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20 paêdziernika odby∏ si´ kolejny czat na
urz´dowym portalu internetowym. Tym ra-
zem wzià∏ w nim udzia∏ jeden z najs∏ynniej-
szych himalaistów Êwiata, od 30 lat zwiàza-
ny z Tychami - Krzysztof Wielicki. Jako piàty
cz∏owiek w historii zdoby∏ „Koron´ Himala-
jów” - wszystkie oÊmiotysi´czniki Êwiata.

Uczestnicy czatu pytali s∏ynnego Polaka
o motywacj´ do zdobywania najwy˝szych
szczytów Êwiata zimà. Krzysztof Wielicki
wskaza∏ tak˝e swoje ulubione miejsce
w polskich górach - sà to Ânie˝ne Kot∏y
w Karkonoszach oraz traktowane z senty-
mentem Tatry. Potwierdzi∏ wi´kszy rozsàdek

kobiet, czym t∏umaczy ich zni-
komy udzia∏ w niebezpiecznych
wysokogórskich wyprawach,
zarezerwowanych prawie wy-
∏àcznie dla m´˝czyzn. Wymieni∏
ulubionych kolegów i partne-
rów wspólnych wypraw oraz
wyrazi∏ swoje zdanie na temat
Reinholda Messnera - pierw-
szego w historii zdobywcy „Ko-
rony Himalajów”. Pe∏ny zapis
rozmowy jest dost´pny pod ad-
resem www.umtychy.pl.

(PÂ)
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Ju˝ po raz trzeci tyszanie sadzili ˝onkile
w ramach ogólnopolskiej akcji „Pola Na-
dziei”. Honorowy patronat nad akcjà objà∏
Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba. 

8 paêdziernika w Parku Miejskim miesz-
kaƒcy Tychów mogli zasadziç kupione za
symbolicznà z∏otówk´ cebulki  ˝onkili. Zebra-
ne pieniàdze zasili∏y konto tyskiego hospi-
cjum im. Êw. Kaliksta. W tym roku uczestnicy
akcji zasadzili ponad trzysta ˝onkili. Kwiaty
b´dziemy mogli podziwiaç na wiosn´.

„Pola Nadziei” to program stworzony
przez Fundacj´ Marie Curie Cancer Care
z Edynburga  w Wielkiej Brytanii, pomagajà-
cej nieuleczalnie chorym na raka. Celem pro-
gramu jest pozyskanie Êrodków finansowych
na utrzymanie hospicjów i propagowanie
idei opieki hospicyjnej w spo∏eczeƒstwie.
Symboliczne pola nadziei to pola kwitnàcych
˝onkili. Ju˝ w staro˝ytnoÊci ˝onkile oznacza∏y
nadziej´ na nowe ˝ycie - odrodzenie. Dzisiaj

˝onkil jest symbolem nadziei w walce z cho-
robà nowotworowà. 

(AC)

˚onkile nadziei
Zespó∏ pa∏acowo-parkowy w Tychach znalaz∏

dzier̋ awc .́ 27 wrzeÊnia w Urz´dzie Miasta roz-
strzygní ty zosta∏ konkurs na koncepcj́  zago-
spodarowania zabytkowego obiektu przy ul. Ka-
towickiej 2. Komisja konkursowa wybra∏a propo-
zycj́  firmy „Mini Browar i Restauracja Spi̋ ”
z Wroc∏awia.

Tyski pa∏ac powsta∏ w XVII wieku, a w po∏owie
wieku XVIII zosta∏ odnowiony i przebudowany
przez rodzin  ́Hochbergów. Otoczony jest par-
kiem o powierzchni prawie dwóch hektarów,
w którym znajduje sí  muszla koncertowa.
W ostatnich latach w pa∏acu swojà siedzib  ́mia∏
Zwiàzek GórnoÊlàski. Obecnie obiekty wymagajà
gruntownego remontu. Wszelkie prace we-
wnàtrz budynku oraz w przyleg∏ych obiektach
i parku muszà sí  odbywaç zgodnie z wytyczny-
mi konserwatora zabytków. 

Wed∏ug koncepcji, którà wybra∏a komisja kon-
kursowa, firma Andrzeja Spi̋ a zamierza wybu-
dowaç w pa∏acu mini browar z zapleczem ga-
stronomicznym. Pozosta∏e pomieszczenia wyko-
rzystane zostanà na saĺ  konferencyjnà i pokoje
hotelowe. Prace remontowe majà zakoƒczyç sí
do 2007 roku. 

Firma „Mini Browar i Restauracja Spi̋ ” ma do-
Êwiadczenie w prowadzeniu renowacji zabyt-
ków i prowadzeniu dzia∏alnoÊci gastronomicz-
nej. W podziemiach wroc∏awskiego ratusza
funkcjonuje znana  restauracja, w której na
oczach goÊci produkowane jest piwo. W 1996
roku firma zosta∏a w∏aÊcicielem pa∏acu w Mi∏ko-
wie ko∏o Karpacza, gdzie pod kierunkiem konser-
watora zabytków przeprowadzony zosta∏ kom-
pleksowy remont i adaptacja pomieszczeƒ. 

(AC)

Czat z Wielickim 

Pa∏acyk
wydzier˝awiony



SiedemnaÊcioro najzdolniejszych uczniów
z Tychów otrzyma∏o stypendia Prezesa Rady
Ministrów. Uroczyste przekazanie stypen-
diów odby∏o si´ 11 paêdziernika w sali sesyj-
nej Urz´du Miasta Tychy.

Stypendium PRM otrzymuje
uczeƒ szko∏y Êredniej, który uzy-
ska∏ najwy˝szà w szkole Êrednià
ocen lub wykazuje szczególne
uzdolnienia w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy uzyskujàc
w niej stopnie celujàce, a z pozo-
sta∏ych przedmiotów co najmniej
dobre. Stypendium takie mo˝e
otrzymaç tylko jeden uczeƒ da-
nej szko∏y, wytypowany przez sa-
morzàd uczniowski lub komisj´

wybranà przez uczniów. Stypendium
przyznawane jest na dany rok szkol-
ny i wynosi 258 z∏ miesi´cznie.

(AC)
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Prezydent Miasta Tychy

W po∏owie paêdziernika rozpocz´∏a si´
kampania spo∏eczna pod has∏em „Stop nar-
kotykom”, której poÊwi´cony jest wiodàcy
artyku∏ tego numeru „Twojego Miasta”. Nie
jest przypadkiem, ˝e postanowiliÊmy si´
zmierzyç w∏aÊnie z problemem narkomanii -
statystyki dobitnie pokazujà, ˝e mamy do
czynienia z prawdziwà plagà - 30 proc. m∏o-
dych ludzi przyznaje si´ do kontaktu z narko-
tykami.

Motywem przewodnim naszej kampanii
jest has∏o „Twoje ˝ycie, Twoje cia∏o, Twój wy-
bór”. Wierzymy, ˝e m∏odzi ludzie uÊwiado-
miwszy sobie, jakie zagro˝enia niesie ze so-
bà za˝ywanie narkotyków b´dà potrafili od-
mówiç, gdy ktoÊ zaproponuje im skr´ta lub
„dzia∏k´”.

Anga˝ujàc si´ w t´ kampani´ jako samo-
rzàd po raz kolejny dokonaliÊmy wyboru: nie
zamierzamy udawaç, ˝e Tychów ten pro-
blem nie dotyczy. Ju˝ wczeÊniej organizowa-
liÊmy w szko∏ach programy profilaktyczne,
szkoliliÊmy nauczycieli. 

Teraz poszliÊmy dalej - trwajàca kampania
ma wstrzàsnàç m∏odymi ludêmi, z których
tak naprawd´ przecie˝ niewielu chce znisz-
czyç swoje zdrowie i ˝ycie, ale tak˝e rodzica-
mi i nauczycielami. Niezb´dna jest nasza sta-
∏a, codzienna troska o to, ˝eby m∏odzie˝ na-
uczy∏a si´ podejmowaç màdre decyzje ˝ycio-
we.

Szpital Miejski w Tychach wzbogaci∏ si´
o nowoczesny ultrasonograf do precyzyjne-
go diagnozowania chorób serca i naczyƒ
krwionoÊnych. 21 paêdziernika nastàpi∏o
uroczyste przekazanie aparatu, w którym
uczestniczyli przedstawicieli w∏adz miasta
i Kompanii Piwowarskiej.

Wysokospecjalistyczny ultrasonograf firmy
General Electric kosztowa∏ 173 tys. z∏. Mia-
sto wyda∏o na ten cel ze swojego bud˝etu
100 tys. z∏, pomog∏a równie˝ Kompania Pi-
wowarska, która do∏o˝y∏a 55 tys. z∏ na zakup
specjalistycznej g∏owicy do USG. Dzi´ki za-
stosowaniu aparatu b´dzie mo˝na szybko
wykryç wady serca i podjàç decyzje leczni-
cze. Choroby uk∏adu krà˝enia - wed∏ug sta-
tystyk lekarskich -  sà najcz´stszà przyczynà
zgonów w naszym kraju.

W ostatnim czasie szpital zakupi∏ kolejny
sprz´t: dwa aparaty EKG z wyÊwietlaczem.
14 tys. z∏ na tan cel zosta∏o przekazanych
decyzjà radnych z kasy miasta.

(AC)

Stra˝ Miejska w Tychach ma fotoradar. Na
naszych ulicach pojawi∏ si´ 22 paêdziernika
i ma  s∏u˝yç  przede wszystkim poprawie
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego i dopro-
wadziç do zmniejszenia iloÊci kolizji i wy-
padków.

Dzier˝awiony fotoradar jest urzàdzeniem
mobilnym, co pozwoli na jego wykorzysta-
nie w ró˝nych miejscach w mieÊcie. Na pod-
stawie prowadzonej przez Wydzia∏ Komuni-
kacji mapy wypadkowoÊci w Tychach  zosta-
∏y wytypowane miejsca szczególnie niebez-
pieczne i tam w b´dzie mo˝na spodziewaç

si´  fotoradaru. Do takich miejsc nale˝à uli-
ce: Pi∏sudskiego, Edukacji, Bielska, Sikorskie-
go. Na drogach wlotowych do miasta usta-
wione zostanà znaki informujàce, ˝e miasto
jest monitorowane przez fotoradar. Dziesi´ç
znaków pojawi si´ na ulicach: Miko∏owskiej,
Podleskiej, Bielskiej, Beskidzkiej, Bieruƒskiej,
OÊwi´cimskiej, Turyƒskiej i Mys∏owickiej.

Przy okazji przypominamy wszystkim kie-
rowcom, ˝e pr´dkoÊç obowiàzujàca na tere-
nie miasta wynosi 50 km/h.

(AC)

Stypendia premiera 

Stra˝nicy z fotoradarem
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To has∏o trwajàcej kampanii spo∏ecznej Urz´du Miasta
i Stowarzyszenia „TrzeêwoÊç ˚ycia”. Szokujàce billboardy,
ulotki, naklejki, plakaty, pokaz filmowy i koncerty. Niech jed-
nak ten rozmach nikogo nie zmyli. Tychy nie sà ˝adnym ne-
gatywnym wyjàtkiem, jeÊli chodzi o zagro˝enie narkomanià.
Tak jak w ca∏ej Polsce, do kontaktu z narkotykami przyznaje
si´ co trzeci nastolatek.

BezczynnoÊç to grzech!

Tychy nie sà bardziej ni˝ inne mia-
sta w Polsce zagro˝one narkomanià.
Nie sà te˝ niestety mniej. Statystyki sà
przera˝ajàce - liczba m∏odych ludzi
si´gajàcych po Êrodki odurzajàce sta-
le roÊnie - stycznoÊç z nimi deklaruje
co trzeci uczeƒ gimnazjum i szko∏y
Êredniej, podczas gdy zaledwie dwa
lata wczeÊniej przyznawa∏ si´ do tego
co czwarty. - Wspólnie ze Stowarzy-
szeniem „TrzeêwoÊç ˚ycia” postano-
wiliÊmy zrobiç coÊ w naszym mieÊcie
nie oglàdajàc si´ na akcje regionalne,
wojewódzkie czy krajowe. Nie mogli-
Êmy staç z boku i patrzeç, jak nasze
dzieci niszczà swoje ˝ycie, swojà
przysz∏oÊç - mówi prezydent Tychów
Andrzej Dziuba. - Prowadzimy oczy-
wiÊcie w Tychach sta∏à profilaktyk´
antynarkotykowà, g∏ównie w szko-
∏ach. Problem jednak narasta, dlate-
go teraz wyszliÊmy z nim na ulice i to 

Bez owijania w bawe∏n´

Kampania mo˝e szokowaç. Taki by∏ jej zamys∏. O narkotykach zbyt
d∏ugo mówiono naukowo, ostro˝nie i tak naprawd´ beznami´tnie.
A tu chodzi o ˝ycie! Dlatego w Tychach najpierw pojawi∏y si´…
trumny. A dok∏adnie 24 billboardy przedstawiajàce trumn´ i worek
na zw∏oki z krótkim podsumowaniem: twarde=mi´kkie. Mity o rze-
komej nieszkodliwoÊci najpopularniejszych wÊród m∏odzie˝y mari-
huany i haszyszu obalajà praktycy - specjaliÊci pomagajàcy narkoma-
nom. 

- Z przedawkowania marihuany faktycznie nikt nie umar∏ - mówi
Janina Goj, konsultant ds. uzale˝nieƒ od narkotyków ze Stowarzy-

szenia „TrzeêwoÊç ˚ycia”. - Nie znaczy to jednak, ˝e jest mniej nie-
bezpieczna od heroiny czy kokainy okreÊlanych mianem „twardych”.
Powoduje nieprawdopodobne spustoszenia w psychice. M∏odzi,
myÊlàcy ludzie mówià o tym dosadniej - „ryje beret”.

Choç narkoman ze strzykawkà w r´ku to ju˝ prze˝ytek i ma∏o s∏y-
szy si´ o samobójczych tzw. „z∏otych strza∏ach”, narkotyki ciàgle
zbierajà Êmiertelne ˝niwo. Modna marihuana, amfetamina, LSD czy

sterydy powodujà wylewy, zawa∏y
i drgawki, uszkadzajà nerki i wàtrob´
oraz komórki mózgowe. Sà przyczynà
chorób psychicznych, pope∏nianych
przest´pstw i coraz cz´Êciej samobójstw!

I bez z∏udzeƒ

Organizatorzy akcji „Stop narkoty-
kom” nie majà z∏udzeƒ - narkomania nie
zniknie z Tychów z dnia na dzieƒ. Za-
wsze znajdà si´ bowiem ludzie lekcewa-
˝àcy w∏asne zdrowie i ˝ycie. Chodzi o to,
˝eby byli swoich wyborów Êwiadomi.
Stàd has∏o przewodnie kampanii: „Twoje
˝ycie, Twoje cia∏o, Twój wybór”. Bierzesz
narkotyki - poprawià Ci na chwil´ nastrój
i sprawnoÊç fizycznà - to Êciemnia „Tfuj
diler”. Pó∏ tysiàca plakatów z jego podo-
biznà trafi∏o do pubów, gimnazjów
i szkó∏ Êrednich. Towarzyszà mu koloro-
we graffiti: „amfa odmó˝d˝a”, „trawa
wypala”…

nasze miasto
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Nie miejcie z∏udzeƒ, nie bàdêcie frajerami - wyjaÊnia internetowa
strona www.wybieraj.pl. Bierzesz - tracisz osobowoÊç, tracisz zdro-
wie i ˝ycie. Nie ma takiej mo˝liwoÊci, ˝ebyÊ si´ z tego wy∏ga∏. Lubisz
mieç faz´? Przeczytaj o fazach uzale˝nienia. Przebadane, opisane -
koƒczysz jako przest´pca, spo∏eczny wyrzutek, nieboszczyk.

Nie lubisz czytaç?

Przejrzyj jednà z dziesi´ciu tysi´cy ulotek. Format karty kredytowej
i krótka pi∏ka: powiedz mi, co bierzesz, a powiem Ci, kim jesteÊ. Ste-
rydy? - „∏ysy, schorowany impotent”, kokaina? - „sparali˝owany,
drgajàcy paranoik”… Biorà s∏abi i frajerzy, czeszà z nich kas´ dile-
rzy…

Dla nieprzekonanych narkomania na wielkim ekranie. Dwa wbija-
jàce w fotel seanse: „Requiem dla
snu” i „Traffic”. Poczàtek o 17.15
w najbli˝szà sobot´, w „Androme-
dzie”, za zaledwie 2 z∏. 

Narkotyki to nic pozytywnego. Mó-
wi tak wielu znanych ludzi. Mo˝na
o tym poczytaç na stronie interneto-
wej, mo˝na pos∏uchaç w niedzielny
wieczór na lodowisku (godz. 18.30,
bilet 5 z∏). Sprzeciw wobec narkoty-
ków zamanifestujà: Sebastian Riedel
z zespo∏em „Cree” oraz „Sistars” - naj-
popularniejsza obecnie w Polsce gru-
pa o hip-hopowym rodowodzie.

Moda na niebranie

W stolicy mody - Pary˝u moda na
niebranie. „Francuzom trawka si´
przejad∏a” - donosi paêdziernikowy
„Newsweek”. Tychy nie majà kom-
pleksów, w tej sprawie nie wypada
byç gorszym. - Wykreujmy mod´ na
niebranie, na Êwiadome, trzeêwe ˝y-
cie - proszà, w liÊcie adresowanym do
tyskich szkó∏ i pubów, prezydent mia-
sta Andrzej Dziuba i prezes Stowarzy-
szenia „TrzeêwoÊç ˚ycia” Mariusz Kaj-
da. 

W akcj´ antynarkotykowà w∏àczy∏y si´ s∏u˝by miejskie, ale i wiele
ludzi dobrej woli zaniepokojonych losem m∏odszego pokolenia. Ad-
resowana jest g∏ównie do m∏odzie˝y, zw∏aszcza tej, która w∏aÊnie te-
raz zadaje sobie dramatyczne pytanie: „braç albo nie braç”. Ale
wszyscy zaanga˝owani w kampani´ majà nadziej´, ˝e poruszy rów-
nie˝ rodziców. Specjalnie dla nich informacje na stronie internetowej
- jak rozpoznaç narkotyki, jak poznaç, ˝e dziecko bierze, gdzie udaç
si´ po pomoc… Skrócona wersja poradnika uka˝e si´ na poczàtku
przysz∏ego roku w formie niewielkiej broszury.

Tyska narkostatystyka

Do kontaktu z narkotykami przyznaje si´ 30 proc. tyskich nasto-
latków. Krytyczny dla inicjacji narkotykowej jest zw∏aszcza okres in-
tensywnego dojrzewania, czyli przedzia∏ mi´dzy 14. a 16. rokiem ˝y-
cia. Zwykle zaczynajà od marihuany (42 proc. bioràcych), alkoholu
∏àczonego z tabletkami (22 proc.) i leków nasennych nieprzepisa-
nych przez lekarza (14 proc.).

Niepokojàcy jest fakt, ˝e a˝ osiem procent m∏odocianych kandy-
datów na narkomanów nie wie, co w∏aÊciwie wzi´∏o. Mimo, ˝e nar-
kotyki zdobywajà zazwyczaj od „zaprzyjaênionego” dilera. Co trzeci
bowiem za˝ywa narkotyki wspólnie w grupie przyjació∏ i co trzeci
kupuje je od kolegi. Cztery procent bioràcych cz´stowanych jest
przez rodzeƒstwo, a osiem zdobywa substancje odurzajàce za po-

Êrednictwem znajomego doros∏ego.
Tylko co 25. kupuje je od doros∏ej, ob-
cej osoby.

Coraz rzadziej m∏odzie˝ za˝ywa
narkotyki w domu i na prywatkach,
cz´Êciej dzieje si´ to na dyskotekach
i w lokalach m∏odzie˝owych lub w in-
nym publicznym miejscu - na po-
dwórku, w parku lub lesie. Robià to
z ciekawoÊci (62 proc.), za namowà
kolegów (14 proc.), ˝eby zapomnieç
o k∏opotach (17 proc.) i poprawiç so-
bie nastrój (36 proc.). 

Zdecydowanie najpopularniejszym
Êrodkiem uzale˝niajàcym wÊród ty-
skiej m∏odzie˝y jest marihuana - pali jà
a˝ trzy czwarte bioràcych narkotyki.
Co piàty z nich si´ga po amfetamin´,
co siódmy po haszysz, co pi´tnasty po
leki nasenne, a co siedemnasty po
LSD. Co trzeci eksperymentuje z wi´-
cej ni˝ jednym rodzajem „odurzacza”.
Nieprawdziwe okazujà si´ s∏y-
szane gdzieniegdzie „uspra-
wiedliwienia”, ˝e narkotyki,
a zw∏aszcza marihuana zast´-
pujà legalne u˝ywki. Trzy
czwarte odurzajàcych si´ pija

piwo, co piàty wódk´, co dziesiàty drinki, co siódmy wino.
Papierosy pali po∏owa z nich.

Zdecydowanie bardziej na narkotykowe pokusy nara˝eni sà
ch∏opcy, stanowià dwie trzecie spoÊród przyznajàcych si´ do
brania. Tylko niewielki odsetek z nich to dzieci z tzw. rodzin
patologicznych. 95 proc. ankietowanych, którzy mieli stycz-
noÊç z narkotykiem, okreÊli∏o sytuacj´ materialnà swojej ro-
dziny jako dobrà i przeci´tnà, tylko co szósty pochodzi∏ z ro-
dziny niepe∏nej.

(AH)

nasze miasto

5



porady6

Nie daç si´ oszukaç

Kupujmy z g∏owà i po polsku

GCI ma rok

porady porady porady porady porady

porady

Gminne Centrum Informacji, które powsta∏o dzi´ki dofinansowa-
niu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej, dzia∏a w Ty-
chach ju˝ od roku. Od poczàtku cieszy si´ ono du˝ym zainteresowa-
niem wÊród osób bezrobotnych i poszukujàcych pracy. Od 14 paê-
dziernika 2003 do 20 sierpnia 2004 roku Centrum odwiedzi∏o 5447
osób.

Dzi´ki bezp∏atnym us∏ugom Êwiadczonym w GCI bezrobotni
mieszkaƒcy Tychów mogà korzystaç z ró˝nych form aktywizacji za-
wodowej. Du˝ym powodzeniem cieszy si´ poszukiwanie pracy w za-
sobach internetu.  Zainteresowane
osoby mogà tak˝e przejrzeç co-
dziennà pras´ z ofertami pracy,
skorzystaç ze sprz´tu biurowego
czy te˝ zasi´gnàç fachowej porady
na temat problemów zwiàzanych
z rynkiem pracy i bezrobociem.

W Gminnym Centrum Informacji
mo˝na tak˝e przygotowaç i prawi-
d∏owo zredagowaç dokumenty
aplikacyjne (CV oraz list motywa-
cyjny).

Od pierwszych dni dzia∏alnoÊci
Centrum du˝à popularnoÊcià i za-
interesowaniem cieszà si´ tak˝e
ró˝nego rodzaju warsztaty aktywi-
zujàce, podczas których mo˝na
poznaç mi´dzy innymi podstawy
j´zyka angielskiego, niemieckiego,
nauczyç si´ obs∏ugi komputera,
zapoznaç si´ z prawem pracy
i sposobami  poszukiwanie pracy
przez internet. Umiej´tnoÊci zdo-
byte w trakcie intensywnych zaj´ç

warsztatowych przyczyniajà si´ z pewnoÊcià do podnoszenia kwali-
fikacji osób bezrobotnych oraz pomagajà w poruszaniu si´ na ryn-
ku pracy. 

Od listopada Gminne Centrum Informacji dzia∏a przy Okr´gowej
Izbie Przemys∏owo-Handlowej w Tychach. Dzia∏alnoÊç prowadzona
jest w dotychczasowej siedzibie (ul. Grota Roweckiego 44, pokój
103). Centrum czynne jest od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach
od 8.00 do 16.00.

(MZ)

Bardzo cz´sto spotykamy si´ z produktami,
które nie posiadajà instrukcji obs∏ugi w j´zyku polskim. Czy jej brak
mo˝e stanowiç podstaw´ do reklamacji? OczywiÊcie, ˝e tak - brak
takiego dokumentu uzasadnia reklamacj´. 

Sprzedawca zobowiàzany jest wydaç kupujàcemu wraz z towa-
rem wszystkie elementy jego wyposa˝enia oraz sporzàdzone w j´-
zyku polskim instrukcje obs∏ugi, konserwacji i inne dokumenty wy-
magane przez odr´bne przepisy, np. certyfikat bezpieczeƒstwa pro-
duktu. 

Powy˝sze informacje powinny znajdowaç si´ na towarze kon-
sumpcyjnym lub byç z nim trwale po∏àczone (w przypadku, gdy to-
war jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zesta-
wie). 

Cz´sto zdarza si´, ˝e chcemy zwróciç sprzedawcy uszkodzony to-
war i spotykamy si´ z odmowà. Co robiç w takiej sytuacji? Sprze-
dawca mo˝e uwolniç si´ od odpowiedzialnoÊci wobec kupujàcego,

lecz tylko w przypadku, gdy kupujàcy wiedzia∏ wczeÊniej o wadzie
towaru lub oceniajàc towar przed zakupem widzia∏ jego wady (na
przyk∏ad p´kni´tà obudow´ miksera, brak jakiegoÊ elementu). Po-
winniÊmy uwa˝nie obejrzeç produkt zanim dokonamy zakupu.
W przeciwnym wypadku trudno b´dzie udowodniç, i˝ posiada∏ ja-
kieÊ mankamenty lub by∏ niekompletny w chwili zakupu. Pami´taj-
my, ˝e sprzedawca ma obowiàzek zapewniç w miejscu sprzeda˝y
warunki techniczno-organizacyjne, które umo˝liwià nam dokonanie
wyboru towaru oraz sprawdzenie jego jakoÊci, kompletnoÊci oraz
funkcjonowania g∏ównych mechanizmów oraz podstawowych pod-
zespo∏ów.

W razie jakichkolwiek wàtpliwoÊci zwiàzanych z procedurà doko-
nywania zakupu nale˝y zg∏osiç si´ do Miejskiego Rzecznika Konsu-
mentów, którego biuro znajduje si´ przy ulicy Grota Roweckiego 42. 

(MW)
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Miejski Zarzàd Budynków Mieszkalnych dzia∏a w formie zak∏adu
bud˝etowego od stycznia 1992 r. Jest jednostkà organizacyjnà mia-
sta, nie posiada osobowoÊci prawnej i podlega Prezydentowi Mia-
sta Tychy, który sprawuje nadzór i kontrol´ nad jego dzia∏alnoÊcià.

Obszar dzia∏alnoÊci MZBM to zarzàdzanie i administrowanie nie-
ruchomoÊciami: lokalami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz grun-
tami stanowiàcymi w∏asnoÊç miasta. Zak∏ad prowadzi inwestycje
i remonty, obs∏uguje wspólnoty mieszkaniowe, jest tak˝e poÊredni-
kiem w dostawie mediów do administrowanych nieruchomoÊci.

Obecnie MZBM administruje 349 nieruchomoÊciami o ∏àcznej po-
wierzchni u˝ytkowej ok. 603,7 tys. m kw., w których znajduje si´
prawie 12 tys. lokali mieszkalnych oraz blisko 500 lokali u˝ytko-
wych. 266 nieruchomoÊci jest w∏asnoÊcià wspólnot mieszkaniowych
z udzia∏em miasta Tychy, pozosta∏e 83 stanowià wy∏àcznà w∏asnoÊç
miasta.

Miejski Zarzàd Budynków Mieszkalnych administruje nieruchomo-
Êciami po∏o˝onymi na osiedlach A, B, C, D, E i F, a tak˝e G, H, K oraz
w dzielnicach obrze˝nych, m.in. w Czu∏owie i Urbanowicach.

Struktur´ organizacyjnà MZBM tworzà dzia∏y, komórki organiza-

cyjne i stanowiska zajmujàce si´ poszczególnymi sferami dzia∏alno-
Êci zak∏adu oraz Rejony Obs∏ugi Mieszkaƒców.

W tym roku MZBM uzyska∏ certyfikat, potwierdzajàcy zgodnoÊç
wdro˝onego w zak∏adzie systemu zarzàdzania jakoÊcià w zakresie
zarzàdzania i administrowania nieruchomoÊciami z wymogami nor-
my ISO 9001:2000.

Mówi Teresa Pajor
dyrektor Miejskiego Zarzàdu Budynków Mieszkalnych

- Nasze cele to ciàg∏e pod-
noszenie jakoÊci obs∏ugi
mieszkaƒców oraz racjonalne
gospodarowanie majàtkiem.
Chcemy osiàgaç te cele po-
przez sta∏e doskonalenie sys-
temu zarzàdzania jakoÊcià
i wdra˝anie zasady, ˝e za ja-

koÊç odpowiadajà wszyscy pracownicy, wreszcie systematycz-
ne szkolenia pracowników w zakresie obs∏ugi klientów oraz
metod zarzàdzania jakoÊcià.

Mam nadziej´, ˝e wdro˝ony system spe∏ni nasze oczekiwa-
nia w zakresie jakoÊci obs∏ugi klientów oraz doskonalenia or-
ganizacji pracy. Realizacja wymienionych celów jest procesem
d∏ugofalowym, wymagajàcym zaanga˝owania znaczàcych
zasobów, zarówno ludzkich, jak i finansowych. Wierz´, ˝e wy-
si∏ek ten si´ op∏aci, a jego efektem b´dzie zadowolenie
wszystkich naszych klientów.

y

Mieszkaniowe ISO
prezentacje

Miejski Zarzàd Budynków Mieszkalnych 
zak∏ad bud˝etowy

Rok powstania - 1953 (jako przedsi´biorstwo
paƒstwowe)
Siedziba zak∏adu - ul. Filaretów 31
Zatrudnienie - 98 osób
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Wystarczy∏ rzut oka na program Mi´-
dzynarodowego Festiwalu „Âlàska Jesieƒ
Gitarowa”, ˝eby podejrzewaç, i˝ jubile-
uszowa, dziesiàta edycja imprezy b´dzie
wydarzeniem kulturalnym szczególnej
rangi. I te prognozy uzyska∏y w dniach 2-
9 paêdziernika w Teatrze Ma∏ym w Ty-
chach potwierdzenie!

- Bywam na wielu innych festiwalach gitaro-
wych w Europie i Êwiecie - mówi prof. Alina
Gruszka, dyrektor artystyczny tyskiej Jesieni. -
Wsz´dzie tam zapraszane sà jedna, góra dwie
gwiazdy. Dzi´ki dobremu klimatowi dla festi-
walu, który panuje wÊród w∏adz Tychów, my
mo˝emy mieç gwiazd´ ka˝dego wieczora, co
powoduje, ˝e wÊród mi∏oÊników muzyki gita-
rowej „Âlàska Jesieƒ” oceniana jest jako jedna
z najlepszych, najwartoÊciowszych imprez te-
go typu na Êwiecie.

Tegoroczna edycja tyskiego festiwalu prze-
bieg∏a w sposób godny jubileuszu. Znakomite
koncerty i recitale (m.in. takich s∏aw jak Manu-
el Barrueco z USA, Costas Cotsiolis z Grecji,
nasz Marcin Dylla, Hugo Geller z Argentyny,
brazylijska gwiazda Badi Assad czy Los Ange-
les Guitar Quartet), bardzo wysoki poziom
konkursu gitarowego (wygra∏ W´gier Andras
Csaki przed Stanem Zamfirescu z Rumunii
i naszym rodakiem Dawidem Bonkiem) oraz
szereg ciekawych zdarzeƒ towarzyszàcych,
powodujà, ˝e ta „Âlàska Jesieƒ Gitarowa”
z pewnoÊcià na d∏ugo pozostanie w pami´ci
jej uczestników.

Pomocna b´dzie w tym tak˝e p∏yta kompak-
towa, dokumentujàca tegoroczne wydarzenia
artystyczne. - Dysponujemy ju˝ kompletem na-
graƒ, teraz wraz z prof. Alinà Gruszkà dokona-
my wyboru utworów na p∏yt´, a z poczàtkiem
przysz∏ego roku zabieramy si´ za prace edytor-
skie - zapowiada dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury, Wojciech Wieczorek. - Najpóêniej wio-
snà p∏yta ujrzy Êwiat∏o dzienne i uraduje za-
pewne wszystkich melomanów, nie tylko tych,
którzy festiwal prze˝yli „na ˝ywo”.

Ta informacja ucieszy tak˝e tych, którym nie
uda∏o si´ kupiç biletów na koncerty. W tym ro-
ku po raz pierwszy zdarzy∏o si´ tak, ˝e na nie-
które wydarzenia zabrak∏o biletów, a np. wej-
Êciówki na koncert fina∏owy z udzia∏em Los
Angeles Guitar Quartet zosta∏y wyprzedane
ju˝ dwa tygodnie przed festiwalem!

(mk) 
Zdj´cia: ¸ukasz Pude∏ko

wydarzenia

Godny jubileusz
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10. „Âlàska Jesieƒ Gitarowa”

W konkursie im. Jana Edmunda Jurkowskiego bezkonkurencyjny okaza∏ si´ Andras Csaki 
- 23-letni student z Budapesztu

Brazylijska gwiazda Badi Assad gra∏a na gitarze, Êpiewa∏a i taƒczy∏a... boso

Najlepszy na Êwiecie zespó∏ gitarowy - Los Angeles Guitar Quartet - wzbudzi∏ podobny zach-

wyt publicznoÊci jak cztery lata temu, gdy zagra∏ w Tychach po raz pierwszy


