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Konkurs 
na kartkę 
świąteczną
Jeśli masz pomysł na ory-
ginalną i wyjątkową kartkę 
świąteczną, weź udział w na-
szym konkursie – zaprasza-
ją organizatorzy, Urząd Mia-
sta Tychy i Muzeum Miejskie 
w Tychach.

Konkurs adresowany jest 
do najmłodszych tyszan – 

przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych, podopiecznych 
placówek oświatowych oraz świe-
tlic środowiskowych, jak również 
do dzieci, które swoje prace przy-
gotują pod opieką rodziców.

Zadaniem uczestników kon-
kursu jest zaprojektowanie i wy-
konanie kartki pocztowej o tema-
tyce związanej z tradycją Świąt 
Bożego Narodzenia, którą wraz 
z życzeniami będzie mógł wysłać 
Prezydent Miasta Tychy.

Technika wykonania prac 
jest dowolna (mogą to być 
np. malarstwo, rysunek, grafi-
ka, kolaż i inne), format – nie 
większy niż A4. Muzeum przyj-
muje po jednej pracy od każde-
go autora.

Ważne jest umieszczenie do-
kładnych danych o autorze pra-
cy: imię i nazwisko, wiek, nazwa 
szkoły, placówki oświatowej lub 
świetlicy środowiskowej, nazwi-
sko opiekuna, pod którego kie-
runkiem praca powstała, numer 
telefonu, a w przypadku, gdy pra-
ca została przygotowana indywi-
dualnie: imię i nazwisko autora, 
wiek, adres oraz numer telefonu. 
Prace nieopisane lub opisane nie-
czytelnie nie będą brały udziału 
w konkursie.

Prace można składać do 20 
listopada osobiście w siedzibie 
muzeum lub wysłać na adres: 
Joanna Kucz-Pieczka, Muzeum 
Miejskie w Tychach, pl. Wolno-
ści 1, 43–100 Tychy z dopiskiem 
„Konkurs plastyczny”.

Prace będą oceniane przez 
jury powołane przez dyrektora 
Muzeum Miejskiego w Tychach, 
a nagrodą dla autora najlepszej 
pracy będzie wydrukowanie 
kartki świątecznej przed Bożym 
Narodzeniem w 2014 roku i ro-
zesłanie jej wraz ze świąteczny-
mi życzeniami przez Prezydenta 
Miasta Tychy, jak również nagro-
da rzeczowa. Autor nagrodzonej 
pracy otrzyma także 30 egzem-
plarzy kartki.

Jury może przyznać wyróż-
nienia, autorzy prac wyróżnio-
nych otrzymają nagrody rze-
czowe. O wynikach konkursu 
laureaci zostaną poinformowani 
telefonicznie, informacja o lau-
reatach pojawi się także na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta 
Tychy oraz Muzeum Miejskiego 
w Tychach.

Dodatkowych informacji 
o konkursie udziela Joanna Ku-
cz-Pieczka, tel. 32 327 18 20–22 
wew. 27, e-mail: j.kucz@mu-
zeum.tychy.pl. Szczegóły także 
na: www.umtychy.pl, www.mu-
zeum.tychy.pl
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T
ychy są podzielone na pięć okręgów wyborczych. Każdy z okrę-
gów ma podobną liczbę mieszkańców i każdy z nich reprezen-
tuje w Radzie Miasta pięciu radnych, którzy uzyskają w swoim 
okręgu największą liczbę głosów. Wybierając radnych, może-

my oddać głos tylko na jednego kandydata z wybranej listy w swoim 
okręgu. Również spośród kandydatów na prezydenta miasta stawiamy 
„krzyżyk” tylko przy jednym nazwisku.

O ile jednak prezydenta miasta wszyscy 
mieszkańcy wybierają z tej samej listy kan-
dydatów, to listy kandydatów na radnych są 
w każdym okręgu inne. Przyglądając się pla-
katom wyborczym na mieście warto już 
teraz upewnić się, czy osoba, która nam 
się spodobała, na pewno kandyduje z na-
szego okręgu.

W Tychach (we wszystkich pię-
ciu okręgach) swoje listy kandydatów 
na radnych zarejestrowało sześć ko-
mitetów: Komitet Wyborczy Wybor-
ców Tychy Naszą Małą Ojczyzną, 
Komitet Wyborczy Wyborców 
Barbary Koniecznej, Komitet 
Wyborczy Wyborców Prezy-
denta Andrzeja Dziuby, Ko-
mitet Wyborczy Prawa i Spra-
wiedliwości, Komitet Wyborczy 
Platformy Obywatelskiej i Koali-
cyjny Komitet Wyborczy SLD Le-
wica Razem.

O urząd prezydenta ubiegać się 
będzie czterech kandydatów: Jakub 
Chełstowski (KWW Tychy Naszą Małą 
Ojczyzną), Andrzej Dziuba (KWW Pre-
zydenta Andrzeja Dziuby), Grzegorz Koło-
dziejczyk (KW PiS) i Włodzimierz Kwiatek 
(KKW SLD Lewica Razem).
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ABc Wyborcy

Gdzie głosujemy?
Miasto jest podzielone na 63 obwody głosowania (oraz dodatkowe obwody dla pacjentów 
i podopiecznych w szpitalach: miejskim i wojewódzkim i w Domu Pomocy Społecznej Św. 
Anna). Większość obwodów będzie miała swoje siedziby w tych samych lokalach co w po-
przednich latach, ale są też pewne zmiany.
Zmieniły się granice obwodu nr 53 – zostały do niego włączone nowe ulice, jakie pojawiły 
się na mapie miasta Tychy: ul. Wisławy Szymborskiej i ul. św. Elżbiety (boczne od ulicy 
Żorskiej). Mieszkańcy tych ulic będą głosować w lokalu mieszczącym się w Gimnazjum 
nr 3 (ul. Borowa 123).
Ważną informacją dla mieszkańców ulic Młodzieżowej, Moniuszki, Morcinka i Mozar-
ta jest zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 43. Nową siedzibą komisji jest 
Przedszkole nr 29 przy ul. Hubala 7.
Jeżeli mamy wątpliwości, do którego lokalu udać się na głosowanie, można to sprawdzić 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy. W zakładce „Wybory” 
znajduje się arkusz „Sprawdź gdzie głosujesz”. Wpisując nazwę swojej ulicy, otrzymamy 
informację, gdzie znajduje się siedziba właściwej obwodowej komisji wyborczej.
Informację o tym, gdzie głosować, mieszkańcy znajdą w swoim miejscu zamieszkania. 
Na klatkach schodowych niebawem pojawią się plakaty z adresem i zdjęciem lokalu oraz 
informacją, jakie ulice należą do tego obwodu.
Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Tychów jest „z urzędu” wpisany na listę 
wyborców w obwodzie właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania. W wyborach 
samorządowych głosować możemy tylko w granicach własnego okręgu wyborczego, nie 
ma możliwości, tak jak np. w wyborach parlamentarnych, otrzymania zaświadczenia 
o prawie głosowania, które umożliwi nam głosowanie w innym mieście lub poza grani-
cami kraju.
Głosować w wyborach samorządowych mogą także osoby nie posiadające zameldowa-
nia na pobyt stały, ale zamieszkujące stale w Tychach. Oni jednak, aby mogli zagłoso-
wać, muszą w terminie do 12 listopada złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 
Podobne prawo mają osoby nigdzie nie zamieszkałe, ale przebywające stale na obszarze 
gminy Tychy.

Głosowanie 
przez 
pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni 
o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności 
oraz wyborcy, którzy najpóź-
niej w dniu głosowania koń-
czą 75 lat, mogą wskazać 
pełnomocnika, który odda 
głos w ich imieniu. W tym 
celu należy w terminie 
do 7 listopada złożyć 
wniosek do Prezydenta 

Miasta Tychy o sporzą-
dzenie aktu pełnomocnic-

twa. Wnioski należy składać 
w Wydziale Spraw Obywatel-

skich (pok. nr 502, 503, 504).
Pełnomocnikiem może być tylko 

osoba wpisana do rejestru wy-
borców w Tychach (nie może więc 

być to np. osoba niepełnoletnia) lub 
posiadająca zaświadczenie o prawie 
do głosowania.

Gdzie szukać informacji?
Wszelkie informacje o wyborach – granicach okręgów 
wyborczych i obwodów głosowania, uprawnieniach wy-
borców niepełnosprawnych, listach kandydatów, ważnych 
terminach, dokumentach wymaganych przy składaniu 
wniosków – można znaleźć na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Tychy: bip.umtychy.pl. 
W menu przedmiotowym po prawej stronie znajdziemy 
zakładkę Wybory → Samorząd 2014. Tam są dostępne 
wszelkie informacje, zarządzenia, obwieszczenia pre-
zydenta miasta i komunikaty Państwowej Komisji Wy-
borczej.

Głosowanie z nakładką 
Braille’a
Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy uży-
ciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w al-
fabecie Braille’a w lokalu wyborczym. W dniu wyborów 
obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania 
wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, na-
kładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany 
jest zwrócić komisji obwodowej nakładki.

Za tydzień napiszemy m.in. o tym, które lokale są przysto-
sowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ważne terminy
do 27 października wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać w urzędzie miasta chęć gło-
sowania korespondencyjnego.
do 7 listopada wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy ukończyli 75 lat mogą 
składać w urzędzie miasta wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w celu oddania 
głosu przez pełnomocnika.
do 12 listopada wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie do listy wy-
borców w obwodzie głosowania innym niż właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, 
przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
do 12 listopada osoby zamieszkujące stale w Tychach, ale nie posiadające zameldowania 
na pobyt stały na terenie miasta oraz osoby nigdzie nie zamieszkujące, ale przebywające stale 
na obszarze gminy Tychy, mogą zgłaszać wnioski o dopisanie ich do listy wyborców.
Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, Wydział Spraw 
Obywatelskich, 5. piętro.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. w godzinach 
od 7.00 do 21.00.

ZBlIŻAJą SIę WyBOry SAMOrZąDOWE. 
16 lISTOPADA TySZANIE WyBIOrą PrEZyDENTA 
MIASTA OrAZ 25 rADNycH MIEJSKIcH, A TAKŻE 

rADNycH DO SEJMIKU WOJEWóDZTWA 
ŚląSKIEGO. GDZIE I JAK GłOSOWAć? GDZIE 

SZUKAć INfOrMAcJI O KANDyDATAcH? 
KTórE lOKAlE BęDą PrZySTOSOWANE 

DO POTrZEB OSóB NIEPEłNOSPrAWNycH? 
O TyM PISZEMy DZIŚ W PIErWSZEJ cZęŚcI 

NASZEGO POrADNIKA WyBOrcZEGO.
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