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informacje

Ponad stu wystawców oferowa∏o swe
produkty, us∏ugi i technologie podczas  III
Targów Budownictwa i Przedsi´biorczoÊci
w Tychach, które trwa∏y od 16 do 18 maja. 

W ramach targów Okr´gowa Izba
Przemys∏owo-Handlowa zorganizowa∏a
szereg imprez, w tym m.in. cieszàce si´
du˝ym zainteresowaniem Seminarium
Europejskie. Jego uczestnicy mogli si´
dowiedzieç, jaki wp∏yw na dzia∏alnoÊç
ma∏ych i Êrednich firm b´dzie mia∏o przys-
tàpienie Polski do Unii Europejskiej, jak
uzyskaç Êrodki pomocowe ze êróde∏ unij-
nych oraz jak konkurowaç na rynkach  eu-
ropejskich.

W ostatnim dniu targów wr´czono sta-
tuetki Tyskiego Lidera Przedsi´biorczoÊci.
W tym roku nagrod´ w kategorii firm
otrzyma∏a firma Rosa, w kategorii produkt
firma Ska∏a, a w kategorii us∏ug nagroda
przypad∏a firmie AB-Projekt. 

W konkursie na najlepszy produkt finan-
sowy, wspierajàcy rozwój ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw, g∏ównà nagrod´ zdoby∏
tyski oddzia∏ Banku PKO BP.

(AC)

Zakoƒczy∏a si´, zapowiadania w poprzed-
nim numerze „TM”, kampania spo∏eczna
pod has∏em „Jestem w porzàdku. Nie sprze-
daj´ alkoholu ma∏olatom”. W maju do
wszystkich punktów sprzeda˝y alkoholu,
których w Tychach jest 425, trafi∏ list podpi-
sany przez prezydenta Tychów, komendanta
tyskiej policji oraz prezesa Zarzàdu Kompanii
Piwowarskiej SA, w którym zwrócili si´
z apelem o aktywny udzia∏ w kampanii. 

Nast´pnie do punktów handlowych
w mieÊcie dotarli gimnazjaliÊci ze swoimi na-

uczycielami i przekazali  sprzedawcom pla-
kietki, ulotki, naklejki oraz plakaty zwiàzane
z kampanià.

Jak wynika z wst´pnych ocen, akcja zosta-
∏a przychylnie przyj´ta przez adresatów:
sprzedawców i doros∏ych tyszan. Mo˝na
mieç zatem nadziej´, ˝e dzi´ki kampanii licz-
ba osób nieletnich spo˝ywajàcych alkohol
spadnie. Tylko od poczàtku roku do Izby Wy-
trzeêwieƒ  w Tychach  trafi∏o 35 nieletnich.

(AC)
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W po∏owie maja w Teatrze Ma∏ym ju˝ po
raz jedenasty odby∏ si´ Przeglàd Zespo∏ów
Artystycznych Szkó∏ Specjalnych, w którym
uczestniczy∏y grupy teatralne, wokalne i ta-
neczne ze szkó∏ specjalnych oraz oÊrodków
dla osób upoÊledzonych umys∏owo z terenu
ca∏ego województwa. Organizatorem prze-
glàdu tradycyjnie by∏ Specjalny OÊrodek
Szkolno-Wychowawczy w Tychach i Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski
„Byç Razem”.

Mi∏o nam donieÊç, ˝e do wysokiego po-
ziomu organizatorów z SOSW dorównali
tak˝e m∏odzi artyÊci z tyskiego oÊrodka.

Grand Prix przeglàdu otrzyma∏ bowiem ze-
spó∏ wokalno-taneczny „Spinka”, który pod
kierunkiem swego opiekuna Piotra Grzesia-
ka przygotowa∏ barwne i przebojowe wido-
wisko pt. „Lato” i rozbuja∏ nie tylko licznà
publicznoÊç, ale i jurorów. 

Uznanie jury zdoby∏ tak˝e drugi spektakl
przygotowany przez m∏odzie˝ z tyskiego
SOSW. Zupe∏nie inny w klimacie spektakl pt.
„Poczwarka”, poruszajàcy problem braku
akceptacji dla dzieci upoÊledzonych nawet
ze strony rodziców, otrzyma∏ najwy˝szà na-
grod´ w swojej kategorii.

(WW)

Kampania zakoƒczona

Grand Prix dla „Spinki”



Imprezà towarzyszàcà
XII Tyskiemu Seminarium
Majowemu, które odby∏o
si´ 9 maja w Wy˝szej
Szkole Zarzàdzania i Nauk
Spo∏ecznych, by∏ koncert
promocyjny, podczas któ-
rego zosta∏y wr´czone do-
roczne nagrody prezyden-
ta Tychów w dziedzinie
kultury i sportu. W tym ro-
ku laureatem nagrody
w dziedzinie kultury zosta∏
znakomity mim Ireneusz
Krosny. Laury sportowe
przypad∏y w udziale p∏y-
waczkom z tyskiej sekcji
Wojewódzkiego Stowa-
rzyszenia Sportu i Rehabilitacji Niepe∏no-
sprawnych „Start”: Agacie Broncel, Karolinie
Homer i Barbarze Bojanowskiej oraz ich tre-
nerom: Aleksandrze Pietrusze i Miros∏awowi
Jakubczykowi. Przypomnijmy, ˝e niepe∏no-

sprawni p∏ywacy z Tychów odnoszà
sukcesy podczas imprez o randze
ogólnopolskiej i mi´dzynarodowej.

(IC)

7 czerwca o godz. 11.00 w Parku Miej-
skim rozpocznie si´ II Wiosenny Piknik Inte-
gracyjny „Ja, Mama, Tata i Zabawa” zorga-
nizowany przez Tyskie Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci Specjalnej Troski „Byç razem”
oraz Stowarzyszenie Ekologiczno–Kulturalne
„Ziarno”. 

W programie pikniku znajdà si´ wyst´py
zespo∏ów z m∏odzie˝owych domów kultury

i ˝∏obka, nie zabraknie gier, zabaw i taƒców.
Celem imprezy jest pokazanie, ˝e osoby

niepe∏nosprawne majà wiele do zaoferowa-
nia spo∏ecznoÊci ludzi zdrowych. Wspólna
zabawa ma przyczyniç si´ do wzajemnego
poznania i prze∏amania stereotypów zwià-
zanych z niepe∏nosprawnoÊcià.

(AC)

informacje

II Wiosenny Piknik
Integracyjny

16 czerwca odb´dzie si´ w naszym mie-
Êcie II Âlàskie Forum Mieszkalnictwa. Organi-
zatorami tego przedsi´wzi´cia sà Âlàski
Zwiàzek Gmin i Powiatów oraz Urzàd Mia-
sta Tychy. Honorowy patronat nad imprezà
objà∏ prof. Marek Bryx – prezes Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Do udzia∏u
w spotkaniu i dyskusji zaproszeni zostali Êlà-
scy parlamentarzyÊci, przedstawiciele Urz´-
du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Mini-
sterstwa Infrastruktury oraz Banku Gospo-
darstwa Krajowego.

Podczas forum zaprezentowane
zostanà m. in. osiàgni´cia Tychów
w dziedzinie budownictwa
mieszkaniowego, odb´dzie si´ dys-
kusja panelowa pt. „Stan Êlàskiej
przestrzeni - zagro˝enia, bariery
i wyzwania dla mieszkalnictwa”.
Uczestnicy Forum Mieszkalnictwa
odwiedzà  wybudowane przez TBS
osiedle „Balbina”, gdzie nastàpi
uroczyste otwarcie Pasa˝u Europej-
skiego.                                 (AC)

Mim i p∏ywacy
nagrodzeni

Szanowni

PaƒstwoPaƒstwo
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Najnowszy numer „Twojego Miasta”
ukazuje si´ w bardzo szczególnym czasie.
Za kilka dni odb´dzie si´ referendum,
w którym zadecydujemy o losach naszego
kraju na wiele pokoleƒ. Zadecydujemy te˝
o losach Tychów, naszej „ma∏ej ojczyzny”.

W tym numerze prezentujemy obszerny
artyku∏, z którego jasno wynika, ˝e Unia
Europejska nie jest jakimÊ odleg∏ym, abs-
trakcyjnym bytem, lecz organizacjà, dzi´ki
której mo˝emy rozwiàzaç wiele lokalnych
problemów. Co wa˝ne, mo˝emy zrobiç to
o wiele szybciej, ni˝ gdybyÊmy bazowali
tylko na w∏asnych zasobach. Sztandaro-
wym przyk∏adem mo˝e byç tu kanalizacja –
jeÊli wejdziemy do Unii, problem ten zosta-
nie rozwiàzany kompleksowo w ciàgu pi´-
ciu lat. Je˝eli zaÊ b´dziemy musieli wybu-
dowaç kanalizacj´ ze Êrodków gminnych,
potrwa to pi´ç razy d∏u˝ej.

Jestem przekonany o tym, ˝e wejÊcie Pol-
ski do Unii jest wielkà szansà dla naszego
miasta. Dlatego te˝ zwróci∏em si´ do wy-
bitnych tyszan: naukowców, ludzi kultury
i sportu, by zechcieli przy∏àczyç si´ do ape-
lu do mieszkaƒców Tychów o to, by wzi´li
udzia∏ w referendum i oddali swoje g∏osy
za wejÊciem Polski do Unii. Wierz´, ˝e g∏os
tyszan w referendum b´dzie mocnym i wy-
raênym „tak” za godnym miejscem nasze-
go miasta w Zjednoczonej Europie.

˚̊yycczz´́  pprrzzyyjjeemmnneejj  lleekkttuurryy..

Mieszkaç po tysku



Referendum 7 i 8 czerwca b´dzie naj-
wa˝niejszym wydarzeniem w naszym
kraju od 1989 roku. Jeszcze nigdy w hi-
storii tak wiele nie zale˝a∏o od decyzji
obywateli. Mo˝emy wprowadziç Polsk´
do grona paƒstw decydujàcych o przy-
sz∏oÊci ca∏ego kontynentu europejskie-
go. Rozstrzygni´cie nale˝y do nas. 

Inni ju˝ skorzystali

W 1989 roku Polska wkroczy∏a na drog´
wielkich przemian -  rozpocz´∏o si´ wprowa-
dzanie fundamentalnych zmian
systemu gospodarczego i spo-
∏ecznego. Jest to proces trudny
i d∏ugotrwa∏y. Dzisiaj, opowia-
dajàc si´ za cz∏onkostwem
w Unii Europejskiej, stajemy
przed realnà szansà jego przy-
spieszenia. Przyk∏ady takich
paƒstw jak Irlandia, Hiszpania
czy Portugalia  dowodzà, ˝e
szybka modernizacja i dogonie-
nie zamo˝nych krajów europej-
skich jest mo˝liwe. 

Dzi´ki specjalnym funduszom
przeznaczonym na wyrówny-
wanie dysproporcji mi´dzy
biednymi i bogatymi regionami,
w krajach Pi´tnastki wybudo-
wano tysiàce kilometrów no-
wych dróg i autostrad, zrealizo-
wano wiele inwestycji popra-
wiajàcych stan Êrodowiska na-
turalnego. Wiele zainwestowa-
no w modernizacj´ zak∏adów
produkcyjnych i pomoc dla ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstw. Sfinansowano tak˝e
wprowadzenie unijnych standardów w poli-
tyce spo∏ecznej. Wzrost gospodarczy, spa-
dek bezrobocia oraz poprawa  warunków
˝ycia to wymierne korzyÊci, jakimi mogà cie-
szyç si´ paƒstwa podejmujàce trud moderni-
zacji gospodarki w ramach struktur unij-
nych.

Cz∏onkostwo w Unii stwarza Polsce nowe
szanse. Jednak wiele osób, w tym równie˝
mieszkaƒcy naszego miasta, obawiajà si´ te-
go, ˝e nie b´dà potrafili skutecznie z tych
szans skorzystaç. Nawet aprobata idei inte-
gracji nie oznacza, ˝e brakuje wàtpliwoÊci
i obaw z nià zwiàzanych. Na szcz´Êcie tysza-
nie ju˝ dzisiaj, przed podj´ciem decyzji
o przystàpieniu do Unii Europejskiej, mogà

przekonaç si´, w jaki sposób Êrodki unijne
mogà przyczyniç si´ do poprawy warunków
˝ycia.

My troch´ te˝...  

Przypomnijmy, ˝e 7 kwietnia w Tychach
zosta∏o otwarte nowoczesne Centrum – Ty-
skie Hale Targowe, które powsta∏o dzi´ki po-
mocy finansowej uzyskanej w ramach pro-
gramu Unii Europejskiej „Phare Inicjatywa
II”. Pomys∏ stworzenia nowoczesnego obiek-
tu handlowo-us∏ugowego zyska∏ uznanie

Komisji Europejskiej i otrzyma∏ maksymalne
dofinansowanie w wysokoÊci 500 tys. euro.
W nowym obiekcie  znalaz∏o si´ prawie 500
miejsc handlowych. Dzi´ki tej inicjatywie ty-
scy kupcy mogà skutecznie konkurowaç
z hipermarketami, a mieszkaƒcy robiç zaku-
py w dobrych warunkach.

Równie˝ dzi´ki Êrodkom z Unii Europej-
skiej w po∏owie roku ruszy w Tychach budo-
wa Wielofunkcyjnego Budynku Us∏ugowego
(WBU). Realizacja tej inwestycji jest cz´Êcià
wi´kszego przedsi´wzi´cia, którego celem
jest rekultywacja zdegradowanego terenu
po by∏ej fabryce domów pomi´dzy osiedla-
mi B, C i H. Obiekt powstanie w tzw. strefie
aktywnoÊci gospodarczo-spo∏ecznej, która
ma s∏u˝yç promocji i rozwojowi ma∏ej i Êred-
niej przedsi´biorczoÊci.

Zgodnie z projektem w WBU oferowany
b´dzie szeroki wachlarz us∏ug (znajdà si´
tam siedziby blisko 160 firm). Prowadzona
b´dzie dzia∏alnoÊç bankowa, rzemieÊlnicza,
prawna, ubezpieczeniowa, konsultingowa,
marketingowa, medyczna i gastronomiczna.
Swoje miejsce znajdà tu firmy budowlane,
projektowe, doradztwa podatkowego,
a tak˝e biura turystyczne. W pi´ciokondy-
gnacyjnym budynku, przystosowanym do
potrzeb osób niepe∏nosprawnych, zlokalizo-
wana zostanie dwupoziomowa sala konfe-
rencyjna na ponad 150 osób. Stwarzajàcy

komfortowe warunki pracy obiekt
b´dzie energooszcz´dny, otoczo-
ny zielenià. W WBU w∏aÊciciele
Êrednich i ma∏ych firm b´dà mogli
wynajmowaç lokale na preferen-
cyjnych warunkach. Np. osoba
rozpoczynajàca dzia∏alnoÊç na
w∏asny rachunek przez pierwsze
pó∏ roku b´dzie p∏aci∏a czynsz
w wysokoÊci 25 proc. stawki pod-
stawowej, a dopiero po dwóch la-
tach pe∏nà stawk´. 

Inwestycja jest realizowana
w ramach programu pomocowe-
go UE „Phare 2001 SpójnoÊç Spo-
∏eczna i Gospodarcza”. W sierp-
niu zostanà podpisane umowy
z jednostkà wdra˝ajàcà Program
Wspó∏pracy Przygranicznej Phare,
na podstawie której Tychy otrzy-
majà 3 mln euro (ok.12,5 mln z∏)
oraz z Wojewodà Âlàskim (2 mln
z∏ z bud˝etu paƒstwa). 

B´dzie wi´cej

Przez ostatnie cztery lata Tychom uda∏o
si´ pozyskaç z funduszy Unii Europejskiej
prawie 15 mln z∏otych na realizacj´ miej-
skich inwestycji.  Jest to sukces na skal´ re-
gionalnà. Jednak ju˝ dzisiaj w tyskim magi-
stracie myÊli si´ o wykorzystaniu Êrodków
unijnych, które Polska otrzyma po przystà-
pieniu do UE. 

Tylko w latach 2004-2006 nasz kraj uzy-
ska na dzia∏ania strukturalne ∏àcznie 11,4
mld euro, z czego w ramach Funduszy
Strukturalnych 7,6 mld euro, a w ramach
Funduszu SpójnoÊci 3,7 mld euro. Warto
przypomnieç, ˝e zadaniem Funduszy Struk-
turalnych jest wspieranie restrukturyzacji
i modernizacji krajów Unii Europejskiej.

nasze miasto

Wykorzystaç
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nasze miasto

Pieniàdze kierowane sà do tych sektorów
gospodarki i regionów, które bez pomocy fi-
nansowej nie sà w stanie osiàgnàç Êrednie-
go poziomu ekonomicznego w UE. Do tej
pory pomoc w ramach funduszy kierowana
by∏a do Grecji, Irlandii, Portugalii oraz po∏u-
dniowej cz´Êci W∏och. Za rok - je˝eli w refe-
rendum powiemy „tak” - równie˝ Polska
mo˝e otrzymaç Êrodki na rozwiàzywanie
swoich najwa˝niejszych proble-
mów gospodarczych.

Obok Funduszy Struktural-
nych dzia∏a tak˝e Fundusz Spój-
noÊci, inaczej nazywany Fundu-
szem Kohezji. Ârodki pochodzà-
ce z tego funduszu s∏u˝à równo-
miernemu i stabilnemu rozwojo-
wi paƒstw wchodzàcych w sk∏ad
Unii Europejskiej, a w perspekty-
wie majà przyczyniç si´ do usu-
ni´cia rozwojowych dysproporcji
pomi´dzy nimi. Obecnie Êrodki
z Funduszu Kohezji kierowane sà
do czterech krajów cz∏onkow-
skich: Grecji, Portugalii, Irlandii
i Hiszpanii. Pomoc, którà te kraje otrzymujà
w ramach funduszu, obejmuje finansowanie
projektów zwiàzanych z ochronà Êrodowi-
ska i infrastrukturà transportowà.

Teraz kanalizacja  

Ju˝ w przysz∏ym roku równie˝ Tychy b´dà
mog∏y skorzystaç  z tego rodzaju pomocy
unijnej. W po∏owie wrzeÊnia ubieg∏ego roku
miasto z∏o˝y∏o w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach wst´pny wniosek o wspó∏fi-
nansowanie „Budowy systemu kanalizacji
wraz z modernizacjà miejskiej oczyszczalni
Êcieków w Urbanowicach”. Tyski projekt ja-
ko jeden z najlepszych znalaz∏ si´ na liÊcie
przedsi´wzi´ç, którà Narodowy Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
zg∏osi∏ do sfinansowania w ramach Fundu-
szu Kohezji. Tym samym perspektywa szyb-
kiego wykonania ujmowanego od wielu lat
w planach inwestycyjnych i strategii rozwo-
ju miasta olbrzymiego przedsi´wzi´cia –
skanalizowania wszystkich dzielnic obrze˝-
nych i modernizacja oczyszczalni Êcieków -
staje si´ bardzo realna.

Je˝eli Polska zostanie cz∏onkiem Unii Euro-
pejskiej, wówczas ponad 137 milionów z∏
wy∏o˝y na to przedsi´wzi´cie Komisja Euro-
pejska, a 17,5 mln do∏o˝à  Narodowy i Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska.
Reszt´ – ok. 28 milionów z∏otych pokryje
miasto. Realizacja ca∏ej inwestycji potrwa
pi´ç lat. Zgodnie z wnioskiem w latach
2004-2008 powstanie ponad 80 tys. m ka-
nalizacji sanitarnej i oko∏o 52 tys. m kanali-

zacji deszczowej. W przysz∏ym roku rozpo-
cz´te zostanà inwestycje, które majà opra-
cowanà dokumentacje technicznà, czyli mo-
dernizacja oczyszczalni Êcieków i budowa
kanalizacji w dzielnicy Zwierzyniec.

Powodzenie ca∏ego przedsi´wzi´cia zale˝y
tak˝e od dobrej wspó∏pracy z Rejonowym
Przedsi´biorstwem Wodociàgów i Kanaliza-
cji, które zarzàdza sieciami kanalizacyjnymi

w mieÊcie. RPWiK posiada wszystkie dane
techniczne niezb´dne do przygotowania
dokumentacji projektowej.

Atrakcyjni dla inwestorów

Przystàpienie Polski do Pi´tnastki to tak˝e
szansa na stabilizacj´ prawa, wi´kszà prze-
widywalnoÊç  polityki gospodarczej oraz
stworzenie korzystnych warunków dla inwe-
storów. Ocenia si´, ˝e akcesja do Unii Euro-

pejskiej spowoduje przyspieszenie nap∏ywu
bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych, tak
potrzebnych do modernizacji naszej gospo-
darki. Przyj´cie zasad regulujàcych funkcjo-
nowanie Jednolitego Rynku Unii Europejskiej
w zakresie konkurencji, prawa spó∏ek, swo-
bód rynkowych, przyczyni si´ do wzrostu
atrakcyjnoÊci inwestycyjnej Polski. Tychy z ca-
∏à pewnoÊcià wykorzystajà t´ szans´. Atu-

tem miasta w negocjacjach
z przysz∏ymi inwestorami b´-
dzie posiadane doÊwiadczenie
wspó∏pracy z firmami, które
ju˝ kilka lat temu zlokalizowa∏y
w naszym mieÊcie swoje zak∏a-
dy produkcyjne. 

Ju˝ za rok Unia Europejska
b´dzie organizmem, który sku-
pi potencja∏ 25 krajów, ∏àczàc
energi´, wiedz´ i zdolnoÊci
450 milionów Europejczyków.
Tym samym Zjednoczona Euro-
pa stanie si´ jednym z najwa˝-
niejszych oÊrodków rozwoju,
jednym z globalnych centrów

cywilizacyjnych. Dzisiaj, na kilka dni przed
referendum unijnym, musimy zadaç sobie
pytanie, czy staç nas na pozostanie poza
tym centrum? Czy sami potrafimy nadrobiç
wieloletnie zaniedbania rozwojowe? Nasi
sàsiedzi, czyli S∏owacy i Litwini, a tak˝e W´-
grzy, S∏oweƒcy i Maltaƒczycy opowiedzieli
si´ za swoim cz∏onkostwem w Unii Europej-
skiej. Teraz kolej na nas.

(AB)
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Jak g∏osowaç w referendum

7 i 8 czerwca odb´dzie si´ ogólnokrajowe referendum w sprawie
wyra˝enia zgody na ratyfikacj´ traktatu dotyczàcego przystàpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Po raz pierwszy lokale
wyborcze czynne b´dà przez dwa dni. G∏osowaç b´dzie mo˝na od
godziny 6.00 do 20.00.

Ka˝da z osób uprawnionych do g∏osowania – po okazaniu doku-
mentu to˝samoÊci - otrzyma w lokalu wyborczym zielonà kart´ do
g∏osowania. ˚eby g∏os by∏ wa˝ny wystarczy postawiç krzy˝yk w
kratce obok s∏owa „tak” lub „nie”.

W Tychach w zwiàzku z referendum europejskim powo∏anych
zosta∏o 66 obwodowych komisji wyborczych, w tym 3 jako obwody
odr´bne (Szpital Miejski, Szpital Wojewódzki i Caritas Archidiecezji
Katowickiej – oÊrodek Êw. Faustyny przy ul. Kopernika 6). W mieÊcie
b´dzie 12 obwodów przystosowanych do potrzeb osób
niepe∏nosprawnych. Informacje o przynale˝noÊci do poszczególnych
obwodów g∏osowania znajdujà si´ na obwieszczeniach. Mo˝ne je
tak˝e znaleêç na stronie internetowej Urz´du Miasta Tychy:
www.umtychy.pl. G∏osowaç b´dziemy w tym samych lokalach, w
których g∏osowaliÊmy podczas ostatnich wyborów samorzàdowych.  

W Tychach do g∏osowania uprawnionych jest ponad 106 tys.  osób.

Tak b´dzie wyglàdaç Wielofunkcyjny Budynek Us∏ugowy
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PO NOWEMUPRAWO JAZDY
porady

Wszyscy, którzy majà jeszcze stare prawo
jazdy, muszà wymieniç je na nowe. Kierow-
cy, których „prawko” zosta∏o wydane przed
30 kwietnia 1993 r., powinni zrobiç to naj-
póêniej do koƒca 2004 r., a pozostali do po-
∏owy 2006 r. W Tychach wnioski nale˝y sk∏a-
daç w Wydziale Komunikacji Urz´du Miasta
przy ul. Budowlanych 59, w poniedzia∏ki,

wtorki, czwartki i piàtki od godz. 7.30 do
17.00, a w Êrody od godz. 7.30 do 12.00,
tel. 227-59-72. 

Nowe prawo jazdy kosztuje 70 z∏. Do
wniosku o wydanie dokumentu do∏àczyç
nale˝y jednà fotografi´, kserokopi´ starego
prawa jazdy, dowód uiszczenia op∏aty za
wymian´ dokumentu na konto: Urzàd Mia-

sta w Tychach, Wydzia∏ Finansowy, nr 49
10202528 106530523 PKO BP O/Tychy oraz
znaczki skarbowe za 5,50 z∏. Zdj´cie mo˝e
byç kolorowe lub czarno-bia∏e, powinno
mieç wymiary 3,5 x 4,5 cm i przedstawiaç
lewy pó∏profil z widocznym uchem, nie
mo˝na mieç na nim nakrycia g∏owy, ani
ciemnych okularów.

Wszystkie nowe prawa jazdy drukowane
sà w Warszawie w Paƒstwowej Wytwórni
Papierów WartoÊciowych. Sà to niewielkie
plastikowe karty o ró˝owym odcieniu, wy-
posa˝one w szereg zabezpieczeƒ przed sfa∏-
szowaniem. Na nowych dokumentach zo-
staje zachowany okres wa˝noÊci, na jaki zo-
sta∏y wydane stare prawa jazdy oraz zakres
wyszczególnionych w nich uprawnieƒ.

Nie wymienione w ustalonym terminie
prawo jazdy b´dzie niewa˝ne. Kierowca nie
b´dzie móg∏ si´ nim legitymowaç, b´dzie
móg∏ je jednak nadal po tym terminie wy-
mieniç na nowe bez koniecznoÊci powtórne-
go zdawania egzaminu. 

Warto zwróciç uwag´ na fakt, ˝e terminy
obowiàzkowych wymian odnoszà si´ do da-
ty wydania aktualnie posiadanego prawa
jazdy, a nie daty uzyskania uprawnieƒ do
kierowania pojazdami. I tak, je˝eli ktoÊ zda∏
egzamin i pierwsze prawo jazdy otrzyma∏
w 1991 roku, ale kilka lat póêniej zgubi∏ je
i teraz ma prawo jazdy wydane np. w roku
1998, ma czas na jego wymian´ do po∏owy
2006 roku. (AH)

Pies mo˝e byç najlepszym przyjacie-
lem cz∏owieka, mo˝e jednak równie˝
stanowiç dla niego zagro˝enie. Dlatego
nie wystarczy go po prostu mieç, trze-
ba jeszcze w∏aÊciwie si´ nim opieko-
waç. 

Przypominamy wszystkim w∏aÊcicielom
i opiekunom, ˝e nie wolno pozostawiaç psa
bez nadzoru, je˝eli nie znajduje si´ w pomiesz-
czeniu zamkni´tym, na nale˝ycie ogrodzonym

terenie lub nie jest mocno uwiàzany. W ˝ad-
nym wypadku zwierz´ta domowe nie mogà
biegaç swobodnie poza terenem prywatnych
posesji, a w budynkach wielorodzinnych poza
obr´bem mieszkania w∏aÊciciela. 

W miejscach u˝ytecznoÊci publicznej w∏a-
Êciciele psów powinni prowadziç zwierz´ta
na smyczy lub w kagaƒcu. Psy przewo˝one
Êrodkami komunikacji publicznej muszà byç
trzymane na smyczy i jednoczeÊnie mieç na-
∏o˝ony kaganiec.

Przypominamy tak˝e, ˝e posiadanie psa
rasy uznanej przepisami za agresywnà (nale-
˝à do nich: amerykaƒski pit bull terrier, pies
z Majorki, buldog amerykaƒski, dog argen-
tyƒski, pies kanaryjski, tosa inu, rottweiler,
akbash dog, anatolian karabash, moskiewski

stró˝ujàcy i owczarek kaukaski) wymaga ze-
zwolenia Prezydenta Miasta. Wnioski w tej
sprawie mo˝na sk∏adaç w Urz´dzie Miasta,
w Wydziale Komunalnym, Ochrony Ârodo-
wiska i Rolnictwa. 

W∏aÊciciele zwierzàt sà obowiàzani je
szczepiç, zapewniç odpowiednià karm´, sta-
∏y dost´p do wody oraz pomieszczenie chro-
niàce przed zimnem, upa∏ami i opadami at-
mosferycznymi. 

Od posiadania psa co roku nale˝y p∏aciç
do kasy miasta podatek. Jego wysokoÊç jest
co roku ustalana przez Rad´ Miasta (w 2003
r. wynosi 32 z∏). Termin p∏atnoÊci to 30
kwietnia. Mo˝liwe jest tak˝e op∏acanie po-
datku w dwóch ratach (do 30 kwietnia i 30
wrzeÊnia). (AH)
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WYMIANA PRAW JAZDY
• prawa jazdy wydane mi´dzy 1 stycznia 1984 r. a 30 kwietnia 1993 r. 
podlegajà wymianie w okresie od 1 sierpnia 2000 r. do 31 grudnia 2004 r.
• prawa jazdy wydane mi´dzy 1 maja 1993 r. a 30 czerwca 1999 r. 
podlegajà wymianie w okresie od 1 sierpnia 2000 r. do 30 czerwca 2006 r.
• prawa jazdy wydane po dniu 1 lipca 1999 r., 
na drukach obowiàzujàcych do dnia 30 czerwca 1999 r., 
podlegajà wymianie w okresie od 1 sierpnia 2000 r. do 30 czerwca 2006 r. 

PIESTO OBOWIÑZEK



y

1. Adecco 22. Marcho Consulting
2. Agrotur 23. Manuli
3. APRG (wspó∏organizator) 24. Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
4. Au Pair Anya 25. M∏odzie˝owe Biuro Pracy w Tychach
5. Bielskie Centrum Przedsi´biorczoÊci 26. M∏odzie˝owe Biuro Pracy w Katowicach
6. Biuro Karier Politechniki Âlàskiej 27. NadwiÊlaƒski OÊrodek Szkolenia 

i Doskonalenia Kadr
7. Biuro Karier WSZiNS 28. OIPH (wspó∏organizator)
8. Carboautomatyka 29. Partner
9. Cech Rzemios∏ i Przedsi´biorczoÊci 30. PKO BP SA 

(wspó∏organizator)
10. Centrum Edukacji Zawodowej 31. Polo
11. Centrum Przedsi´biorczoÊci w Woli 32. Polska Organizacja Pracodawców 

Osób Niepe∏nosprawnych
12. Centrum Rozwoju Kadr KSSE SA 33. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

(wspó∏organizator)
13. Connexio 34. Powiatowy Urzàd Pracy w Chorzowie
14. Górnicza Agencja Pracy 35. Powiatowy Urzàd Pracy w Katowicach

przy KWK Piast
15. Górnicza Agencja Pracy 36. Powiatowy Urzàd Pracy w Miko∏owie

przy KWK Ziemowit
16. GórnoÊlàska Agencja 37. Powiatowy Urzàd Pracy w OÊwi´cimiu

Rozwoju Regionalnego
17. Hestia Insurance 38. Urzàd Skarbowy w Tychach
18. Hydrobodowa 39. Wojewódzki Urzàd Pracy w Katowicach
19. Inwestor 40. Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy
20. IMC 41. Work Service
21. Johnson Controls 42. Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego

Ponad czterdziestu wystawców
przedstawi swoje oferty podczas
pierwszych Targów Pracy i Aktywizacji
Zawodowej, które odb´dà si´ 5 czerw-
ca w godz. od 9 do 14 w Zespole Szkó∏
nr 4 przy al. Bielskiej 100 w Tychach.
Organizatorem imprezy jest Powiato-
wy Urzàd Pracy w Tychach.

Najwa˝niejszym celem targów jest umo˝-
liwienie osobom bezrobotnym i poszukujà-
cym pracy nawiàzania bezpoÊrednich kon-
taktów z potencjalnymi pracodawcami oraz
instytucjami odpowiedzialnymi za aktywiza-
cj´ lokalnego rynku pracy. Dlatego te˝ swojà
ofert´ zaprezentujà nie tylko pracodawcy
i okoliczne urz´dy pracy, ale tak˝e firmy
szkoleniowe i instytucje dysponujàce Êrodka-
mi Unii Europejskiej przeznaczonymi na roz-
wój spo∏eczno-gospodarczy Górnego Âlàska.

W programie Targów Pracy i Aktywizacji
Zawodowej znajdà si´ tak˝e zaj´cia teore-
tyczne. Ich uczestnicy poznajà podstawy
przedsi´biorczoÊci i dowiedzà si´, jak przy-
gotowaç si´ do rozmowy kwalifikacyjnej
oraz jak powinien wyglàdaç prawid∏owo
napisany ˝yciorys i list motywacyjny.

W czasie trwania targów w siedzibie
Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Miasta przy al. Pi∏sudskiego 12 odbywaç si´
b´dà konsultacje dotyczàce aktywnego po-
szukiwania pracy, pozyskiwania Êrodków
pomocowych z Unii Europejskiej, wykorzy-
stywania kredytów zabezpieczanych przez
Fundusz Por´czeƒ Kredytowych, a tak˝e
mo˝liwoÊci stwarzanych przez Inkubator
Przedsi´biorczoÊci. Tak˝e w siedzibie APRG
b´dzie mo˝na skorzystaç z internetowego
punktu poszukiwania pracy. Mi´dzy Zespo-
∏em Szkó∏ nr 4 a siedzibà APRG kursowa∏
b´dzie bezp∏atny autobus.

Patronat nad targami obj´li Prezydent
Miasta Tychy i Starosta Bieruƒsko-L´dziƒski.
Patronem medialnym jest tygodnik „Echo”.

Informacje o Targach Pracy i Aktywizacji
Zawodowej mo˝na znaleêç na stronie inter-
netowej: www.targi-pracy.tychy.pl

(ML)

Pierwsze takie targi
wydarzenia
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Mówi Barbara Borycz, kierownik PUP Tychy 

15 maja w Powiatowym Urz´-
dzie Pracy w Tychach zarejestrowa-
nych by∏o 11 944 bezrobotnych. 

Problem bezrobocia szczególnie
dotkliwie dotyka ludzi m∏odych -
co trzeci pozostajàcy bez pracy nie

przekroczy∏ 24. roku ˝ycia.  56 proc. ogó∏u bezrobotnych to
kobiety. Bioràc pod uwag´ poziom wykszta∏cenia, 65 proc.
naszych bezrobotnych legitymuje si´ wykszta∏ceniem co naj-
wy˝ej zawodowym, natomiast 5 proc. ma wykszta∏cenie wy˝-
sze.

Od koƒca marca do po∏owy maja na terenie dzia∏ania PUP Tychy odnotowaliÊmy spadek
bezrobocia – w sumie o 179 osób. Liczymy na to, ˝e tendencja ta si´ utrzyma. Mam nadzie-
j´, ˝e przyczynià si´ to tego organizowane po raz pierwszy przez nasz urzàd Targi Pracy i Ak-
tywizacji Zawodowej, do udzia∏u w których zaprosiliÊmy m.in. instytucje Êwiadczàce pomoc
dla osób niepe∏nosprawnych.

Za poÊrednictwem „Twojego Miasta” serdecznie zapraszam wszystkich ch´tnych do od-
wiedzenia targów. 

Firmy uczestniczàce w targach:



9 maja, podczas koncertu promocyjnego w Teatrze Ma∏ym,
prezydent Andrzej Dziuba, wr´czajàc mu dorocznà nagrod´
w dziedzinie kultury powiedzia∏, ˝e jest Krosny jednym z naj-
bardziej popularnych w kraju tyszan, a ju˝ na pewno jest ze
wszystkich mieszkaƒców naszego miasta najzabawniejszy.
Z twórcà Teatru Jednego Mima, laureatem pierwszych na-
gród na najwa˝niejszych polskich festiwalach kabaretowych
rozmawiamy o jego wcià˝ aktualnych zwiàzkach z Tychami.

- Czy tak naprawd´ ludzie spoza naszego miasta, ci okla-
skujàcy Ci´ na scenach w ca∏ym kraju, oglàdajàcy widowiska
z Twoim udzia∏em w telewizji, wiedzà, ˝e jesteÊ tyszaninem?

- Mówi´ o tym, podkreÊlam to w ka˝dym chyba wywiadzie, co
wzbudza zresztà pewnego rodzaju zaciekawienie. Wiadomo prze-
cie˝, ˝e ogromna wi´kszoÊç artystów pr´dzej czy póêniej trafia do
Warszawy, przeprowadzajàc si´ tam choçby ze wzgl´dów praktycz-
nych. Tam jest kulturalne centrum, stamtàd jest wsz´dzie bli˝ej... A ja
taki nietypowy! Ale postanowi∏em, ˝e za ˝adne skarby nie przenios´
si´ z powodu mojej pracy do stolicy. Tutaj, w Tychach si´ urodzi∏em,
wychowa∏em, tutaj mam rodzin´ i znajomych, tutaj jest moje miej-
sce, do którego zawsze ch´tnie wracam.

- Takie najd∏u˝sze rozstanie z Tychami, to chyba okres stu-
diów w Lublinie?

- Tak, wczeÊniej zawsze stara∏em si´ wybieraç szko∏´ blisko, na
miejscu. Dlatego po pomyÊlnym przebrni´ciu przez edukacj´ w Szko-
le Podstawowej nr 13, kontynuowa∏em nauk´ w Technikum Górni-

czym przy Bielskiej, w klasie o specjalnoÊci... automatyk-elektronik.
W Tychach chodzi∏em do szko∏y muzycznej, gdzie nauczy∏em si´ graç
na fortepianie. Zresztà tak hobbystycznie, dla relaksu, gram sobie do
dziÊ. Tak˝e tutaj stawia∏em pierwsze kroki na scenie. Dok∏adnie na
scenie Teatru Ma∏ego, gdzie jako czternastolatek trafi∏em na zaj´cia
teatru „Migreska”. W zespole Zbyszka Skorka sp´dzi∏em bodaj pi´ç
lat, a potem jeszcze dwa lata grywa∏em w teatrze „Satori”, którego
by∏em wspó∏za∏o˝ycielem. Wyjecha∏em z Tychów dopiero po matu-
rze, ˝eby studiowaç na KUL-u, ale - jak widaç - wróci∏em.

- Na bie˝àco wi´c obserwowa∏eÊ, jak miasto si´ zmienia.
Bardzo si´ zmieni∏o od czasów Twojego dzieciƒstwa?

- W tamtych czasach Tychy koƒczy∏y si´ na linii wykopu kolejowe-
go i wi´kszoÊç wspomnieƒ z dzieciƒstwa wià˝e si´ z miejscami w∏a-
Ênie za tym wykopem. To by∏y pola, fantastyczne ∏àki, stawki z ró˝ny-
mi ˝yjàtkami... Tam sp´dzaliÊmy z kolegami prawie ca∏y wolny czas.
Teraz tych miejsc ju˝ nie ma, sà za to osiedla z blokami. Dobrze, ˝e
choç wspomnienia pozosta∏y...

- Jako tyszanin od urodzenia, a jednoczeÊnie osoba z racji
wykonywanego zawodu wiele podró˝ujàca, masz okazj´ oce-
niaç co Ci si´ w Tychach, w porównaniu z innymi miastami
podoba, a co nie.

- Âwietne jest to, ˝e nie mamy w Tychach problemów komunika-
cyjnych, które sà zmorà innych miast. Nawet w godzinach szczytu
mo˝na z jednego koƒca Tychów na drugi przejechaç w kwadrans,
gdy tymczasem w zakorkowanej Warszawie, Wroc∏awiu, czy nawet
Katowicach mo˝e to zabraç nawet i pó∏torej godziny! Miasto jest
màdrze zaprojektowane, mamy alternatywne mo˝liwoÊci dotarcia
w to czy inne miejsce. Albo Êcie˝ki rowerowe - inne miasta marzà
o nich, a my je mamy. Mamy te˝ sporo terenów zielonych w samych
Tychach i wokó∏ - to plusy. A minusem jest to, ˝e Tychy nie majà „ser-
ca”, nie majà swojego centrum. Tak sobie myÊl´, ˝e idealnie by∏oby
na przyk∏ad zamknàç dla ruchu odcinek ulicy Grota-Roweckiego od
skrzy˝owania z ul. Dàbrowskiego do ul. Cyganerii i zrobiç tam taki
klasyczny deptak z mnóstwem kawiarenek, z ∏aweczkami i innymi
sympatycznymi miejscami. Cz´sto ∏api´ si´ na tym, ˝e gdy chc´ w ja-
kiÊ ciep∏y wieczór gdzieÊ si´ przejÊç, to nie za bardzo mam gdzie.

- Na koniec wróçmy do tegorocznej nagrody prezydenta
w dziedzinie kultury. Nagradzano Ci´ ju˝ wielokrotnie, czy ta
nagroda ma dla Ciebie szczególne znaczenie?

- Tak to najcz´Êciej jest, ˝e najtrudniej byç prorokiem we w∏asnym
kraju. Nagroda prezydenta jest dla mnie bardzo mi∏a, bo pokazuje, i˝
dostrze˝ono, ˝e taki Krosny jest, ˝e w jakiÊ swoisty sposób promuje
swoje Tychy. Z kolei ja staram si´ rewan˝owaç za to docenianie mnie
i gdzie tylko mog´ opowiadam o tym, ˝e Tychy sà miastem, w któ-
rym warto ˝yç. Rewan˝uj´ si´ te˝ w innej formie - sprowadzajàc na
wyst´py do Teatru Ma∏ego moich przyjació∏ ze Êrodowiska kabareto-
wego. By∏a ju˝ tutaj ze mnà Grupa Mo Carta, Piotr Ba∏troczyk, An-
drzej Poniedzielski, a na jesieƒ planuj´ spotkanie z Arturem Andru-
sem i kabaretami olsztyƒskimi, m.in. Czerwonym Tulipanem.

Rozmawia∏: Wojciech Wieczorek  
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Staram si´
rewan˝owaçrewan˝owaç

Ireneusz Krosny specjalnie dla „Twojego Miasta”
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