ciele stowarzyszeƒ wspierajàcych osoby nie-
pe∏nosprawne oraz tyskich placówek oÊwia-
towych, zdrowotnych i pomocowych.

Uczestnicy seminarium dyskutowali o wy-
równywaniu szans osób niepe∏nosprawnych
w perspektywie wejÊcia Polski do Unii Euro-
pejskiej oraz o w∏àczaniu dzieci ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi do systemu
szkolnictwa powszechnego.

Jednym z wniosków, które pojawi∏y si´
w cz´Êci warsztatowej seminarium jest po-
trzeba mo˝liwie Êcis∏ej wspó∏pracy stowarzy-

szeƒ i organizacji zajmujàcych si´ problema-
mi osób niepe∏nosprawnych z mediami.
Dzi´ki temu mogà promowaç swojà dzia∏al-
noÊci i nag∏aÊniaç problemy tego Êrodo-
wiska.
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Podczas sesji Rady Miasta Tychy, która od-
by∏a si´ 24 kwietnia, radni przyj´li sprawoz-
danie z wykonania bud˝etu miasta za rok
2002 i udzielili absolutorium Prezydentowi
Miasta Tychy. Uchwa∏a zosta∏a podj´ta jed-
nog∏oÊnie. 

Decyzjà radnych od 1 czerwca zdro˝ejà
o oko∏o 10 proc. bilety okresowe komunika-
cji miejskiej w Tychach. 

Bilet dobowy (D) b´dzie kosztowa∏ 9 z∏,
imienny na wszystkie linie na terenie jednej
gminy (T-1) - 66 z∏otych, imienny na wszyst-
kie linie na terenie dwóch i wi´cej gmin 
(T-2) - 86 z∏, bilet na okaziciela na wszystkie
linie na terenie jednej gminy (TO-1) - 74 z∏,
bilet na okaziciela na wszystkie linie na tere-
nie dwóch i wi´cej gmin (TO-2) - 104 z∏. Za
zintegrowany bilet na wszystkie linie KZK
GOP i MZK Tychy zap∏acimy 110 z∏otych. Nie
ulegajà zmianie ceny biletów jednorazo-
wych.

Radni zdecydowali równie˝, ˝e tyski Dom
Dziecka przekszta∏cony zostanie w jednost-

k´ bud˝etowà o nazwie OÊrodek Us∏ug
Opiekuƒczo-Wychowawczych w Tychach.
W jego ramach b´dà funkcjonowaç:

• placówka socjalizacyjna - dwie koeduka-
cyjne grupy wychowawcze, ulokowane
w dwóch oddzielnych mieszkaniach w budyn-
ku przy ulicy de Gaulle’a 12, przeznaczone dla
wychowanków od 6. do 18. roku ˝ycia,

• placówka (grupa) interwencyjna pe∏nià-
ca rol´ pogotowia opiekuƒczego,

• mieszkania chronione dla wychowan-
ków opuszczajàcych placówk´ opiekuƒczo-
wychowawczà, czekajàcych na w∏asne
mieszkania,

• placówka wsparcia dziennego - Êwietli-
ca terapeutyczna dla dzieci i m∏odzie˝y
oczekujàcych na skierowanie do placówek
opiekuƒczo-wychowawczych.

Obecnie w budynku Domu Dziecka trwa
remont. W wydzielonych mieszkaniach za-
mieszkajà dzieci z grup wychowawczych,
grupy interwencyjnej oraz grupa m∏odzie˝y
w mieszkaniu chronionym. 

Niepe∏nosprawni: 
obok czy wÊród nas

Prezydent otrzyma∏
absolutorium



Najstarsza tyska szko∏a - SP nr 1 ma ju˝
210 lat. 29 kwietnia w koÊciele Êw. Marii
Magdaleny i Teatrze Ma∏ym odby∏y si´
z udzia∏em nauczycieli, obecnych i by∏ych
uczniów jubileuszowe uroczystoÊci, po∏àczo-
ne z przekazaniem szkole sztandaru. 

Kontynuujàca si´gajàce XVI wieku tradycje
szkolnictwa w Tychach placówka posiada
najstarszà w mieÊcie kronik´ szkolnà, której
pierwszy wpis pochodzi z 1864 r., a kolejne
stanowià interesujàce Êwiadectwo historii Ty-
chów i tyszan. W kronice  czytamy mi´dzy in-
nymi o uroczystym poÊwi´ceniu nowego
gmachu szkolnego (3 grudnia 1900 r.), roz-
pocz´ciu nauki po przy∏àczeniu Âlàska do
Polski (5 wrzeÊnia 1922 r.). 

informacje
Na prze∏omie lat 1935 i 36 szko∏a zosta∏a

podzielona na m´skà i ˝eƒskà. Stan taki
trwa∏ a˝ do lat 50. Obecnie w SP nr 1,
mieszczàcej si´ przy pl. WolnoÊci, uczy si´
529 dzieci. 

We Êrod´, 7 maja szko∏a zaprasza na
„drzwi otwarte”. Od godziny 16.30 do
19.00 rodzice uczniów, absolwenci i wszy-
scy zainteresowani mogà zwiedziç szko∏´,
obejrzeç wystawy przygotowane z okazji ju-
bileuszu i zdj´cia z uroczystoÊci oraz kupiç
okolicznoÊciowe publikacje.

210 lat
„Jedynki”

9 maja w Wy˝szej Szkole Zarzàdzania
i Nauk Spo∏ecznych w Tychach odb´dzie si´
kolejne - ju˝ dwunaste - Tyskie Seminarium
Majowe. Dyskusja skupi si´ wokó∏ tematu
„Tychy i Tyszanie 2003-
2005. Miejski kapita∏ spo-
∏eczno-kulturowy i procesy
integracji europejskiej”.

Tyskie Seminarium Majo-
we to impreza wpisana ju˝
na trwa∏e w kalendarz wy-
darzeƒ miejskich. Odbywa
si´ w formie cyklu spotkaƒ
naukowych i popularno-
naukowych, anga˝ujàcych
badaczy oraz miejskich praktyków. 

W ramach tegorocznego seminarium pla-
nowane sà wyk∏ady prof. Marka S. Szcze-
paƒskiego z Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania
i Nauk Spo∏ecznych w Tychach pt. „Od so-
kratejskiej arete do cnót obywatelskich. Spo-

∏eczne uwarunkowania rozwoju lo-
kalnego” oraz prof. Ryszarda Tadeu-
siewicza z Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie pt. „Jak pomóc
cz∏owiekowi zagubionemu w Êwie-
cie Internetu i multimediów? - mo˝-
liwoÊç automatycznego rozumienia
obrazów”.

W programie przewidziano rów-
nie˝ warsztaty,
które poprowa-
dzà pracownicy
naukowi Wy˝szej
Szko∏y Zarzàdza-
nia i Nauk Spo-
∏ecznych w Ty-
chach oraz przed-
stawiciele tyskie-
go samorzàdu. 

Na zakoƒczenie
seminarium w Teatrze Ma∏ym w Ty-
chach odb´dzie si´ koncert promo-
cyjny. Wtedy te˝ zostanà wr´czone
nagrody prezydenta Tychów w dzie-
dzinie kultury i sportu. 

2244  kkwwiieettnniiaa  RRaaddaa  MMiiaassttaa  TTyycchhyy  pprrzzyyjj´́∏∏aa
aappeell  ddoo  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  ww  sspprraawwiiee  iinntteeggrraaccjjii  zz
UUnniiàà  EEuurrooppeejjsskkàà,,  oo  nnaasstt´́ppuujjààcceejj  ttrreeÊÊccii::

Rada Miasta Tychy zdecydowanie opo-
wiada si´ za integracjà Polski z Unià Euro-
pejskà. Cz∏onkostwo w Unii Europejskiej jest
historycznà szansà, którà trzeba wykorzy-
staç. Mamy szans´ wejÊç do najbardziej
wp∏ywowego zwiàzku paƒstw Êwiata, nie
tracàc przy tym suwerennoÊci ani kulturowej
to˝samoÊci. 

Unia Europejska daje nam mo˝liwoÊç zbli-
˝enia si´ do standardów Êwiatowych
w dziedzinie pracy, zdrowia, edukacji i bez-
pieczeƒstwa. 

Rada Miasta zwraca si´ do wszystkich
mieszkaƒców Tychów o udzia∏ w referen-
dum i g∏osowanie za wejÊciem Polski do Unii
Europejskiej. ChcielibyÊmy, aby decyzja ta
by∏a Êwiadoma i wynika∏a z pe∏nej wiedzy na
temat korzyÊci i konsekwencji z cz∏onkostwa
w Unii. 

Gdzie jest miejski
kapita∏?

Szanowni

PaƒstwoPaƒstwo

PPrreezzyyddeenntt  MMiiaassttaa  TTyycchhyy
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W pierwszym numerze naszego miesi´cz-
nika pisaliÊmy o planowanym otwarciu Cen-
trum - Tyskie Hale Targowe. Dzisiaj mo˝na
ju˝ z pe∏nà odpowiedzialnoÊcià stwierdziç,
˝e Centrum b∏yskawicznie zyska∏o akcepta-
cj´ tyszan. Mieszkaƒcy bardzo licznie przy-
chodzà tam na zakupy, prasa zaÊ uzna∏a na-
sze hale za najnowoczeÊniejsze w Polsce. 

W tym numerze prezentujemy m.in. za∏o-
˝enia kampanii spo∏ecznej, której celem jest
utrudnienie dost´pu dzieci i m∏odzie˝y do
alkoholu. Statystyki sà zatrwa˝ajàce - coraz
m∏odsi ludzie si´gajà po alkohol. Jest to zja-
wisko bardzo niebezpieczne i nie mo˝emy
pozostaç wobec niego oboj´tni. Stàd w∏a-
Ênie pomys∏, by dotrzeç do tych, od których
zale˝y, czy m∏ody cz∏owiek kupi bez proble-
mu piwo, wino czy wódk´, czyli przede
wszystkim sprzedawców, ale tak˝e wszyst-
kich doros∏ych. Od ich postawy zale˝y bo-
wiem, czy sprzeda˝ alkoholu osobom nie-
pe∏noletnim b´dzie czymÊ powszechnie tole-
rowanym, czy raczej zas∏ugujàcym na na-
pi´tnowanie. 

Na naszych ∏amach goÊcimy tak˝e znako-
mitego himalaist´ Krzysztofa Wielickiego,
który opowiada o swoich zwiàzkach z Tycha-
mi. Takie osoby mogà Êmia∏o nazywaç si´
obywatelami Êwiata - ich osiàgni´cia i doro-
bek sprawiajà, ˝e byliby mile widziani w ka˝-
dym miejscu, gdzie zechcieliby si´ osiedliç.
Tym bardziej cieszymy si´, ˝e Krzysztof Wie-
licki mówi o sobie z dumà: „jestem tyszani-
nem”.

˚̊yycczz´́  pprrzzyyjjeemmnneejj  lleekkttuurryy..

Apel Rady Miasta Tychy



Pod takim has∏em w po∏owie maja
ruszy w Tychach kampania spo∏eczna.
Jej celem jest uÊwiadomienie wszyst-
kim doros∏ym mieszkaƒcom miasta, ˝e
sprzeda˝ alkoholu dzieciom i m∏odzie˝y
jest niezgodna z prawem i przypomnie-
nie, jakie konsekwencje niesie za sobà
∏amanie tego zakazu. Organizatorami
akcji sà: Urzàd Miasta Tychy, Komenda
Miejska Policji oraz Kompania Piwo-
warska SA. Patronat nad akcjà objà∏
prezydent miasta Andrzej Dziuba.

Picie alkoholu przez m∏odych ludzi jest
jednym z g∏ównych problemów spo∏ecz-
nych. Badania dowodzà, ˝e wiek tzw. inicja-
cji alkoholowej znacznie si´ obni˝y∏: ponad
50 proc. jedenastolatków co najmniej raz
próbowa∏o ju˝ alkoholu, a 67 proc. pi´tna-
stolatków przyznaje si´ do upicia dwa lub
wi´cej razy w ˝yciu.

Niepokój budzà dane mówiàce, ˝e po wy-
piciu alkoholu co dziesiàte dziecko uczestni-
czy∏o w bójce lub sprzeczce, co dwudziesty
nastolatek doÊwiadczy∏ wypadku lub uszko-
dzenia cia∏a, a co pi´tnasta nastolatka mia∏a
przypadkowe kontakty seksualne.

Równie˝ w Tychach niepokojàco wzrasta
liczba problemów zwiàzanych z uzale˝nie-
niem m∏odych ludzi od alkoholu. Co roku
wi´cej nieletnich trafia do Izby Wytrzeêwieƒ,

coraz m∏odsi sà pacjenci OÊrodka Terapii
Uzale˝nieƒ, coraz wi´cej jest m∏odych ludzi
zagro˝onych i dotkni´tych alkoholizmem.
Pojawiajà si´ pytania: w jakim stopniu to my
- doroÊli jesteÊmy odpowiedzialni za t´ sytu-
acj´, dlaczego inicjacja alkoholowa ma naj-
cz´Êciej miejsce w Êrodowisku rodzinnym,
jak przestrzegane jest prawo ograniczajàce
dost´p m∏odzie˝y do alkoholu? 

W czerwcu 2001 r. znaczàco znowelizo-
wano ustaw´ o wychowaniu w trzeêwoÊci
i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi, dzi´ki
czemu pojawi∏y si´ nowe mo˝liwoÊci sku-
tecznego ograniczenia dost´pnoÊci alkoholu
dla nieletnich. Wraz z wejÊciem w ˝ycie no-
wej ustawy sprzeda˝ alkoholu osobie nielet-
niej sta∏a si´ przest´pstwem karanym przez
sàdy. Nowe przepisy przynios∏y równie˝
sprzedawcom alkoholu szczególny przywi-
lej, który dotychczas posiadali jedynie poli-
cjanci, tj. prawo do ˝àdania okazania doku-
mentu potwierdzajàcego pe∏noletnoÊç na-
bywcy alkoholu. 

Sankcje prawne nie sà jednak wystarcza-
jàcà i skutecznà barierà, która uniemo˝li-
wia nabycie alkoholu m∏odzie˝y i dzieciom.
Równie istotne jest obni˝enie akceptacji
spo∏ecznej dla nieprzestrzegania prawa
i aktywny sprzeciw doros∏ych wobec picia
alkoholu przez ludzi m∏odych. Dlatego te˝
Urzàd Miasta Tychy zainicjowa∏ akcj´ pod

has∏em „Nie sprzedaj´ alkoholu ma∏ola-
tom”, do której w∏àczy∏a si´ Komenda
Miejska Policji oraz Kompania Piwowarska
SA. Kampania spo∏eczna  skierowana b´-
dzie nie tylko do tyskich kupców i w∏aÊci-
cieli lokali, w których sprzedaje si´ alkohol,
ale równie˝ do wszystkich mieszkaƒców
miasta. Chcemy, by zakaz sprzeda˝y alko-
holu nieletnim by∏ w naszym mieÊcie rygo-
rystycznie przestrzegany, a wszyscy doroÊli
mieszkaƒcy Tychów aktywnie sprzeciwiali
si´ sprzeda˝y alkoholu dzieciom i m∏odzie-
˝y.

W ramach akcji wszystkie punkty handlu-
jàce alkoholem, a jest ich w mieÊcie blisko
430, otrzymajà materia∏y promocyjne -  mi´-
dzy innymi specjalne naklejki i plakietki jed-
noznacznie informujàce, ˝e w danym sklepie
lub lokalu osoba nieletnia nie kupi alkoholu.

W centrum Tychów pojawià si´ tak˝e bill-
boardy i plakaty, a w sklepach i innych miej-
scach publicznych rozdawane b´dà ulotki
nak∏aniajàce doros∏ych do refleksji nad tym,
czy wolno pozostawaç oboj´tnym wobec
tak powa˝nego problemu spo∏ecznego, ja-
kim jest picie alkoholu przez m∏odych ludzi.

W programie kampanii nie zabraknie rów-
nie˝ konferencji prasowej, podczas której
prezydent miasta przedstawi prezentacj´
multimedialnà informujàcà o problemie al-
koholizmu wÊród m∏odzie˝y.

nasze miasto

Nie sprzedaj´
alkoholu
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nasze miasto

Kampania nie jest jedynym miejskim
przedsi´wzi´ciem, zwiàzanym ze zwalcza-
niem alkoholowej plagi. W Tychach realizo-
wany jest Miejski Program Profilaktyki i Roz-
wiàzywania Problemów Alkoholowych, ko-
ordynowany przez Wydzia∏ Spraw Spo∏ecz-
nych i Zdrowia Urz´du Miasta, w ramach
którego prowadzone sà dzia∏ania profilak-
tyczne, szkoleniowe i informacyjne. W 2002
r. zrealizowano szereg ró˝norodnych progra-
mów skierowanych do dzieci, m∏odzie˝y,
a tak˝e osób doros∏ych (przede wszystkim
rodziców uczniów), w tym licencjonowane
programy profilaktyczne, które mia∏y na celu
przekazanie dzieciom i m∏odzie˝y informacji
na temat u˝ywania i nadu˝ywania Êrodków
uzale˝niajàcych, nabycie umiej´tnoÊci odma-
wiania i podejmowania decyzji oraz radzenia
sobie z trudnymi sytuacjami. Realizowano
tak˝e autorskie programy profilaktyczne
i psychokorekcyjne majàce za zadanie prze-
kazanie uczniom podstawowej wiedzy o me-
chanizmach i skutkach uzale˝nieƒ.

Aby  zapewniç dzieciom i m∏odzie˝y
atrakcyjne formy sp´dzania wolnego czasu

w osiemnastu szko∏ach
utworzono sieç Êwietlic
i klubów terapeutycznych
dla dzieci z rodzin
z problemem alko-
holowym. W czte-
rech szko∏ach re-
alizowano Êro-
d o w i s k o w y
program spor-
towy animujà-
cy ró˝norodne
imprezy i tur-
nieje. Zorgani-
zowano tak˝e
wypoczynek wa-
kacyjny dla dzieci
z rodzin ubogich
i niewydolnych wycho-
wawczo. 

Ze Êrodków Programu
wspierana by∏a bie˝àca
dzia∏alnoÊç Êrodowisko-
wych Êwietlic wychowaw-
czo-profilaktycznych dla
dzieci, prowadzonych przez
organizacje pozarzàdowe.
Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych
i Zdrowia zorganizowa∏
szkolenia i warsztaty pod-
noszàce umiej´tnoÊci na-
uczycieli i pedagogów
szkolnych, dajàce podstawy
do tworzenia wspólnego,
jednorodnego Êrodowiska
wychowawczego, budowa-
nia szkolnego programu

profilaktyki, umiej´tnoÊci zast´powania
agresji.

Do podstawowych kierunków dzia∏aƒ po-
dejmowanych w ramach Programu nale˝y
tak˝e zwi´kszenie dost´pnoÊci pomocy tera-
peutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale˝-
nionych od alkoholu. Zadanie to realizujà:

OÊrodek Terapii Uzale˝nieƒ, który obejmuje
leczeniem pacjentów uzale˝nionych od al-
koholu poprzez diagnozowanie problemu
uzale˝nienia, terapi´ grupowà i psychotera-
pi´ indywidualnà, Stowarzyszenie „Trzeê-
woÊç ˚ycia”, które prowadzi terapi´ grupo-
wà i indywidualnà dla osób uzale˝nionych
i wspó∏uzale˝nionych od alkoholu oraz osób
uzale˝nionych od narkotyków. W sto-
warzyszeniu tym mo˝na równie˝ uzyskaç
porad´ prawnà.

Z kolei Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecz-
nej realizuje program terapii dla swoich
podopiecznych uzale˝nionych od alkoholu.
W mieÊcie dzia∏a tak˝e OÊrodek In-
terwencji Kryzysowej udzielajàcy
schronienia i niezb´dnej opieki so-
cjalno-psychologicznej kobietom -
ofiarom przemocy w rodzinie i ich
dzieciom (w 2002 roku udzielono
pomocy 95 osobom, w tym 48 dzie-
ciom).
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Oto adresy i telefony instytucji, w których oso-
by dotkni´te problemem alkoholowym mogà szu-
kaç pomocy:

• Stowarzyszenie „TrzeêwoÊç ˚ycia”, 
al. Pi∏sudskiego 12, tel. 217 09 88

• Klub Abstynentów „Bosman”, 
pl. WolnoÊci 3, tel. 329 14 35

• OÊrodek Terapii Uzale˝nieƒ, 
ul. Bukowa 20, tel. 327 51 83

• Grupy Anonimowych Alkoholików 
przy parafiach:

Êw. Krzysztofa 
Êw. Jana Chrzciciela
Êw. Maksymiliana Kolbego



BEZ POÂPIECHU...
Tylko osoby, których dowód osobisty zosta∏ wydany w latach 1962-1972 muszà go wymieniç na nowy przed koƒcem bie˝àcego

roku. Pozostali, jak mo˝na sprawdziç w za∏àczonej ni˝ej tabelce, majà jeszcze sporo czasu. Nie warto si´ spieszyç, bowiem nowy
dokument, za który zap∏acimy 30 z∏, w wi´kszoÊci wypadków wa˝ny jest tylko przez 10 lat, potem trzeba wymieniç go na kolejny. 

PO NOWY DOWÓD
porady

porady porady porady

Kiedy wymieniaç
Referat Dowodów Osobistych Urz´du

Miasta w Tychach prze˝ywa w ostatnim cza-
sie obl´˝enie. Wnioski o wydanie dokumen-
tu sk∏ada codziennie 50 osób, ponad dwa
razy wi´cej ni˝ zazwyczaj. 

Od poczàtku ubieg∏ego roku nowe do-
wody osobiste wydawane sà w formie pla-
stikowej karty. Dokument zawiera dane
osobowe, zdj´cie i podpis posiadacza, trzy-
literowà seri´ i szeÊciocyfrowy numer, na-
zw´ organu go wydajàcego, dat´ wydania
i termin wa˝noÊci oraz elementy zabezpie-
czajàce dokument przed podrobieniem
i fa∏szowaniem.

Akcj´ wymiany dokumentów starego typu
na nowe zaplanowano na kilka lat. Oto obo-
wiàzujàcy harmonogram:

Wymiana dowodu jest te˝ konieczna w
przypadku zmiany danych osobowych, na
przyk∏ad nazwiska lub adresu. 

Dowodem osobistym powinni legity-
mowaç si´ wszyscy, którzy ukoƒczyli 18 lat
oraz osoby, które ukoƒczy∏y 15 lat i pracujà
lub nie zamieszkujà wspólnie z opiekunami,
bàdê te˝ nie pozostajà pod w∏adzà rodzi-
cielskà lub opiekà. 

Gdzie sk∏adaç wniosek
Wniosek o wydanie dowodu trzeba z∏o˝yç

osobiÊcie na V pi´trze Urz´du Miasta w
Tychach, w pokoju 512.

OsobiÊcie w ratuszu musimy si´ te˝
pojawiç po odbiór dokumentu, na który
czeka si´ oko∏o miesiàca.

Jakie przynieÊç dokumenty
• wype∏niony wniosek o wydanie dowodu

osobistego (dost´pny tak˝e na stronie inter-
netowej www.umtychy.pl),

• dwa aktualne zdj´cia o wymiarach
35x45 mm (lewy pó∏profil z widocznym
lewym uchem),

• odpis skrócony aktu urodzenia w przy-
padku osób, które nie wstàpi∏y w zwiàzek
ma∏˝eƒski,

• odpis skrócony aktu ma∏˝eƒstwa wraz 
z adnotacjà o aktualnie u˝ywanym nazwisku,

• dowód uiszczenia op∏aty za wydanie
dowodu osobistego wysokoÊci 30 z∏,

• na ˝àdanie urz´du - poÊwiadczenie
obywatelstwa polskiego.

Wa˝noÊç nowych dowodów
Nowy dowód osobisty jest wa˝ny dziesi´ç

lat od momentu jego wydania, 
a dowód wydany osobie, która nie

ukoƒczy∏a 18 lat, przez pi´ç
lat. Te ograniczenia nie do-
tyczà osób, które ukoƒczy∏y
65. rok ˝ycia - ich nowe do-
wody (na wniosek zainte-
resowanego) wa˝ne sà bez-
terminowo.

Stary dowód mo˝na za-
trzymaç na pamiàtk´.
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31 maja up∏ywa termin sk∏adania wnio-
sków o realizacj´ inwestycji w trybie lokal-
nych inicjatyw. Inicjatorzy mogà wspólnie
z miastem realizowaç przedsi´wzi´cia
w dziedzinach nale˝àcych do zadaƒ w∏a-
snych miasta (jak np. budowa wodocià-
gu, kanalizacji, drogi, chodnika, parkingu
lub placu zabaw) poprzez ich wspó∏finan-
sowanie.

WysokoÊç Êrodków bud˝etowych zaan-
ga˝owanych przez miasto w lokalnà ini-
cjatyw´ nie mo˝e przekroczyç 60 proc.
ca∏kowitego kosztu wykonania. Pozosta∏e
40 proc. dop∏aca inicjator. On równie˝
przygotowuje dokumentacj´ projektowo-
kosztorysowà. 

Szczegó∏owych informacji udziela
Wydzia∏ Rozwoju Miasta i Funduszy
Europejskich Urz´du Miasta Tychy (IX
pi´tro), pokój 907, tel. 227 20 21 do
26 lub 227 00 31 do 36, w. 2907. 

Z miastem

taniejtaniej

1962-1972 2003

1973-1980 2004

1981-1991 2005

1992-1995 2006

1996-2000 2007

trzeba wymieniç 
na nowy 

do koƒca roku

stary dowód 
osobisty 
wydany 

w latach



Od 5 do 10 kwietnia scena Teatru Ma-
∏ego by∏a polem zmagaƒ 16 amator-
skich grup teatralnych z ca∏ej Polski
i nie tylko, które zakwalifikowa∏y si´ do
udzia∏u w jubileuszowej, trzydziestej
ju˝ edycji Tyskich Spotkaƒ Teatralnych.

Tradycjà TST jest zapraszanie do Tychów
polskich teatrów zza wschodniej granicy.
W tym roku pojawi∏y si´ trzy takie zespo∏y:
Polski Teatr Ludowy ze Lwowa oraz dwie
grupy litewskie - Polski Teatr z Wilna i Czar-
ny Teatr SIVINA III z Ejszyszek. Ostatni z wy-
mienionych zyska∏ spore uznanie jury, które
postanowi∏o nagrodziç go kwotà 5 tys. z∏ za
wysoki poziom artystyczny prezentowanego
spektaklu.

Nie by∏a to jednak najwy˝sza, w sensie
materialnym, nagroda jubileuszowych Spo-
tkaƒ. Choç grono jurorów (w jego sk∏ad
wchodzili w tym roku: aktorzy Irena Jun
i Krzysztof Majchrzak, re˝yser Leszek Màdzik
oraz krytyk teatralny Maciej Szczawiƒski) nie
przyzna∏o Grand Prix, to jednak wybra∏o
spektakl najlepszy i przyzna∏o mu nagrod´
w wysokoÊci 7 tys. z∏otych. Honory te przy-
pad∏y bia∏ostockiemu teatrowi taƒca PRO-
JEKT, który w Tychach pokaza∏ spektakl „Na
to trzeba... czasu”.

Pozosta∏e nagrody i wyró˝nienia (pula na-
gród wynosi∏a w tym roku 20 tys. z∏otych)
zdoby∏y spektakle Grupy Teatralnej Dziewi´ç-
si∏ (¸ódê), teatru Stajnia Pegaza (Gdaƒsk)
oraz Justyna Kumor z ¸odzi, Wojciech Ko∏sut
z Cz´stochowy i Daniel Chryc z Opola. Jak

z powy˝szego wynika, na tarczy powracajà
z TST teatry tyskie - zarówno spektakl Migre-
ski, jak i BELFEgoRa, choç zauwa˝one przez
jury, nie zyska∏y wystarczajàcego do otrzy-
mania nagrody uznania tego grona.

Organizator Spotkaƒ, tyski Teatr Ma∏y, nie
zdo∏a∏ sobie z kolei zas∏u˝yç na przychyl-
noÊç... aury, która storpedowa∏a plenerowe
widowisko „Gotham”. Wido-
wisko zapowiada∏o si´ na wy-
darzenie spektakularne, na
miar´ jubileuszowej imprezy.
Wyprodukowany przez Teatr
Ma∏y wspólnie z Polskim Te-
atrem Taƒca z Poznania i ka-
towickim Teatrem Cogitatur
spektakl, mia∏ byç wystawio-
ny 6 kwietnia na pl. Baczyƒ-
skiego, jednak warunki pogo-
dowe - przenikliwe zimno
i deszcz - spowodowa∏y, i˝
trzeba go by∏o odwo∏aç.

Na szcz´Êcie, niezale˝ne od
pogody by∏y pozosta∏e spek-
takle mistrzowskie. Publicz-
noÊç festiwalowa mia∏a wi´c
okazj´ oklaskiwaç Krzysztofa
Majchrzaka w „Dubliƒskiej
kol´dzie” sto∏ecznego Teatru
Studio, a tak˝e Iren´ Jun
w monodramie „Bal u Salo-
mona”. Dodatkowà atrakcjà
XXX TST by∏ kabareton, w ra-
mach którego wystàpili arty-
Êci z tyskim rodowodem: Ire-
neusz Krosny, kabaret MU-
MIO (jego cz∏onkini, Jadwiga
Basiƒska jest tyszankà) oraz
Kabaret Na Cztery Nogi Kuty
z Micha∏owic (po∏owa tego
duetu - Tadeusz Kuta - wy-
chowa∏ si´ w Tychach i jest
absolwentem tutejszej „Bu-
dowlanki”). Miejmy nadziej´,
˝e wzorem lat 80. kabaretony
na d∏u˝ej zagoszczà w pro-
gramie tyskiego festiwalu...

Jubileuszowe Tyskie Spo-
tkania Teatralne przesz∏y do
historii. Choç poziom tego-
rocznych prezentacji konkur-
sowych by∏ oceniany ró˝nie
(samo nieprzyznanie przez
jurorów Grand Prix Êwiadczyç

mo˝e, ˝e z poziomem by∏o gorzej ni˝ w la-
tach poprzednich), to nie ulega wàtpliwoÊci,
˝e  festiwal by∏ potrzebny. Choçby po to, by
móc porównaç to, co w amatorskim ruchu
teatralnym dzieje si´ w naszym mieÊcie,
z dokonaniami animatorów teatralnych
w innych zakàtkach kraju.

XXXTyskie Spotkania 
Teatralne za nami

kultura
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Juror Krzysztof Majchrzak i dyrektor Teatru Ma∏ego
Tomasz Kordon wr´czajà nagrod´ i pamiàtkowà statuet-
k´ dla Grupy Teatralnej Dziewi´çsi∏

Pokaz teatru Leszka Màdzika na scenie Teatru Ma∏ego
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Krzysztofa Wielickiego nikomu przedstawiaç nie trzeba -
zdobywca Korony Himalajów (wszystkich oÊmiotysi´czni-
ków Êwiata), najlepszy polski himalaista, od wielu lat nale-
˝àcy do najÊciÊlejszej Êwiatowej czo∏ówki. Dla tyszan osià-
gni´cia Krzysztofa Wielickiego majà jeszcze dodatkowy wy-
miar - od ponad trzydziestu lat zwiàzany jest on z naszym
miastem. Pana Krzysztofa poprosiliÊmy o garÊç wspomnieƒ
i opinii o Tychach.

W hotelu robotniczym
Do Tychów trafi∏em w 1972 r. jako stypendysta Zak∏adu Elektroni-

ki Górniczej z grupà kilkunastu m∏odych absolwentów Politechniki
Wroc∏awskiej. Dla Êwie˝o upieczonego in˝yniera-elektronika praca
w ZEG-u by∏a czymÊ atrakcyjnym - kontakt z nowoczesnymi techno-
logiami by∏ wyzwaniem, stwarza∏ mo˝liwoÊci realizacji ambicji zawo-
dowych.

Na poczàtku mieszka∏em wraz z kolegami w hotelu robotniczym,
˝yliÊmy wi´c prawie jak w akademiku. W ZEG-u pracowa∏em dwa
i pó∏ roku. Póêniej trafi∏em do Fabryki Samochodów Ma∏olitra˝o-

wych. To by∏o kolejne wyzwanie: nowe linie produkcyjne, nowe tech-
nologie. By∏o jeszcze coÊ - FSM oferowa∏ mieszkanie. By∏em wówczas
Êwie˝o po Êlubie, zatem by∏a to sprawa bardzo wa˝na.

Budowa trwa∏a dziesi´ç lat
Moje pierwsze prawdziwe tyskie mieszkanie to dwa pokoje z kuch-

nià przy ówczesnej ul. Nowotki (obecnie Honoraty), póêniej przenie-
ÊliÊmy si´ do M-4 przy ul. Na∏kowskiej. Rodzina powi´ksza∏a si´, po-
stanowi∏em wi´c wybudowaç dom. 

Zacz´∏o si´ w roku 1980. Niektórzy moi koledzy, z którymi
rozpoczyna∏em budow´ wprowadzili si´ do swoich domów ju˝
w 1983 r. W moim przypadku sprawa bardzo si´ przeciàgn´∏a i trwa-
∏a ca∏à dekad´. Przyczyny by∏y dwie: wieczny brak pieni´dzy, ale tak-
˝e wyjazdy. W tych latach nie by∏o mnie w domu przez szeÊç miesi´-
cy w roku.

Tychy i ja
Wychowa∏em si´ na wsi, dlatego gdy jako m∏ody cz∏owiek trafi∏em

do Tychów, nie mia∏em, poza okresem studiów we Wroc∏awiu, jakiejÊ
skali porównawczej.

Zawsze dobrze si´ tu czu∏em. Ju˝ w pierwszym okresie pozna∏em
wielu ciekawych, fajnych ludzi, którzy trafiali tu z ca∏ej Polski. Mam
dobre wspomnienia zwiàzane z pracà w ZEG-u i FSM-ie. Moje dzieci
pokoƒczy∏y tu szko∏y. Mog´ powiedzieç o sobie, ˝e jestem tyszani-
nem.

Tychy majà w moim odczuciu wiele zalet: dobry uk∏ad komunika-
cyjny, du˝o zieleni, dogodne po∏o˝enie - blisko do Katowic, Krakowa,
Bielska. Dla mnie by∏o tak˝e wa˝ne to, ˝e chcàc dojechaç w góry, nie
musia∏em przebijaç si´ przez ca∏à aglomeracj´ katowickà.

Witamy z powrotem
Okres mojej najwi´kszej aktywnoÊci górskiej to lata 1980-90. W tej

„z∏otej dekadzie polskiego himalaizmu” zdoby∏em Koron´ Himala-
jów.

Powroty z tych wypraw zawsze by∏y bardzo przyjemne. By∏em ser-
decznie witany przez kolegów z pracy, sàsiadów. Mówili wtedy, ˝e sà
dumni z moich osiàgni´ç. Ja z kolei cieszy∏em si´, ˝e mam z kim dzie-
liç moje sukcesy.

Cz´sto by∏em zapraszany na spotkania do tyskich szkó∏, zak∏adów
pracy. Tak jest zresztà do dzisiaj.

Co dalej?
Chcia∏bym kontynuowaç tradycje Andrzeja Zawady, czyli organizo-

waç wyprawy zimowe. Jest to nasza narodowa specjalnoÊç - pami´-
tajmy, ˝e wszystkich pierwszych zimowych wejÊç na oÊmiotysi´czniki
dokonali nasi rodacy. Na kolejnà wypraw´ wezm´ ze sobà propor-
czyk z napisem „Tychy. Dobre miejsce”.
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Krzysztof Wielicki specjalnie dla „Twojego Miasta”


