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informacje

Hospicjum im. Êw. Kaliksta I w Tychach ma
ju˝ 10 lat. Uroczyste obchody rocznicy pod
honorowym patronatem prezydenta Andrze-
ja Dziuby odb´dà si´ 3 i 4 paêdziernika.
Spo∏eczne Stowarzyszenie Hospicjum orga-
nizuje w tym czasie w Teatrze Ma∏ym konfe-
rencj´ pt. „Opieka paliatywna XXI wieku -
szansà i nadziejà cz∏owieka chorego u schy∏-
ku ˝ycia”. Konferencja adresowana jest m.in.
do lekarzy, piel´gniarek oraz osób zwiàza-
nych z pracà w hospicjach. W programie
przewidziano mi´dzy innymi wyk∏ady, dysku-
sje, a tak˝e koncert „G∏osy dla hospicjum”.

Osoby chore na nowotwory i ich rodziny
mogà korzystaç z pomocy hospicjum w Ty-
chach, które mieÊci si´ przy ul. Z. Na∏kow-
skiej 19. Placówka zapewnia opiek´ nad cho-
rymi w stanie terminalnym i ich rodzinami
w miejscu zamieszkania. W tym roku oÊro-
dek otrzyma∏ 24 750 z∏ dofinansowania
z bud˝etu miasta. Osoby, które chcà skorzy-
staç z pomocy tyskiego hospicjum, mogà
dzwoniç pod numer telefonu 218 10 13. 

Pod opiekà Hospicjum Domowego w Ty-
chach w 2002 roku pozostawa∏o 150 cho-
rych. (AC)
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Zakoƒczy∏ si´ pierwszy etap budowy
cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej,
który powstaje na granicy Tychów  i gminy
Bojszowy. 

Docelowo cmentarz ma mieç powierzch-
ni´ 8 hektarów. W pierwszym etapie po-
wsta∏o 3700 miejsc pochówku, 42 miejsca
na urny, wybudowano  drog´ dojazdowà i
ogrodzenie. Na ten cel z bud˝etu miasta
przeznaczono 1,2 mln z∏. Drugi etap inwe-
stycji, której wykonawcà jest firma Concret
z Tychów, rozpocznie si´ w przysz∏ym roku.
Powstanie wtedy 4200 nowych miejsc po-
chówku.

Na funkcjonujàcym od koƒca lat 60.
cmentarzu komunalnym w Tychach-Warto-
g∏owcu brakuje ju˝ miejsc.

(AC)

Powstaje cmentarz

Rozstrzygni´to konkursy ofert na realizacj´
pi´ciu programów z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia adresowanych do miesz-
kaƒców Tychów. Przedmiotem pierwszego
programu „Zàbki na pokaz” jest przeprowa-
dzenie przeglàdu stomatologicznego jamy
ustnej i z´bów, fluorkowanie, a tak˝e eduka-
cja przeciwpróchnicza 1757 dzieci z pierw-
szych klas gimnazjów. Konkurs wygra∏ NZOZ
„Medycyna szkolna”. Kolejny program „Paê-
dziernik miesiàcem dla zdrowia” obejmuje
przeprowadzenie badaƒ biochemicznych
krwi w zakresie oznaczenia poziomu cukru
i cholesterolu, jak równie˝ zorganizowanie
w Tychach punktów pomiaru ciÊnienia krwi.
W ramach tego programu tyszanie b´dà mo-
gli skonsultowaç si´ z specjalistami z ró˝nych
dziedzin oraz skorzystaç z punktu konsulta-
cyjnego dla palaczy chcàcych zerwaç z na∏o-
giem. Wszystkie porady oraz badania udzie-
lane b´dà bezp∏atnie i bez skierowania. Pro-
gram b´dzie realizowa∏o a˝ 11 podmiotów.

Trzeci program - „Profilaktyka dla seniora”
skierowany jest do osób majàcych wi´cej ni˝
65 lat. Pracownicy NZOZ „Piel´gniarstwo Ro-
dzinne” zajmà si´ mierzeniem ciÊnienia t´t-
niczego krwi, oznaczeniem poziomu cukru
oraz edukacjà promujàcà zdrowy styl ˝ycia.
Warto dodaç, ˝e badania te b´dà przepro-
wadzone w domach osób zg∏aszajàcych
ch´ç uczestnictwa w programie. Kolejny pro-
gram pn. „Szansa” dotyczy profilaktyki raka
piersi. W ramach tego programu odb´dà si´
prelekcje z udzia∏em onkologa oraz b´dà
udzielane informacje na temat samobadania
piersi. Za program odpowiedzialni b´dà
NZOZ „Piel´gniarstwo Rodzinne” oraz Przy-
chodnia nr 4. „Chroƒ si´ przed grypà” to
ostatni konkursowy program, który dotyczyç
b´dzie przeprowadzania szczepieƒ ochron-
nych przeciw grypie. Program prowadzony
przez Przychodni´ „Arkamed” oraz Przy-
chodni´ „Algamed” adresowany jest do
podopiecznych Êwietlic Êrodowiskowych
i domów wsparcia dla osób starszych. 

(AC)

Konkursy
rozstrzygni´te

10 lat 
hospicjum

Zwracamy si´ z proÊbà do mieszkaƒców Tychów o zg∏aszanie pod nr tel. 227 56 95
w godz. od 8.00 do 14.00 informacji o rzeczach, które chcecie Paƒstwo przekazaç na
rzecz PKPS. Potrzebna jest: ˝ywnoÊç, odzie˝, meble, sprz´t AGD i RTV. W ka˝dy trzeci
czwartek miesiàca b´dziemy odbieraç zg∏oszone wczeÊniej artyku∏y.
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Prezydent Miasta Tychy

W sierpniu Tychy uczestniczy∏y w ogólno-
polskiej spo∏ecznej kampanii edukacyjnej
pod has∏em „Alkohol nieletnim - dost´p
wzbroniony”, organizowanej wspólnie
z Paƒstwowà Agencjà Rozwiàzywania Pro-
blemów Alkoholowych. Kampania skiero-
wana by∏a do sprzedawców alkoholu oraz
w∏aÊcicieli sklepów i punktów prowadzà-
cych sprzeda˝ napojów alkoholowych do
spo˝ycia na miejscu.

Kampania mia∏a na celu zmniejszenie roz-
miarów sprzeda˝y alkoholu nieletnim oraz
zmian´ nastawienia sprzedawców i Êwiad-
ków sprzeda˝y do tego zjawiska.

W ramach kampanii przeprowadzono
w mieÊcie  badanie ankietowe, majàce na
celu zdiagnozowanie rozmiaru sprzeda˝y
alkoholu nieletnim. Przeprowadzone przez
Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Zdrowia ba-
danie na losowo wybranej próbie (378

mieszkaƒców naszego miasta) po-
zwoli∏o na uzyskanie wiarygodnych
informacji na ten temat.

W pierwszych dniach wrzeÊnia
cz∏onkowie Miejskiej Komisji Roz-
wiàzywania Problemów Alkoholo-
wych wspólnie z nieumundurowa-
nymi funkcjonariuszami policji prze-
prowadzili w Tychach kontrol´ prze-
strzegania zakazu sprzeda˝y alko-
holu nieletnim. 

W wi´kszoÊci kontrolowanych
placówek sprzedawcy sprawdzali
wiek osób kupujàcych alkohol.
W jednym przypadku kontrolujàcy
stwierdzili fakt sprzeda˝y napoju al-
koholowego osobie ma∏oletniej
i w tej sprawie zostanie podj´te po-
st´powanie wyjaÊniajàce.

(AC)

Alkohol nie dla nieletnich

Osoby, które chcà wykupiç mieszkanie ko-
munalne, powinny zwróciç uwag´ na zmia-
n´ uchwa∏y w sprawie sprzeda˝y lokali
mieszkalnych oraz oddania gruntu w u˝yt-
kowanie wieczyste. 22 sierpnia  wesz∏a w ˝y-
cie uchwa∏a Rady Miasta Tychy z dnia 26
czerwca 2003. Zmiany w uchwale dotyczà
tzw. zbiorowych wykupów lokali mieszkal-
nych w jednym budynku. 

Zgodnie z zapisem par. 2 uchwa∏y, ze
zbiorowego wykupu lokali tzn. takiego wy-
kupu, gdzie wniosek zbiorowy z∏o˝y co naj-
mniej 50 proc. najemców jednego budynku,
skorzystaç b´dà  mogli ci, którzy wnioski
o wykup zbiorowy z∏o˝à w terminie do 31
grudnia 2003 r. Osoby zainteresowane tà

formà wykupu majà wi´c tylko trzy miesiàce
na podj´cie decyzji.

Przy wykupie mieszkaƒ przez co najmniej
50 proc. najemców budynku bonifikata wy-
nosi 90 proc. wartoÊci mieszkania. W Ty-
chach jest jeszcze do wykupienia oko∏o 7,5
tys. lokali komunalnych. (AC)

Wykup mieszkanie

Miesiàc temu pisaliÊmy o pó∏wieczu I Li-
ceum Ogólnokszta∏càcego im. Leona
Kruczkowskiego w Tychach, dziÊ odnoto-
wujemy kolejnà wa˝nà rocznic´ - 40-lecie
Norwida. Losy tych najstarszych tyskich li-
ceów zawsze si´ splata∏y, teraz praktycznie
w tym samym czasie Êwi´tujà swoje jubile-
usze. Mi´dzy Kruczkiem a Norwidem za-
wsze istnia∏a swoista rywalizacja, zw∏asz-
cza wtedy, gdy szko∏y by∏y jedynymi ogól-
nokszta∏càcymi w mieÊcie. Duch tej konku-
rencji nie zaginà∏ ca∏kowicie - jednym
z punktów programu obchodów b´dzie
I bieg uliczny „Kruczkowski-Norwid”.

Piszemy tak˝e o Gminnym Centrum In-
formacji, które zostanie niebawem urucho-
mione. Mam nadziej´, ˝e ta nowa miejska
instytucja spe∏ni swój podstawowy cel, ja-
kim jest u∏atwienie pozbawionym pracy ty-
szanom dost´pu do informacji, dzi´ki któ-
rym b´dà mogli znaleêç zatrudnienie. Chc´
zwróciç uwag´, ˝e Gminne Centrum Infor-
macji otwarte b´dzie siedem dni w tygo-
dniu, od rana do wieczora. 

W numerze zamieszczamy tak˝e infor-
macje na temat planowanych zmian syste-
mu jednostek pomocniczych w mieÊcie.
Czy osiedla zostanà zastàpione przez dziel-
nice? Co na ten temat myÊlà tyszanie? Od-
powiedzi na te pytania poznamy ju˝ nie-
d∏ugo - w∏aÊnie rozpoczynajà si´ konsulta-
cje spo∏eczne.

˚ycz´ przyjemnej lektury.
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Badajà rynek pracy
Powiatowy Urzàd Pracy w Tychach rozpo-

czà∏ we wrzeÊniu badania lokalnego rynku
pracy. Jednym z ich celów jest rozpoznanie
wymogów, jakie przysz∏ym pracownikom
stawiajà pracodawcy.

Badania przeprowadzane by∏y w oparciu
o technik´ wywiadu socjologicznego na do-
branej w sposób losowy próbie ok. 500 pra-
codawców z Tychów i powiatu bieruƒsko-l´-
dziƒskiego.

Profesjonalnie zidentyfikowane potrzeby
kadrowe lokalnych pracodawców pomogà
w∏adzom samorzàdowym kszta∏towaç poli-
tyk´ przeciwdzia∏ania bezrobociu, a szko∏y

otrzymajà rzetelnà informacj´ dotyczàcà
zmian zachodzàcych na rynku pracy, tak by
mog∏y odpowiednio modyfikowaç kierunki
kszta∏cenia.

Tego typu dzia∏ania PUP Tychy podejmuje
po raz pierwszy. Badania zostanà powtórzo-
ne za rok na tej samej grupie pracodawców,
by pokazaç dynamik´ zjawisk zachodzàcych
na lokalnym rynku pracy. 

Opiek´ merytorycznà nad badaniami ob-
jà∏ prof. Leszek A. Gruszczyƒski z Instytutu
Socjologii UÂ. Raport zawierajàcy wnioski
z badaƒ uka˝e  si´ na poczàtku listopada.

(AC)



II Liceum Ogólnokszta∏càce im. C.K.
Norwida w Tychach obchodzi w tym ro-
ku swoje 40-lecie. Dla szko∏y w naszym
mieÊcie jest to znaczàca rocznica, mi-
mo ˝e to tak niewiele w porównaniu ze
szko∏ami o stu- czy dwustuletniej tra-
dycji.

Na poczàtku lat 50. w Tychach funkcjono-
wa∏a tylko jedna szko∏a podstawowa, nie
by∏o ani jednej szko∏y Êredniej. W zwiàzku
z szybkim rozwojem miasta i gwa∏townym
przyrostem jego ludnoÊci (w 1952 - 12 tys.,

a w 1960 ju˝ 50 tys.) rozpocz´to budow´
nowych szkó∏ podstawowych, zacz´to tak˝e
rozwijaç szkolnictwo Êrednie. W 1953 r. po-
wo∏ano LO nr I im. Leona Kruczkowskiego,
ale wkrótce okaza∏o si´ ono za ma∏e w sto-
sunku do potrzeb rozbudowujàcego si´
miasta. W 1963 r. otwarto wi´c drugà szko-
∏´ tego typu, czyli Liceum Ogólnokszta∏càce
nr II.

Zorganizowanie szko∏y i jej kierownictwo
powierzono póêniejszemu wicekuratorowi
katowickiemu Kazimierzowi G∏odowi.
W 1963 r. do dwóch klas przyj´to 80
uczniów, którzy jako pierwsi absolwenci
opuÊcili liceum w 1967 r.  Poczàtkowo li-
ceum zajmowa∏o tylko pi´tro w budynku
Szko∏y Podstawowej nr 4. W 1969 r. dyrek-
torem stale powi´kszajàcego liczb´ uczniów
liceum zosta∏ Bogus∏aw Morejko. W 1972 r.
zlikwidowano Szko∏´ Podstawowà nr 4,
a ca∏y budynek zaj´∏o liceum, któremu
w tym w∏aÊnie roku 22 kwietnia nadano

imi´ Cypriana Kamila Norwida.
Nastàpi∏a ponowna zmiana na
stanowisku dyrektora szko∏y -
w 1974 r. objà∏ je Stanis∏aw Ma-
dej. W pierwszej po∏owie lat sie-
demdziesiàtych stopniowo wpro-
wadzano klasy profilowane - naj-
pierw matematyczno-fizyczne,
póêniej humanistyczne i biolo-
giczno-chemiczne. Oprócz do-
tychczasowych j´zyków - francu-
skiego i rosyjskiego, cz´Êç
uczniów rozpocz´∏a nauk´ j´zyka

angielskiego. Systema-
tycznie ros∏a liczba
uczniów, zwi´ksza∏a si´
liczba sta∏ych nauczycie-
li, ale dalej pracowali ci,
którzy wspó∏tworzyli liceum, m. in.
Maria Gwóêdê, Anna Milak, Helena
Morawska, Wiktoria G∏ód. Powoli
ugruntowuje si´ pozycja II LO, wzra-
sta jego renoma. Wszystko to dzi´ki
coraz wy˝szemu poziomowi na-
uczania i coraz bardziej znaczàcym
osiàgni´ciom uczniów w olimpia-
dach przedmiotowych, konkursach,
zawodach sportowych.

I tak, w latach 70. i 80.: 
• 19 uczniów II LO by∏o finalista-

mi ogólnopolskich olimpiad (che-
mia, biologia, matematyka, historia, geogra-
fia, filozofia, j´zyk angielski i j´zyk rosyjski),

• szko∏a wielokrotnie zajmowa∏a czo∏owe
miejsca w rywalizacji sportowej na poziomie
województwa (koszykówka, biegi prze∏ajo-
we, narciarstwo alpejskie),

• co roku wzrasta∏ procent ab-
solwentów, którzy otrzymywali
indeksy wy˝szych uczelni (Êred-
nio 80 proc.), niektórzy z nich
podejmowali póêniej prac´ na-
ukowà.

W 1990 r. dyrektorem liceum,
po przejÊciu Stanis∏awa Madeja
na emerytur´, zosta∏ W∏odzi-
mierz Trlik, wieloletni nauczyciel
matematyki. W tym okresie ode-
szli na emerytur´ nauczyciele,
którzy tworzyli liceum, ale za to
przychodzà pracowaç jego
pierwsi absolwenci. Z dawnej ka-
dry pozosta∏a na posterunku

tylko woêna Maria Andrzejczyk, czyli Pani
Marysia.

W latach 90. II LO umocni∏o swojà pozy-
cj´ szko∏y o wysokim poziomie nauczania
i d∏ugiej tradycji. Uczniowie z tych lat, tak
jak ich poprzednicy, osiàgali znaczàce sukce-
sy w olimpiadach przedmiotowych, w za-
wodach sportowych, otrzymywali nagrody,
byli aktywni w dzia∏alnoÊci kulturalnej. W la-
tach 1994-1998 laureatami ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych byli: Adam i Wi-
told Bednorz (matematyka i fizyka), Karina
Mucha i Agnieszka Kamiƒska (j´zyk polski),
Adam G∏ogowski (j´zyk angielski). Ucznio-
wie szko∏y co roku zajmowali czo∏owe miej-
sca w organizowanym przez Prezydenta
Miasta Tychy konkursie „Moja ma∏a ojczy-
zna”. Zaj´li tak˝e I miejsce w organizowa-
nym przez Telewizj´ Katowice turnieju pod

nasze miasto
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40 lat min´∏o...

Prace spo∏eczne - 1970 r.

Tyskie Spotkania M∏odoÊci - 1969 r.

Wycieczka w Góry Sto∏owe - 1968 r.



nazwà „Liga Licealistów, czyli Lala”. Ostatnie
lata to dalsze sukcesy szko∏y w wielu dzie-
dzinach. Nasi ostatni olimpijczycy to: An-
drzej Majewski, który zajà∏ w olimpiadzie
wiedzy o Unii Europejskiej drugie miejsce
w kraju, Przemys∏aw Tacik - finalista tej˝e
olimpiady, Magdalena Gunia - finalistka
olimpiady polonistycznej, a tak˝e Magdale-
na Wanot (olimpiada religijna) i Pawe∏
Szwarc (olimpiada j´zyka angielskiego).

Uczniowie Norwida jednak ˝yjà nie tylko
naukà. W szkole odbywa si´ wiele imprez,
spotkaƒ z interesujàcymi ludêmi. Co roku
w szkole rozgrywany jest konkurs „Bli˝ej Eu-
ropy”, podczas którego uczniowie prezentu-
jà piosenki, wiersze i scenki teatralne w ró˝-
nych j´zykach. Tak˝e co roku w „Konkursie
M∏odych Talentów” m∏odzi twórcy-ucznio-
wie prezentujà w∏asnà muzyk´, poezj´ i pra-
ce plastyczne, a laureaci tego konkursu
przedstawiajà swoje utwory mieszkaƒcom
miasta. We wrzeÊniu obchodzone jest Êwi´-
to patrona liceum, tzw. Dzieƒ Norwidowski,
kiedyÊ na wspólnym rajdzie turystycznym,
a teraz na spotkaniu z wyst´pami artystycz-
nymi. W ostatnich latach pojawi∏y si´ nowe
szkolne imprezy, jak np. Dni Europejskie
oraz Dni Otwarte Szko∏y. W szkole aktywnie
dzia∏a Rada M∏odzie˝owa, wydawana jest
gazetka szkolna pt. „Osa”, a tak˝e od ze-
sz∏ego roku - Rocznik Licealny. W tym roku
szko∏a podj´∏a wspó∏prac´ z m∏odzie˝à z au-
striackich miast Hartzberg i Leoben. Od
2000 roku dzia∏a w szkole Klub Europejski,
organizator wielu imprez, jak choçby sesji
w kinie  „Andromeda” dla m∏odzie˝y tyskich
szkó∏ Êrednich pod has∏em „Europejski wy-
miar tolerancji” czy te˝ uroczystego otwar-
cia klubu po∏àczonego z wyk∏adem prof.
Marka S. Szczepaƒskiego. Jego cz∏onkowie

brali udzia∏ w debatach
oxfordzkich w Katowi-
cach i Gliwicach, zajmo-
wali czo∏owe miejsca
w konkursach europej-
skich. 

Jesienià 2000 r., po
przejÊciu dyrektora Trlika
na emerytur´, w wyniku
konkursu funkcj´ t´ objà∏
Piotr Rosiak, absolwent
i d∏ugoletni nauczyciel
chemii w Liceum im. C.
K. Norwida. Warto tutaj
dodaç, ˝e wielu spoÊród
pi´çdziesi´ciu nauczycieli
liceum to jego absol-
wenci.

W roku 40-lecia II LO
im. C.K. Norwida liczy
ok. 700 uczniów w 23
klasach o nast´pujàcych
profilach: matematycz-
no-fizycznym, matema-
tyczno-informatycznym,
matematyczno-angiel-
skim, biologiczno-che-
micznym, ogólnym z po-
szerzonym angielskim,
humanistycznym, euro-
pejskim. Mamy równie˝
od zesz∏ego roku klasy
integracyjne. Uczniowie
uczà si´ j´zyka angiel-
skiego, rosyjskiego, fran-
cuskiego i niemieckiego.
Budynek szko∏y jest syste-
matycznie modernizowany, jednak ciàgle
pozostaje problem zbyt ma∏ej iloÊci sal lek-
cyjnych, co powoduje ˝e lekcje muszà odby-

waç si´ prawie na dwie zmiany. Szko-
∏a systematycznie wzbogaca si´
w pomoce naukowe (komputery, te-
lewizory, magnetowidy, ksià˝ki, ma-
py), nowe meble, pracowni´ interne-
towà.

Dzisiaj w Tychach  oprócz szkó∏ za-
wodowych i techników funkcjonuje
pi´ç liceów paƒstwowych i dwa spo-
∏eczne. WÊród nich II LO zajmuje zna-
czàcà pozycj´. Co roku wielu absol-
wentów gimnazjów stara si´ o przy-
j´cie, by potem jako absolwenci,
ch´tnie do niego wracaç, czy jako
nauczyciele, czy jako mile widziani
goÊcie. Matur´ w II LO majà ju˝ za
sobà dzieci pierwszych absolwentów.
Tak oto na naszych oczach rodzi si´
tradycja, która tak bardzo potrzebna
jest Tychom.

Joanna Rozmus

nasze miasto
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Coroczny maraton matematyczny

Grono pedagogiczne II LO



CHEMIA

porady porady porady porady porady porady

porady

PPrrzzeedd  aawwaarriiàà::  
• zaopatrz si´ w podr´czne Êrodki ochrony dróg oddechowych,

przetrzymuj je w ogólnodost´pnym miejscu, 
• bàdê przygotowany na ewakuacj´, mo˝e ona potrwaç kilka go-

dzin, a nawet dni. 

ZZAAPPAAMMII¢¢TTAAJJ!!  
Pojazdy przewo˝àce substancje niebezpieczne oznakowane sà po-

maraƒczowymi prostokàtnymi tablicami z czarnymi cyframi okreÊla-
jàcymi rodzaj niebezpiecznej substancji.

PPooddcczzaass  aawwaarriiii::  
W miejscu, w którym uwolni∏y si´ jakiekolwiek toksyczne Êrodki: 
• zachowaj spokój, nie wpadaj w panik´,
• zadzwoƒ do stra˝y po˝arnej - 998, 
• opuÊç zagro˝ony rejon, kierujàc si´ prostopadle do kierunku

wiatru i omijajàc miejsce awarii lub schroƒ si´ w najbli˝szym po-
mieszczeniu zamkni´tym (kinie, sklepie, mieszkaniu),

• gdy znajdujesz si´ w samochodzie zamknij okna i wy∏àcz wen-
tylacj´ - pozwoli to ograniczyç ryzyko ska˝enia, 

• chroƒ drogi oddechowe i skór´. Wykorzystaj dost´pne Êrodki
ochrony. Jako filtru u˝yj zwil˝onej w wodzie lub wodnym roztworze
sody oczyszczonej chusteczki, szalika, r´cznika itp.,

• jak najszybciej zabierz poza teren zagro˝enia dzieci i osoby nie-
pe∏nosprawne,

• wy∏àcz urzàdzenia gazowe i elektryczne, wygaÊ piece, zamknij
przewody kominowe i wentylacyjne,

• gdy zostanie zarzàdzona ewakuacja zamknij okna, mieszkanie,
powiadom sàsiadów i udaj si´ w kierunku wskazanym w komunika-
tach lub przez s∏u˝by porzàdkowe, 

• jeÊli nie zdà˝y∏eÊ opuÊciç mieszkania niezw∏ocznie uszczelnij
okna, drzwi, otwory wentylacyjne oraz inne mo˝liwe drogi przedo-
stania si´ toksycznego Êrodka, 

• zabezpiecz ˝ywnoÊç w szczelnych pojemnikach, 
• s∏uchaj lokalnych stacji radiowych lub telewizyjnych i stosuj si´

do zaleceƒ przekazywanych w komunikatach. 

PPAAMMII¢¢TTAAJJ!!  
Zapach Êrodków toksycznych jest wyczuwalny znacznie wczeÊniej,

zanim ich st´˝enie stanie si´ groêne dla ˝ycia.
PPoo  aawwaarriiii::  
• do chwili odwo∏ania alarmu lub zarzàdzenia ewakuacji nie

opuszczaj uszczelnionych pomieszczeƒ, 
• unikaj ˝ywnoÊci pochodzàcej ze ska˝onego terenu, dopóki nie

zostanie zbadana przez stacj´ sanitarno-epidemiologicznà, 
• jeÊli przebywa∏eÊ w strefie ska˝onej, zdejmij zanieczyszczone

ubranie. Du˝à iloÊcià wody przemyj oczy, usta, nos i weê prysznic,
a nast´pnie zg∏oÊ si´ do lekarza, 

• spakuj ska˝one ubranie i buty w oddzielnym, szczelnym pudle,
w którym nie b´dà styka∏y si´ z innymi, nieska˝onymi rzeczami.
Zwróç si´ do samorzàdu lokalnego o usuni´cie tych przedmiotów, 

• dowiedz si´ od lokalnych w∏adz, czy i jak odkaziç ziemi´
i budynki.
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WYPADKI Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI 
Mogà towarzyszyç awariom, katastrofom lub kl´skom ˝ywio∏owym. Zagro˝one jest wówczas Êrodowisko naturalne, zdro-

wie lub ˝ycie mieszkaƒców. Niebezpieczne substancje chemiczne mogà znajdowaç si´ w budynkach: zak∏adach chemicz-
nych, sk∏adnicach, magazynach lub obiektach ruchomych: cysternach samochodowych i kolejowych. 

Zagro˝enia w Tychach
AAmmoonniiaakk
1. Dzia∏anie i objawy zatrucia:
- substancja niebezpieczna dla uk∏adu oddechowego, oÊrod-

kowego uk∏adu nerwowego i oczu,
- zatrucie mo˝e prowadziç do zaburzeƒ psychicznych i neuro-

logicznych, a tak˝e utraty wzroku,
- po kilku minutach dzia∏ania amoniak os∏abia mi´Ênie,
- powoduje pojawienie si´ drgawek, obni˝a próg bólu, mo˝e

prowadziç do obrz´ku p∏uc,
- przy du˝ym st´˝eniu wyst´puje obfite ∏zawienie, ból oczu,

dusznoÊç, silne napady kaszlu, zawroty g∏owy oraz bóle ˝o∏àd-
ka, wymioty i zatrzymanie moczu,

- mo˝e nastàpiç obrz´k krtani i skurcz strun g∏osowych, poja-
wia si´ ból za mostkiem, czkawka i wymioty.

Na terenie Tychów funkcjonujà cztery jednostki, które wyko-
rzystujà w swoich instalacjach ch∏odniczych amoniak w du˝ych
iloÊciach:

• Kompania Piwowarska - Tyskie Browary Ksià˝´ce przy ul. Mi-
ko∏owskiej 5, gdzie znajduje si´ 75 ton amoniaku. W razie awa-
rii strefa zagro˝enia wynosi 500 m, zagro˝onych b´dzie 2,5 tys.
osób.

• Polaris - Ch∏odnie Âlàskie przy ul. Miko∏owskiej 93 - znajdu-
je si´ tam 40 ton amoniaku. W wypadku awarii w 300-metro-
wej strefie zagro˝enia znajdzie si´ 300 osób.

• Stadion Zimowy przy ul. Ch. de Gaulle’a 2 - w jego instala-
cjach znajduje si´ 13,2 ton amoniaku. Ewentualna awaria spo-
woduje zagro˝enie dla 250 mieszkaƒców 150-metrowej strefy
wokó∏ lodowiska. Dodatkowo zagro˝onych mo˝e byç oko∏o 2,5
tys. widzów oraz 50 osób obs∏ugi i s∏u˝b ochrony w sytuacji,
gdyby na stadionie odbywa∏ si´ np. mecz hokejowy lub inna im-
preza masowa.

• Sertop przy ul. Przemys∏owej 58 - znajduje si´ tam 1,5 to-
ny amoniaku. W wypadku awarii zagro˝eni b´dà pracownicy
(160 osób), strefa zagro˝enia w tym przypadku to 200 m.

TTrraannssppoorrtt  mmaatteerriiaa∏∏óóww  nniieebbeezzppiieecczznnyycchh  ((ww pprrzzyyppaaddkkuu  kkaattaa--
ssttrrooffyy  pprroommiieeƒƒ  zzaaggrroo˝̋eenniiaa  ddoo  225500  mm))::

--  kkoolleejjoowwyy::
W 2002 roku przez stacj´ PKP w Tychach przetransportowa-

no 720 wagonów z NSCH. By∏y to: oleje nap´dowe, substancje
˝ràce, materia∏y promieniotwórcze oraz 24 wagony z materia-
∏ami wybuchowymi: dynamitem oraz nitrozà.

--  ddrrooggoowwyy
W 2002 roku przez Tychy przewiezionych zosta∏o ok. 1,5 tys.

ton ró˝nych materia∏ów wybuchowych, m.in. dynamitu, trój-
chloroetylenu, ciek∏ego amoniaku czy metanitu.

(AH) - Opracowanie na podstawie materia∏ów Âlàskiego Urz´du Wojewódzkiego i Urz´du Miasta Tychy
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Od 6 paêdziernika obok Gminnego
OÊrodka Informacji Europejskiej w Ty-
chach przy ul. Grota Roweckiego 44,
pok. 102-104, zostanie uruchomione
w ramach rzàdowego Programu Akty-
wizacji Zawodowej Absolwentów
„Pierwsza Praca” Gminne Centrum In-
formacji (GCI). Realizacja projektu sta∏a
si´ mo˝liwa dzi´ki pozyskaniu przez
gmin´ dofinansowania z Ministerstwa
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej. 

G∏ównym celem przedsi´wzi´cia jest prze-
ciwdzia∏anie bezrobociu i marginalizacji
spo∏ecznej wÊród mieszkaƒców naszego
miasta oraz wyrównanie dysproporcji w do-
st´pie do nowych technologii przekazu in-
formacji. GCI zaoferuje szerokà gam´ us∏ug
- wszystkie z nich Êwiadczone b´dà bezp∏at-
nie. Osoby poszukujàce pracy b´dà mog∏y
m.in. skorzystaç z nowoczesnych stanowisk
komputerowych pod∏àczonych do sieci in-
ternetowej, jak równie˝ z pomocy wyspecja-

lizowanej kadry obs∏ugujàcej GCI. Swobod-
ny dost´p do ró˝nego rodzaju baz danych
o aktualnych ofertach pracy na poziomie lo-
kalnym, regionalnym, ogólnopolskim i euro-
pejskim oraz us∏ugi doradcze z zakresu pra-
wa pracy, praw i obowiàzków bezrobotnego
i szeroko rozumianej pomocy spo∏ecznej -
wszystko to pomo˝e z pewnoÊcià wielu oso-

bom odnaleêç si´ na tak trud-
nym dzisiaj rynku pracy. Ka˝-
demu potrzebujàcemu pra-
cownicy pomogà napisaç CV
i list motywacyjny do poten-
cjalnego pracodawcy. W GCI
znajdzie si´ tak˝e punkt infor-
macyjny dla osób niepe∏no-
sprawnych, których sytuacja
na rynku pracy jest szczególnie
trudna. Poprzez dostosowanie
siedziby do potrzeb osób nie-
pe∏nosprawnych oraz stwo-
rzenie odpowiedniej bazy da-
nych ofert pracy dla tej grupy,
problem izolacji spo∏ecznej
i zawodowej niepe∏nospraw-
nych tyszan mo˝e zostaç w znacznym stop-
niu zniwelowany. 

Âwiadczone us∏ugi przyczynià si´ tak˝e do
upowszechnienia informacji dotyczàcych in-
tegracji europejskiej. Szeroko rozumiana in-

formacja europejska pozostanie bowiem na-
dal wiodàcym obszarem dzia∏alnoÊci funk-
cjonujàcego od marca tego roku OÊrodka
Informacji Europejskiej. Ka˝da zaintereso-
wana osoba mo˝e uzyskaç dane dotyczàce
mo˝liwoÊci odbycia praktyk i sta˝y w insty-
tucjach unijnych, informacje o aktualnych
programach edukacyjnych oraz pomoc

w wype∏nieniu stosownych formularzy. Pra-
cownicy zapewniajà równie˝ bezp∏atne do-
radztwo dla tyskich przedsi´biorców w za-
kresie pozyskiwania Êrodków z funduszy eu-
ropejskich.

Wsparcie dzia∏aƒ Gminnego Centrum In-
formacji gwarantujà partnerzy pro-
jektu: Powiatowy Urzàd Pracy, Agen-
cja Promocji i Rozwoju Gospodarcze-
go Miasta Tychy oraz Okr´gowa Izba
Przemys∏owo-Handlowa w Tychach.
Dzi´ki Êcis∏ej koordynacji przedsi´-
wzi´ç podejmowanych przez te pod-
mioty bezrobotni b´dà mogli
oczekiwaç efektywnej i kom-
pleksowej pomocy w poszu-
kiwaniu pracy. Wspólnie
z partnerami projektu oraz
innymi instytucjami szkole-
niowymi GCI pomagaç b´-
dzie w organizacji szkoleƒ
i seminariów informacyjnych
podnoszàcych kwalifikacje
zawodowe osób bezrobot-
nych.

Wszystkie informacje doty-
czàce dzia∏alnoÊci centrum,
jak równie˝ wszelkie przydat-
ne w poszukiwaniu pracy ad-
resy dost´pne b´dà w formie

drukowanej (informatory, ulotki,
broszury, pozycje ksià˝kowe) oraz
w internecie. Aby stworzyç miesz-
kaƒcom mo˝liwie najdogodniejszy
dost´p do us∏ug Gminnego Cen-
trum Informacji, funkcjonowaç ono
b´dzie siedem dni w tygodniu, od 7
do 21. ((MMZZ))

wydarzenia

7

Rusza Gminne Centrum
Informacji



Osiedla czy dzielnice
- Dlaczego od poczàtku aktualnej ka-

dencji Rady Miasta nie uda∏o si´ powo-
∏aç dzielnic w miejsce dotychczaso-
wych osiedli?

- Po wyborach samorzàdowych jesienià
ubieg∏ego roku wi´kszoÊç radnych IV ka-
dencji Rady Miasta postanowi∏a przeanali-
zowaç sposób powo∏ywania Rad Osiedli.
W grudniu 2002 zosta∏a powo∏ana komisja
doraêna do opracowania zmian w statucie

miasta dotyczàcych jednostek pomocni-
czych, na czele której stanà∏ radny Stefan
Moçko. Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e
wi´kszoÊç cz∏onków komisji to radni wywo-
dzàcy si´ ze Êrodowiska Rad Osiedli, którzy
bardzo dobrze znajà ich problemy. Komisja
opracowa∏a uchwa∏y Rady Miasta, które,
niestety, zosta∏y uniewa˝nione przez Woje-
wod´ Âlàskiego.

- Jakie b´dà zatem kolejne kroki Rady
Miasta?

- W paêdzierniku odb´dà si´ konsultacje
spo∏eczne, których celem b´dzie przedsta-
wienie mieszkaƒcom miasta projektu po-
dzia∏u Tychów na dwanaÊcie dzielnic oraz
projektu ich statutu. Oczekujemy odpowie-
dzi, czy mieszkaƒcy chcà wprowadzenia
tych zmian, czy te˝ nie. Wyniki konsultacji
komisja doraêna przedstawi Radzie Miasta
prawdopodobnie 29 paêdziernika.

- Co przemawia za zmianà dotych-
czasowego systemu funkcjonowania
jednostek pomocniczych?

- Wiele argumentów. Obecnie funkcjonu-
je pi´tnaÊcie osiedli, które obejmujà swoim
zasi´giem tylko 30 proc. mieszkaƒców mia-
sta, zatem zdecydowana wi´kszoÊç tyszan
jest pozbawiona dost´pu do tego podsta-
wowego elementu systemu samorzàdowe-
go. Kolejny argument to zró˝nicowanie ak-
tualnych osiedli pod wzgl´dem powierzchni
i liczby mieszkaƒców. Ponadto wi´ksze
dzielnice majà pomóc zlikwidowaç podzia∏y
pomi´dzy mieszkaƒcami bloków i domów
jednorodzinnych. Rady Dzielnic majà zyskaç
sta∏e siedziby, co u∏atwi kontakt z mieszkaƒ-
cami i pomo˝e w organizacji spotkaƒ, szko-
leƒ, imprez oÊwiatowych i kulturalnych.

Powtarza si´ te˝ argument, ˝e za kilka lat
liczba Rad Osiedli mo˝e wzrosnàç nawet
trzykrotnie, co spowoduje ich os∏abienie
i marginalizacj´. Ma∏e rady nie b´dà mia∏y
wp∏ywu na programy inwestycyjne miasta,
a koszty ich utrzymania b´dà niewspó∏mier-
nie wysokie do korzyÊci, jakie b´dà mog∏y
zapewniç mieszkaƒcom.

- Co mówià przeciwnicy dzielnic?
- Wszystkie funkcjonujàce aktualnie Rady

Osiedli powstawa∏y z inicjatywy mieszkaƒ-
ców i przyczyni∏y si´ do zintegrowania lokal-
nych Êrodowisk. Idea wprowadzenia przez
Rad´ Miasta podzia∏u na dzielnice jest od-
bierana przez niektóre Êrodowiska jako pró-
ba ograniczenia ich wp∏ywu na najbli˝sze
otoczenie. 

Problem jest niewàtpliwie z∏o˝ony i wa˝-
ny. Mam nadziej´, ˝e dzi´ki konsultacjom
spo∏ecznym uzyskamy od tyszan wyraênà
odpowiedê, jakiego systemu jednostek po-
mocniczych oczekujà.

Rozmawia∏: Marcin Lauer

wywiad

Osiedla czy dzielnice
Rozmowa z Barbarà Koniecznà, przewodniczàcà Rady Miasta Tychy
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W dniach od 1 do 28 paêdziernika Rada Miasta Tychy przeprowadzi konsultacje
w sprawie podzia∏u miasta na dwanaÊcie dzielnic, b´dàcych jednostkami pomocniczy-
mi Rady Miasta. Przedmiotem konsultacji b´dzie tak˝e projekt statutu dzielnicy, który
ma szczegó∏owo okreÊlaç kompetencje oraz organizacj´ dzielnicy.

Konsultacje odb´dà si´ w siedzibach dzia∏ajàcych na terenie miasta Rad Osiedli. Za
ich organizacj´ odpowiedzialne b´dà zarzàdy osiedli, które poinformujà mieszkaƒców
o miejscach i terminach spotkaƒ. Tam, gdzie nie funkcjonujà jednostki pomocnicze,
spotkania dla mieszkaƒców zostanà zorganizowane przez radnych z danego okr´gu.

Mieszkaƒcy, którzy nie wezmà udzia∏u w zebraniach mogà wypowiedzieç si´ na te-
maty obj´te konsultacjami na piÊmie, kierujàc listy do Rady Miasta Tychy z dopiskiem
„konsultacje spo∏eczne” (Rada Miasta Tychy, al. Niepodleg∏oÊci 49, 43-100 Tychy).

TreÊç konsultowanego statutu dzielnicy mieszkaƒcy mogà otrzymaç za po-
Êrednictwem swoich radnych, zarzàdów osiedli lub w Wydziale Obs∏ugi Ra-
dy Miasta Urz´du Miasta Tychy; dost´pna jest tak˝e na stronie internetowej
UM Tychy (www.umtychy.pl).


