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Biblioteka w sieci
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach
informuje, ˝e pod adresem www.mbp.tychy.pl dost´pny jest katalog tyskiej ksià˝nicy
dzia∏ajàcy w zintegrowanym systemie bibliotecznym PROLIB. Na aktualnym etapie
wdra˝ania programu mo˝na uzyskaç informacj´, czy dana pozycja znajduje si´ w sieci bibliotecznej MBP, a je˝eli tak, to w której
placówce. Nie ma jeszcze mo˝liwoÊci
sprawdzenia, czy dana ksià˝ka zosta∏a wypo˝yczona.
Do dyspozycji mieszkaƒców jest informacja o ponad 120 tys. egzemplarzy, czyli
o prawie 65 tys. tytu∏ów. Katalog obejmuje
wszystkie ksià˝ki zakupione oraz otrzymane

w darze od czytelników i instytucji po 1
stycznia 1998 roku. Uwzgl´dnia tak˝e pozycje nabyte wczeÊniej, a zlokalizowane
w bibliotece centralnej, która przygotowuje
si´ do komputerowego udost´pniania
zbiorów. Codziennie w bazie przybywa kilkadziesiàt nowych pozycji.
MBP zaprasza wszystkich mieszkaƒców do korzystania ze swojej bazy. - JesteÊmy przekonani, ˝e b´dzie ona dobrze
s∏u˝y∏a uczniom i studentom oraz bibliotekom dzia∏ajàcym w naszym mieÊcie - mówi
dyrektor MBP Dorota ¸ukasiewicz-Zaga∏a.

20 i 21 sierpnia w OÊrodku Wypoczynkowym w Paprocanach odb´dzie si´ kolejna edycja znanego ju˝ w ca∏ej Polsce festiwalu „Port PieÊni Pracy”. Podobnie jak
w latach poprzednich, organizatorzy
z Miejskiego Centrum Kultury zaprosili do
udzia∏u w imprezie najwi´ksze gwiazdy
polskiej sceny szantowej. W sobot´,

(AC)

Odwiedzili Tychy
18 lipca w Urz´dzie Miasta goÊci∏a delegacja studentów z ró˝nych paƒstw europejskich - Hiszpanii, Portugalii, Danii, Rumunii
i Grecji, którzy odwiedzili Tychy w ramach
programu Summer University 2005 (Uniwersytet Letni 2005). Jest to jeden z projektów organizowanych przez Europejskie Forum Studentów, którego g∏ównà ideà jest
integracja studentów europejskich szkó∏
wy˝szych poprzez wymian´ kulturalnà.
Dzi´ki dwutygodniowemu pobytowi w po∏udniowej Polsce m∏odzie˝ mia∏a okazj´ do-

wiedzenia si´ czegoÊ o polskiej kulturze,
sztuce i j´zyku. Uczestnicy zwiedzili mi´dzy
innymi Gliwice, Tarnowskie Góry, Ogrodzieniec, Zakopane, Kraków i Rybnik.
Prezydent Miasta Tychy objà∏ patronatem
realizacj´ tego przedsi´wzi´cia. W trakcie
wizyty w Tychach studenci zapoznali si´
z najwa˝niejszymi informacjami na temat
naszego miasta oraz zwiedzili Tyskie Muzeum Piwowarstwa.
(MZ)

w koncercie zatytu∏owanym „Nie umrà ˝aglowce” wystàpià: Klang, Segars, Stonehenge, Za Horyzontem i Yank Shippers
oraz prowadzàcy koncert muzycy Pere∏
i ¸otrów. W niedzielne (21.08.) popo∏udnie zapraszamy dzieci, dla których specjalny koncert przygotuje Mirek „Zejman”
Kowalewski. Póêniej rozpocznie si´ koncert
fina∏owy, w którym zagrajà: Ryczàce Dwudziestki, Cztery Refy, EKT Gdynia, Zejman
i Garkumpel, Passat i Per∏y i ¸otry. Tytu∏ niedzielnego koncertu: „Nie wiadomo, co si´
jeszcze wydarzy”…
Wiadomo natomiast, ˝e tydzieƒ póêniej,
27 sierpnia, wydarzy si´ na Placu pod ˚yrafà kolejna „Tyska Noc Filmowa”, organizowana przez Stowarzyszenie „M∏odzi dla
Tychów” przy wspó∏pracy MCK. W plenerowym, wieczornym „kinie pod chmurkà”
b´dzie mo˝na obejrzeç filmy Olafa Lubaszenki: „Ch∏opaki nie p∏aczà”, „Poranek
kojota” i „E=mc2”. Poczàtek projekcji ok.
godz. 20.30.
(w)
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informacje

Pies w mieÊcie

Szanowni

Paƒstwo

W tym numerze przedstawiamy wyniki
badaƒ dotyczàcych postrzegania Tychów
przez mieszkaƒców. Chcia∏bym zwróciç
uwag´ Czytelników na jednà z informacji respondenci pytani o najwi´ksze atuty miasta, najcz´Êciej wskazywali na tereny zielone, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Jeziora
Paprocaƒskiego.
To, ˝e jezioro i jego otoczenie uznawane
sà za obszar o szczególnym znaczeniu rekreacyjnym nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem - Paprocany to wielki walor Tychów. Jednak˝e w przekonaniu w∏adz miasta potencja∏ tego terenu nie jest w pe∏ni
wykorzystywany. Bardzo chcemy, aby Paprocany by∏y miejscem jeszcze atrakcyjniejszym i stwarza∏y mo˝liwoÊci sp´dzania wolnego czasu wszystkim tyszanom oraz goÊciom odwiedzajàcym Tychy.
Aby zrealizowaç ten cel, zamierzamy w Êcis∏ej wspó∏pracy z Polskim Zwiàzkiem W´dkarskim przywróciç pierwotny charakter jeziora,
które powinno byç zbiornikiem rekreacyjnosportowym, nie zaÊ swego rodzaju stawem
hodowlanym. Obecnie intensywna eksploatacja jeziora przez w´dkarzy ma negatywne
skutki uboczne - zanieczyszczanie wody
i zwiàzane z tym ograniczenia mo˝liwoÊci kàpieli, dotkliwe zw∏aszcza w okresie letnim.
Kolejny krok to przekszta∏cenie Paprocan
w oÊrodek ca∏oroczny, dysponujàcy odpowiednià bazà gastronomicznà, przystosowany do organizacji du˝ych imprez plenerowych.
Jestem przekonany, ˝e w perspektywie
najbli˝szych kilku lat zdo∏amy zmieniç Paprocany tak, by wszyscy tyszanie mogli byç
z nich dumni.

Prezydent Miasta Tychy

Polski Klub Ekologiczny - Ko∏o Miejskie
w Tychach w uzgodnieniu z Wydzia∏em Komunalnym Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa
Urz´du Miasta Tychy, prowadzi badania ankietowe pod tytu∏em „Pies w mieÊcie”. Anonimowe ankiety skierowane sà do mieszkaƒców miasta, a zw∏aszcza w∏aÊcicieli lub
opiekunów psów. Pytania dotyczà sposobów sprzàtania po psach oraz kwestii bezpieczeƒstwa. G∏ównym celem jest poprawianie czystoÊci w mieÊcie, zw∏aszcza na terenach osiedli mieszkaniowych.
Organizatorzy chcà zainteresowaç mieszkaƒców problemem psów w mieÊcie i poznaç poglàdy tyszan na relacje mi´dzy ludêmi, zwierz´tami i Êrodowiskiem. U∏atwi to
ustalanie zasad dotyczàcych tych kwestii
w regulaminach osiedli i dzielnic. Korzystnie
wp∏ynie te˝ na wspó∏˝ycie ludzi o ró˝nych
poglàdach i przyzwyczajeniach. Poprzez zaznajomienie z tematykà ukszta∏tuje postaw´
tolerancji i zrozumienia wobec ludzi, zwierzàt i Êrodowiska.

Ankiety dost´pne sà w Urz´dzie Miasta,
w siedzibie ko∏a Polskiego Klubu Ekologicznego ul. Budowlanych 59 oraz w spó∏dzielniach mieszkaniowych i administracjach
MZBM.
Cz∏onkowie Ko∏a PKE w Tychach planujà
tak˝e we wspó∏pracy z weterynarzami oraz
innymi fachowcami organizowanie warsztatów i szkoleƒ poruszajàcych wiele tematów
zwiàzanych z psami w mieÊcie: poczàwszy
od decyzji, jakiego psa kupiç, jak go wychowywaç, jak karmiç, jak i gdzie wyprowadzaç
na spacer.
Na realizacj´ wymienionych dzia∏aƒ wraz
z opracowaniem i opublikowaniem do koƒca roku wyników i wniosków przewidziano
oko∏o 6 tys. z∏.
Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç
na stronie internetowej: www.polskiklubekologiczny.org
oraz
e-mail:
tychyLA21@wp.pl
(SP)

Dzieci ulicy
Ju˝ po raz trzeci w Tychach organizowany
jest program „Dzieci ulicy” dofinansowany ze
Êrodków bud˝etu miasta oraz Powiatowego
Urz´du Pracy.
Celem programu jest niesienie pomocy
dzieciom pozbawionym opieki. W jego ramach dziesi´ciu pedagogów wraz z wolontariuszami patroluje miejsca, gdzie gromadzà
si´ dzieci oraz miejsca szczególnego zagro˝enia. Pedagodzy na miejscu rozpoznajà problemy i rozmawiajà z dzieçmi, proponujà im ciep∏y posi∏ek, kontaktujà si´ z ich rodzinami,
a na placach zabaw oraz boiskach prowadzà
zaj´cia i zabawy. Wolontariusze rozdajà dzieciom i doros∏ym ulotki, w których zamieszczo-

ne sà informacje, jak mo˝na pomóc
zaniedbanemu dziecku, gdzie mo˝na si´ zg∏aszaç, ˝eby dostaç ciep∏y
posi∏ek.
Miasto na realizacj´ programu
przeznaczy∏o 40 tys. z∏. Powiatowy
Urzàd Pracy sfinansowa∏ sta˝e i szkolenia z zakresu pracy z „dzieçmi ulicy” dla dziesi´ciu pedagogów. Program ruszy∏ 1 lipca i potrwa do koƒca roku, prowadzi go fundacja „Razem raêniej”.

(AC)
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nasze miasto

Tyszanie o Tychach
W tym roku mija 55 lat od decyzji rzàdu o budowie Nowych Tychów. Ma∏e miasteczko, którym Tychy by∏y do tej pory, mia∏o zostaç rozbudowane do miasta stutysi´cznego.
W ciàgu pó∏wiecza rzeczywistoÊç zweryfikowa∏a pierwotne
plany i za∏o˝enia. Co o swym mieÊcie myÊlà dzisiaj sami tyszanie? Odpowiedê na to pytanie da∏y badania ankietowe
przeprowadzone na zlecenie spó∏ki „ÂródmieÊcie” wÊród
1150 doros∏ych mieszkaƒców Tychów.
Nasze wizytówki
Z zebranego i opracowanego materia∏u badawczego wynika, ˝e
za pozytywnà wizytówk´ Tychów uwa˝ane sà g∏ównie tereny zielone. Okalajàce lasy oraz oazy zieleni w Êrodku miasta stanowià jego
istotny atut. Nic wi´c dziwnego, ˝e mieszkaƒcy cenià sobie mo˝liwoÊç korzystania z uroków okolic Jeziora Paprocaƒskiego oraz parków (ze szczególnym uwzgl´dnieniem Parku Miejskiego i Skweru
Niedêwiadków). Tego typu odpowiedzi stanowi∏y 31,16 proc. ogólnej liczby uzyskanych wskazaƒ.

Wizytówkà miasta jest równie˝ jego zaplecze gospodarcze, które
wskaza∏o 15,13 proc. respondentów. PodkreÊlali oni znaczenie licznych firm zwiàzanych ze Êwiatowymi markami, których zak∏ady
znajdujà si´ na terenach podstrefy tyskiej Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej oraz fabryki Fiata i Tyskich Browarów Ksià˝´cych. Badani zwracali uwag´ na fakt, i˝ zak∏ady te zapewniajà miejsca pracy sporej grupie mieszkaƒców naszego miasta i w znacznym
stopniu przyczyniajà si´ do utrzymania stosunkowo niskiego bezrobocia wÊród tyszan.
Ka˝de miasto posiada charakterystyczne dla siebie obiekty, stanowiàce punkty odniesienia w percepcji miejskiej przestrzeni. Równie˝
w Tychach, zdaniem badanych, znajdujà si´ takie obiekty, b´dàce
swoistymi wizytówkami miasta (13,64 proc.). Najcz´Êciej wskazywane by∏y tutaj: Piramida, tzw. Brama S∏oƒca, Pomnik Walki i Pracy
zwany potocznie „˚yrafà”, budynek Urz´du Miasta oraz Zameczek
MyÊliwski w Promnicach.
Zdaniem ankietowanych w tyskim krajobrazie sà jednak miejsca,
których z pewnoÊcià nie pokazaliby przyjezdnym. Za takie negatyw-

nasze miasto
ne wizytówki uwa˝ane sà przede wszystkim obiekty zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià PKP. Niemal 12 proc. ogólnej liczby odpowiedzi stanowi∏y wskazania na zaniedbany budynek dworca PKP na osiedlu A.
Narzekano równie˝ na stan dworców: Tychy Zachodnie i Tychy Miasto, które od lat nie spe∏niajà swoich pierwotnych funkcji, gdy˝ wy∏àczone sà z pasa˝erskiego ruchu kolejowego, a ich wyglàd, w opiniach respondentów, wp∏ywa negatywnie na wizerunek miasta.
Gdzie jest centrum?
Charakterystycznà cechà Tychów jest brak miejsca spe∏niajàcego
funkcje centrum. Centrum rozumianego w kategoriach symbolicznego miejsca (np.: rynek, deptak, skwer), stanowiàcego punkt odniesienia w percepcji przestrzeni miasta. W relacjonowanych badaniach ankietowani poproszeni zostali jednak o wyznaczenie obszaru, który ich zdaniem stanowi centrum. Analiza uzyskanego materia∏u badawczego pozwoli∏a na usystematyzowanie odpowiedzi
w pi´ç odr´bnych grup, stanowiàcych wyznaczane centra Tychów.
Najcz´Êciej wyodr´bniany przez respondentów obszar miasta,
spe∏niajàcy ich zdaniem funkcje centrum, zamyka∏ si´ w granicach:
okolic DH Azet, ul. S. Grota Roweckiego i al. Niepodleg∏oÊci, rejonu
osiedla D oraz okolic Urz´du Miasta (centrum 1). Obszar ten zosta∏
wskazany przez 414 ankietowanych, co stanowi∏o 36,22 proc. ogólnej liczby uzyskanych g∏osów.
Znacznie mniej wskazaƒ, bo zaledwie 13,04 proc., uzyska∏ drugi
ze wskazanych obszarów. Nie obejmowa∏ on jednak du˝ych terenów osiedli czy dzielnic, lecz zawarty zosta∏ w granicach dwóch ulic:
Grota Roweckiego i Dmowskiego (centrum 2).
Na trzecim miejscu, z wynikiem 11,46 proc., uplasowa∏ si´ obszar
obejmujàcy okolice hipermarketu Real (dawniej Hypernovej) oraz
Centrum - Tyskie Hale Targowe, osiedla M i N, al. Jana Paw∏a II (od
hotelu Tychy do DH Baron) (centrum 3).
Niewiele mniej g∏osów, bo 10,76 proc. uzyska∏a grupa odpowiedzi wyznaczajàcych centrum w starszej cz´Êci miasta: tj. na osiedlu
B, Rynku, placu Baczyƒskiego, tzw. hotelowcu, okolicach Teatru Ma∏ego (centrum 4). Zaledwie 1,14 proc. respondentów wskaza∏o, i˝
centrum miasta znajduje si´ w granicach osiedli F i E (centrum 5).
Istotny jest z pewnoÊcià fakt, ˝e a˝ 21,96 proc. uzyskanych odpowiedzi stanowi∏y stwierdzenia z rodzaju: „Tychy nie majà centrum”
lub „nie wiem/trudno powiedzieç”, co oznacza, ˝e a˝ jedna piàta
badanych zrezygnowa∏a ze wskazania obszaru miasta postrzeganego jako jego centrum.

miejsca zamieszkania. Decyzj´ swojà argumentujà najcz´Êciej faktem, ˝e w∏aÊnie tutaj mieszkajà ich krewni i znajomi (24,82 proc.),
stàd pochodzà (22,2 proc.), majà prac´ (19,43 proc.), lub po prostu
lubià to miasto (18,23 proc.).
Grzegorz Gawron
Autor jest socjologiem, pracuje w Katedrze Socjologii WSZiNS
w Tychach
Przedstawione wyniki badaƒ pochodzà z raportu pt.: „Miasto Tychy i jego centrum w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców” przygotowanego
na zlecenie spó∏ki „ÂródmieÊcie”

Czego jeszcze brakuje?
Zdaniem tyszan, w mieÊcie brakuje nie tylko centrum. Bioràcym
udzia∏ w badaniach najbardziej doskwiera brak obiektów rozrywki
(28,41 proc.). Chcieliby, aby w Tychach powsta∏y przede wszystkim:
multikino, dyskoteka oraz centrum rozrywki, gdzie mogliby sp´dzaç
czas wolny.
Sporej grupie respondentów (27,20 proc.) brakuje równie˝ obiektów sportu i rekreacji. Skar˝à si´ na niedobór basenów, a szczególnie obiektu na wolnym powietrzu lub du˝ego aquaparku. Chcieliby
tak˝e, aby w Tychach wybudowano kr´gielni´, hal´ sportowà, boiska (do gry w pi∏k´ no˝nà, siatkówk´ i koszykówk´) oraz dodatkowy stadion pi∏karski.
Na trzecim miejscu (9,97 proc.) znalaz∏y si´ obiekty kultury, w tym
przede wszystkim du˝y teatr, opera, muzeum, galerie oraz centrum
i dom kultury.
Tychy moje miasto
Chocia˝ tyszanie dostrzegajà wady swojego miasta, to jednak
w zdecydowanej wi´kszoÊci nie zamierzajà w przysz∏oÊci zmieniaç

èród∏o: Raport z badaƒ pt. „Miasto Tychy i jego centrum w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców” - na zlecenie „ÂródmieÊcie” sp. z o.o. - Alicja Biedroƒ, Grzegorz Gawron,
2004
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Co dalej z Radami Osiedli
W 2003 roku Rada Miasta Tychy podj´∏a decyzj´ o przeprowadzeniu ogólnomiejskich
konsultacji spo∏ecznych w sprawie projektu
podzia∏u miasta na jednostki pomocnicze
oraz organizacji i zakresu dzia∏ania tych jednostek. Od 1 paêdziernika
2003 roku odbywa∏y si´ spotkania z mieszkaƒcami, na których przedstawiano zainteresowanym za∏o˝enia nowego systemu Rad Osiedli,
konsultowano statuty. Nast´pstwem spotkaƒ by∏o opracowanie przez
dzia∏ajàcà wówczas doraênà komisj´ ds. jednostek pomocniczych wyników konsultacji. Wniosek koƒcowy sprowadza∏ si´ do nast´pujàcego stwierdzenia: „w wyniku konsultacji z mieszkaƒcami miasta Tychy,
mieszkaƒcy w wi´kszoÊci opowiedzieli si´ za tworzeniem jednostek
pomocniczych - Rad Osiedli - z ich inicjatywy”.
Efektem konsultacji by∏o przeprowadzenie w marcu 2004 roku wyborów do pi´tnastu Rad Osiedli - utworzonych z inicjatywy mieszkaƒców przed 2004 rokiem, oraz wniosek mieszkaƒców osiedla H w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwà osiedle „Honorata”. W czerwcu 2004 roku utworzono t´ jednostk´ oraz nadano jej
statut o takiej samej treÊci, jak statuty ju˝ istniejàcych osiedli.
Z koƒcem ubieg∏ego roku z inicjatywà utworzenia osiedli wystàpili mieszkaƒcy osiedli M i U. Przystàpiono do procedury utworzenia
tych jednostek. Na styczniowej sesji Rada Miasta powo∏a∏a osiedla:
„Urszula” oraz „Magdalena” oraz nada∏a im statuty.

Chocia˝ przy tworzeniu obu jednostek pomocniczych zastosowaliÊmy procedur´ identycznà, jak w przypadku wczeÊniej utworzonych osiedli, Wojewoda Âlàski stwierdzi∏ niewa˝noÊç uchwa∏y Rady
Miasta, wskazujàc na istotne jego zdaniem naruszenie prawa
w zwiàzku z jej przyj´ciem.
W zwiàzku z tym na marcowej sesji przed∏o˝y∏am Radzie zweryfikowane projekty uchwa∏ w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych
- zgodnie z zaleceniami Wojewody. RównoczeÊnie Rada Miasta podj´∏a uchwa∏y o wniesieniu skargi na rozstrzygni´cie nadzorcze Wojewody Âlàskiego w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci statutów osiedli
M i U do Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Gliwicach.
Dlaczego taka decyzja? Poniewa˝ nowa treÊç statutów jednostek
by∏a ju˝ uchwalana w 2001 roku i wówczas Wojewoda Âlàski nie
wniós∏ do ich treÊci zarzutów. Gdyby jednak pójÊç drogà przedstawionà przez Wojewod´, Rada Miasta Tychy musia∏aby ponownie
przeprowadziç ogólnomiejskie konsultacje, co znacznie wyd∏u˝y∏oby procedur´ powo∏ywania osiedli z inicjatywy mieszkaƒców, jak
i koszty z tym zwiàzane. Obecnie oczekujemy na wià˝àce stanowisko Sàdu Administracyjnego w tym zakresie.

Barbara Konieczna
Radna Rady Miasta Tychy

Wolontariat europejski w cenie
Jednà z cz´Êci Programu Unii Europejskiej „M∏odzie˝” jest tzw.
wolontariat europejski. Umo˝liwia on osobom w wieku od 18 do 25
lat kilkumiesi´czne wyjazdy za granic´ do pracy spo∏ecznej na rzecz
zagranicznej organizacji lub instytucji o charakterze non profit.
W praktyce akcja ta polega na tym, i˝ polscy wolontariusze wyje˝d˝ajà do innych krajów europejskich, a zagraniczni wolontariusze przyje˝d˝ajà do polskich organizacji, aby przez kilka miesi´cy pracowaç
spo∏ecznie, zdobywajàc równoczeÊnie doÊwiadczenie zawodowe.
Wolontariat daje m∏odym ludziom szans´ na wykorzystanie swoich umiej´tnoÊci, rozwini´cie dotychczasowych zainteresowaƒ, poznanie kultury i j´zyka innego paƒstwa, nawiàzanie ciekawych kontaktów mi´dzynarodowych.
Wolontariuszem mo˝e zostaç praktycznie ka˝da osoba, która
spe∏nia kryterium wiekowe (18-25 lat) i ma motywacj´ do realizacji
okreÊlonego projektu. Nie sà wymagane konkretne kwalifikacje, ani
znajomoÊç j´zyka obcego na okreÊlonym poziomie (chyba, ˝e b´dzie
to jeden z wymogów organizacji goszczàcej). Wolontariusze nie ponoszà ˝adnych kosztów zwiàzanych z realizacjà projektu, poniewa˝
program „M∏odzie˝” pokrywa zarówno koszty podró˝y, jak i wy˝ywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia oraz wyp∏acanego co miesiàc kieszonkowego.
Nale˝y jednak zdawaç sobie spraw´ z faktu, i˝ wolontariat nie jest
wyjazdem turystycznym, lecz pracà w ramach konkretnego projektu. Dlatego bardzo istotne jest, aby kandydat na wolontariusza
przed wyjazdem wybra∏ do realizacji taki projekt, który b´dzie odpowiada∏ jego zainteresowaniom i mo˝liwoÊciom.
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Na stronie www.sosforevs.org mo˝na znaleêç organizacje i opisy
opracowanych przez nie projektów dla wolontariuszy z zagranicy.
Po wyszukaniu interesujàcego projektu kolejnym krokiem jest znalezienie organizacji wysy∏ajàcej wolontariusza za granic´. W Tychach
OÊrodek Informacji Europejskiej UM Tychy nawiàza∏ wspó∏prac´
z Biurem Inicjatyw Spo∏ecznych, które mo˝e pe∏niç funkcj´ organizacji wysy∏ajàcej. Organizacja wysy∏ajàca pomaga w za∏atwianiu
wszelkich formalnoÊci zwiàzanych z wyjazdem. Nast´pnie nale˝y
przes∏aç wymaganà dokumentacj´ do organizacji goszczàcej i przekonaç jà, i˝ jesteÊmy doskona∏ym kandydatem na wolontariusza. Po
zaakceptowaniu kandydatury nale˝y wype∏niç wniosek, dost´pny na
stronie www.mlodziez.org.pl i przes∏aç go do Narodowej Agencji
Programu „M∏odzie˝”, a nast´pnie czekaç na decyzj´ o przyznaniu
bàdê odmowie dofinansowania.
Po zakoƒczeniu wolontariatu ka˝dy uczestnik otrzymuje certyfikat
Komisji Europejskiej potwierdzajàcy udzia∏ w wolontariacie europejskim. Dokument ten mo˝e byç przydatny w przysz∏ej karierze zawodowej.
Bli˝sze informacje na temat wolontariatu europejskiego, a tak˝e
pomoc w za∏atwianiu wszelkich formalnoÊci mo˝na uzyskaç
w OÊrodku Informacji Europejskiej Urz´du Miasta Tychy, mieszczàcym
si´ przy ul. Grota Roweckiego 44 (pokój 102), tel. 227 20 41, w. 581,
e-mail: oie@umtychy.pl.

(MZ)

bezpieczeƒstwo

Zagro˝enie terrorystyczne
Aktualna sytuacja spo∏eczno-polityczna na Êwiecie sprawia, ˝e nale˝y braç pod uwag´ mo˝liwoÊç ataków terrorystycznych równie˝ w naszym mieÊcie. Chcemy przekazaç
mieszkaƒcom wskazówki, jak nale˝y post´powaç w sytuacji
zagro˝enia.
JeÊli katastrofa wydarzy si´ w Twoim miejscu zamieszkania w∏adze
lokalne oraz s∏u˝by ochrony ludnoÊci b´dà próbowa∏y Ci pomóc.
Lecz Ty tak˝e musisz byç przygotowany. Ratownicy mogà nie byç
w stanie dotrzeç do Ciebie natychmiast po wystàpieniu katastrofy.
W∏aÊciwe zachowanie w przypadku takiej sytuacji jest niezwykle
wa˝ne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i dzia∏ania ratowników. Dlatego nale˝y wiedzieç, jak si´ zachowaç.
Co nale˝y zrobiç teraz?
W pierwszej kolejnoÊci trzeba ustaliç, co zagra˝a Tobie i Twojej rodzinie. W tym celu:
• sprawdê, czy rejon, w którym zamieszkujesz, nara˝ony jest na jakiekolwiek zagro˝enia. WiadomoÊci na ten temat udzieli Ci Wydzia∏
Zarzàdzania Kryzysowego, Ochrony LudnoÊci, Spraw Obronnych
i Pion Ochrony Urz´du Miasta Tychy. Tam dowiesz si´, w jakiej strefie zagro˝enia znajduje si´ Twój dom i jakiego rodzaju sà to zagro˝enia,
• poznaj rodzaje alarmów, sygna∏ów alarmowych, sposoby ich og∏aszania i odwo∏ywania oraz naucz si´ zasad zachowania si´ w przypadku ich og∏aszania.

Jak post´powaç w sytuacji zagro˝enia atakiem bombowym?
Je˝eli wiesz o pod∏o˝eniu ∏adunku wybuchowego lub znalaz∏eÊ
przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, ˝e mo˝e to
byç bomba lub inne niebezpieczne urzàdzenie, powinieneÊ natychmiast zg∏osiç ten fakt s∏u˝bom odpowiedzialnym za bezpieczeƒstwo
na tym terenie. Mo˝e to byç najbli˝sza jednostka policji, stra˝y miejskiej lub administrator obiektu. Zawiadamiajàc policj´, staraj si´ podaç nast´pujàce informacje:
• rodzaj zagro˝enia i êród∏o informacji o zagro˝eniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot),
• treÊç rozmowy z osobà przekazujàcà informacj´ o pod∏o˝eniu ∏adunku wybuchowego,
• numer telefonu, na który przekazano informacj´ o zagro˝eniu
oraz dok∏adny czas jej przyj´cia,
• miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który mo˝e byç ∏adunkiem wybuchowym.
Jak si´ zachowaç po otrzymaniu informacji o pod∏o˝eniu
∏adunku wybuchowego?
• Do czasu przybycia policji nale˝y w miar´ mo˝liwoÊci zabezpieczyç
zagro˝one miejsce, zachowujàc elementarne Êrodki bezpieczeƒstwa,
• po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje
ona dalsze kierowanie akcjà,
• nale˝y bezwzgl´dnie wykonywaç polecenia policjantów,
• po og∏oszeniu ewakuacji nale˝y zachowaç spokój i opanowanie,
pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuÊciç zagro˝ony rejon,
• ciekawoÊç jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal si´ z miejsca
zagro˝onego wybuchem,
W przypadku, gdy otrzymasz podejrzany list lub
paczk´ (np. bez danych nadawcy przesy∏ki):
• nie otwieraj przesy∏ki,
• umieÊç przesy∏k´ w plastikowej torbie,
• starannie umyj r´ce,
• powiadom policj´ lub stra˝ po˝arnà. S∏u˝by te podejmà
wszystkie niezb´dne kroki w celu zabezpieczenia przesy∏ki.

Obecnie najbardziej prawdopodobne sà przypadki pod∏o˝enia ∏adunków wybuchowych.
Pami´taj, ˝e nie ma wyraênych znaków ostrzegawczych Êwiadczàcych o mo˝liwoÊci wystàpienia zamachu terrorystycznego. Zwróç
uwag´ na to, co dzieje si´ w najbli˝szym otoczeniu, kiedy podró˝ujesz, robisz zakupy lub uczestniczysz w imprezach masowych (np.
koncertach) lub uroczystoÊciach religijnych.
Co mo˝e byç sygna∏em ostrzegajàcym o niebezpieczeƒstwie?
• Rzucajàce si´ w oczy nietypowe zachowania osób,
• pozostawione bez nadzoru torby, paczki, pakunki,
• samochody, a zw∏aszcza furgonetki, parkujàce w nietypowych
miejscach, tj. w pobli˝u koÊcio∏ów i miejsc organizowania imprez
masowych i zgromadzeƒ,
• podejrzane przedmioty pozostawione w miejscach publicznych
(np. urz´dach, bankach, na dworcach lub przystankach).

Telefony alarmowe:
999 - pogotowie ratunkowe
998 - stra˝ po˝arna
986 - stra˝ miejska
997 - policja
227 20 11 - Powiatowe Centrum Zarzàdzania
Kryzysowego w Tychach
207 71 01 - Wojewódzkie Centrum Zarzàdzania Kryzysowego
112 - telefon alarmowy dla u˝ytkowników telefonów
komórkowych
0 800 120 226
- infolinia policji (po∏àczenie bezp∏atne)

(EK) - opracowanie na podstawie materia∏ów Âlàskiego
Urz´du Wojewódzkiego i Komendy Wojewódzkiej Policji
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wydarzenia

S∏odko pod ˚yrafà
24 lipca ju˝ po raz piàty Miejskie Centrum Kultury zorganizowa∏o Âwi´to
Czekolady - dorocznà imprez´ plenerowà, majàcà w zamyÊle wype∏niç luk´ po
zlikwidowanym przed laty Êwi´cie 22
lipca.
Tradycyjnie, popularny Plac pod ˚yrafà w Parku Miejskim wype∏ni∏y tej niedzieli t∏umy mieszkaƒców Tychów, na
których czeka∏y trzy tysiàce (!) tabliczek
czekolady oraz szereg atrakcji estradowych. Wystàpi∏ lubiany krakowski aktor
Andrzej Grabowski, a tak˝e zespo∏y:
Strefa, Akurat, Banda Virtual i Varius
Manx. Zw∏aszcza koncert gwiazdy wieczoru - Moniki Kuszyƒskiej i Varius
Manx - by∏ magnesem, który przyciàgnà∏ pod ˚yraf´ ponad 10 tys. widzów.
Podczas lipcowego Êwi´ta odby∏y si´
tak˝e dwa konkursy. Pierwszy - w jedzeniu czekolady na czas - wygra∏a Kasia
Grynberg z Tychów, która poch∏on´∏a
ca∏à tabliczk´ w ciàgu nieco ponad pó∏torej minuty. Z kolei Najs∏odszà Tyszankà 2005 zosta∏a Gosia z osiedla U.
Nast´pne spotkanie w Parku Miejskim
tyskie MCK zapowiada na 3 wrzeÊnia.
Na po˝egnanie wakacji odb´dzie si´
tam fina∏ konkursu „Z∏ota miejscowoÊç
Radia Katowice”. Na zakoƒczenie ca∏odziennej imprezy planowany jest koncert Reni Jusis.
(w)
Zdj´cia: Dominik Gajda
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