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informacje

7 i 8 czerwca w ca∏ym kraju odby∏o si´ refe-
rendum unijne. W Tychach uprawnionych do
g∏osowania by∏o 105 254 osób. W mieÊcie
funkcjonowa∏o 66 komisji obwodowych,
w których wydano 71 638 kart do g∏osowania.

Frekwencja w naszym mieÊcie nale˝a∏a do
najwy˝szych w województwie Êlàskim i osià-
gn´∏a 68,06 proc. W ciàgu dwóch dni tyszanie

oddali 71 269 wa˝nych g∏osów. Za przystàpie-
niem do Unii Europejskiej opowiedzia∏o si´ 62
299 osób, czyli 87,41 proc. bioràcych udzia∏
w referendum. Przeciwko by∏o 8 970 osób
(12,59 proc. g∏osujàcych).

Referendum przebieg∏o w Tychach spokoj-
nie, bez zak∏óceƒ.

(AC)

Tyska Majówka Europejska - pod takim ty-
tu∏em 31 maja w Parku Miejskim odby∏a si´
impreza promujàca integracj´ europejskà. 

G∏ównym punktem „Majówki” by∏o pod-
pisanie przez znanych tyszan apelu do
mieszkaƒców w sprawie przystàpienia Polski
do Unii Europejskiej. Oto jego treÊç: „Repre-
zentujemy ró˝ne zawody i opcje Êwiatopo-
glàdowe. ¸àczy nas to, ˝e nasze losy zwiàza-
∏y si´ z Tychami. ChcielibyÊmy, aby wszystkim
tutaj ˝y∏o si´ bezpiecznie i dostatnio.

W tych dniach, ze wszystkich stron p∏ynà
g∏osy zach´cajàce Polaków do wzi´cia
udzia∏u w unijnym referendum i g∏osowania
za wejÊciem Polski do Unii Europejskiej. Przy-
∏àczamy si´ do tych wezwaƒ. Uwa˝amy, ˝e
nasze miasto, region i kraj stojà przed histo-
rycznà szansà, której nie mo˝na zmarnowaç

- miejscem i przysz∏oÊcià Tychów jest Zjedno-
czona Europa.”

Pod apelem podpisali si´: Mariusz Czer-
kawski, Augustyn Dyrda, Andrzej Dziuba,
Rados∏aw Gilewicz, Zygmunt Hanusik, Lucy-
na Langer-Ka∏ek, Szczepan ¸ukasiewicz, Sta-
nis∏aw MazuÊ, Krzysztof Oliwa, Ryszard Po-
r´ba, Sebastian Riedel, Marek Szczepaƒski,
Marian St´pieƒ i Krzysztof Wielicki.

Podczas imprezy szkolne kluby europejskie,
partie polityczne oraz pracownicy OÊrodka In-
formacji Europejskiej przybli˝ali zaintereso-
wanym mieszkaƒcom Uni´ Europejskà.

Spragnieni dobrej zabawy mogli pos∏uchaç
wyst´pu Kasi MoÊ z zespo∏em Stetsons. W ro-
li gwiazdy wieczoru wystàpi∏ Gang Olsena.

(AC)
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Majówka z apelem

JesteÊmy w Europie!

14 czerwca w gmachu Sejmu RP zast´p-
ca prezydenta Tychów Henryk Borczyk ode-
bra∏ nagrod´ za zaj´cie przez Tychy piàte-
go miejsca w II edycji rankingu „Profesjo-
nalna Gmina Przyjazna Inwestorom”, zor-
ganizowanego przez Fundacj´ Rozwoju
Demokracji Lokalnej. Miasto oceniono pod
kàtem organizacji wewn´trznej, jakoÊci
obs∏ugi interesantów, zarzàdzania finansa-
mi, komunikacji spo∏ecznej i partycypacji
mieszkaƒców oraz zarzàdzania rozwojem. 

Celem rywalizacji w ramach rankingu
jest podnoszenie poziomu zarzàdzania
polskimi gminami, tworzenie dobrych wa-
runków do inwestowania, rozwoju spo-
∏eczno-gospodarczego i spadku bezrobo-
cia. 

Kapitu∏a na podstawie wype∏nionej
przez gmin´ ankiety przyznaje punkty. Ty-
chy osiàgn´∏y 70 proc. liczby punktów
i otrzyma∏y tytu∏ „Profesjonalna Gmina
Przyjazna Inwestorom”, trzy gwiazdki i za-
j´∏y piàte miejsce w grupie gmin powy˝ej
100 tys. mieszkaƒców.  

(IC)



W ramach wspó∏pracy szkó∏ Êrednich 23
czerwca do Tychów przyjecha∏a grupa m∏o-
dzie˝y z partnerskiej dzielnicy Berlina
Marzahn-Hellersdorf oraz z miejscowoÊci

Gohrau i Kakau. M∏odzi Niemcy przebywali
w naszym mieÊcie na zaproszenie licealistów
z LO im. L. Kruczkowskiego. To ju˝
trzecia wizyta m∏odzie˝y z Niemiec,
którà w ostatnim czasie zorganizo-
wa∏a szko∏a. Pomys∏odawczynià
i koordynatorkà tej wspó∏pracy jest
Ruta Szul, nauczycielka j´zyka nie-
mieckiego. 26 lipca do Berlina wyje-
dzie m∏odzie˝ z „Kruczka”. Ju˝ teraz
cieszà si´ na ponowne spotkanie
z przyjació∏mi z Niemiec.

(AC)
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Tradycyjnie, jak co roku w koÊciele Êw.
Krzysztofa przy ul. Wyszyƒskiego w ostat-
nià niedziel´ lipca odb´dzie si´ Êwi´cenie
samochodów.

Kierowcy, którzy chcà dojechaç na
miejsce uroczystoÊci powinni umieÊciç za
przednià szybà samochodu bia∏à kartk´
formatu A-5. W okolice koÊcio∏a, gdzie
ruchem b´dzie kierowaç policja i stra˝

miejska, mo˝na przyje˝d˝aç od godz.
10.00. O 11.30 rozpocznie si´ msza Êwi´-
ta, po której, oko∏o godz. 12.30 rozpocz-
nie si´ Êwi´cenie pojazdów.

Na czas uroczystoÊci zamkni´te zostanà
ulice Wyszyƒskiego oraz Edukacji od ulicy
Beskidzkiej do Grota-Roweckiego. Ruch
b´dzie wstrzymany do godz. 13.00.

(AC)

W sobot´, 21 czerwca po˝egnaliÊmy
ostatnie ofiary  wyprawy uczniów „Krucz-
ka” na Rysy. Rozegra∏ si´ „ostatni akt dra-
matu”, jak nazwa∏ t´ uroczystoÊç ks. Da-
mian Gajdzik. Styczniowa wyprawa zakoƒ-
czy∏a si´ najwi´kszà tragedià w historii pol-
skich Tatr. Tychy nigdy o niej nie zapomnà.

MyÊlàc o tragicznych dniach stycznia,
uÊwiadamiam sobie, ˝e dramat licealistów
dotknà∏ ka˝dego z nas. Pami´tam wzru-
szenie na twarzach przypadkowych prze-
chodniów, gdy w dniu ˝a∏oby w mieÊcie
rozleg∏ si´ dêwi´k syren alarmowych.
I choç nic nie mo˝e równaç si´ z rozpaczà
rodzin, które utraci∏y najbli˝szych, ból od-
czuwaliÊmy wszyscy.

W ostatnich miesiàcach doÊwiadczyliÊmy
wiele dobrego od ludzi z ca∏ej Polski i z za-
granicy. Wyrazy wspó∏czucia, wsparcie du-
chowe i materialne, gesty sympatii -
wszystko to sprawi∏o, ˝e nie czuliÊmy si´
w tym trudnym czasie osamotnieni i mogli-
Êmy doceniç wartoÊç ludzkiej solidarnoÊci.

Okrutnym paradoksem jest to, ˝e zgin´li
ludzie m∏odzi  - pe∏ni wiary w swoje mo˝-
liwoÊci, chcàcy wyrwaç si´ ponad przeci´t-
noÊç. Wszystkie ich marzenia i nadzieje
w jednej chwili zosta∏y przekreÊlone. 

Jak ˝yç po tym, co si´ sta∏o? Mo˝e po
prostu powinniÊmy staraç si´ jak najlepiej
wykorzystywaç ka˝dy dzieƒ, bo nie wiemy,
co przyniesie jutro?  

Hotel Tychy ma nowego w∏aÊciciela. Po
trzech nieudanych przetargach hotel zosta∏
wystawiony na sprzeda˝ w drodze negocja-
cji cen. 23 czerwca zosta∏ podpisany akt no-
tarialny. Za 4 miliony 91 tysi´cy z∏ obiekt ku-
pi∏a katowicka firma Opal z przeznaczeniem
na dalszà dzia∏alnoÊç hotelarskà.

Hotel Tychy zosta∏ oddany do u˝ytku
w 1986 roku. Jest to 9-pi´trowy budynek ze
117 pokojami. W jego obr´bie znajduje si´

restauracja z salà bankietowà i bar nocny.
Hotel ma gara˝ podziemny na 44 samo-
chody i parking z dojazdem do budynku.
Ostatnio administratorem obiektu by∏ Miej-
ski Zarzàd Targowisk. Wydatki, jakie miasto
ponosi∏o miesi´cznie na utrzymanie hotelu
w 2003 roku, wynosi∏y Êrednio 67 tysi´cy
z∏otych.

(AC)

Hotel Tychy sprzedany

Âw. Krzysztof czeka



26 kwietnia 119 tyszan  wylosowa∏o
swój „szcz´Êliwy los”. W lipcu przysz∏e-
go roku odbiorà  klucze do nowych
mieszkaƒ na osiedlu Balbina wybudo-
wanych przez Tyskie Towarzystwo Bu-
downictwa Spo∏ecznego (TTBS).

Pomog∏a ustawa

Tyski TBS powsta∏ w 1997 roku, jest spó∏-
kà ze 100-proc. udzia∏em miasta. 

Powo∏ujàc TTBS, Tychy  wykorzysta∏y szan-
s´, jakà w 1995 roku stworzy∏a ustawa
o niektórych formach popierania budownic-

twa mieszkaniowego. Powsta∏ wówczas
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, którego
g∏ównym zadaniem sta∏o si´ udzielanie pre-
ferencyjnych  kredytów na budow´ oraz
modernizacj´ budynków mieszkalnych na
wynajem. Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
udziela kredytów w wysokoÊci 70 proc. war-
toÊci przedsi´wzi´cia inwestycyjnego. To
w∏aÊnie dzi´ki tym niskooprocentowanym
kredytom w Tychach ruszy∏a budowa osiedla
Balbina. 30-proc. udzia∏ w tym przedsi´-
wzi´ciu ma bud˝et miasta.

Ostre budowanie 

Od 1997 roku Tyski TBS wybudowa∏ 227
mieszkaƒ. Ju˝ w 1999 roku przekazano
pierwszym mieszkaƒcom klucze do 88
mieszkaƒ w nowowybudowanym budynku

przy ul. Kochanowskiego oraz do 8 miesz-
kaƒ w wyremontowanym budynku przy ul.
Wspólnej w Tychach-Jaroszowicach. W ro-
ku ubieg∏ym kolejnych 120 rodzin wprowa-
dzi∏o si´ do budynku przy ul. Bacha  i Brze-
chwy. W tym roku rozpocz´to budow´ 119
mieszkaƒ, których lokatorzy w kwietniu wy-
ciàgn´li szcz´Êliwy los z numerem swojego
przysz∏ego mieszkania. Ju˝ za rok zamiesz-
kajà na nowoczesnym osiedlu, powstajàcym
na terenie po by∏ej fabryce domów pomi´-
dzy osiedlami B, C i H.

Ka˝dy budynek mieszkalny na osiedlu Bal-
bina ma podziemne gara˝e. Wi´kszoÊç bu-

dowanych mieszkaƒ to lokale o powierzchni
od 49 do 62 m kw. Elementem osiedla jest
budynek wybudowany ze Êrodków prywat-
nych, tzw. apartamentowiec, w którym sà
mieszkania o powierzchni przekraczajàcej
100 m kw.

Pasa˝ otwarty 

Jeszcze w tym roku na osiedlu rozpocznie
si´ budowa terenów rekreacyjno-sporto-
wych: powstanie park osiedlowy oraz boiska
wielofunkcyjne i plac zabaw dla dzieci. 16
czerwca otwarto  „Pasa˝ Europejski”, który
przypomina podobny deptak w Brukseli.

Kolejka osób, które chcia∏yby zamieszkaç
na tyskiej Balbinie jest bardzo d∏uga -  liczy
ponad tysiàc osób. Dlatego zarzàd TTBS
przed przystàpieniem do budowy nowego

budynku za ka˝dym razem organizuje loso-
wanie, tak by ka˝dy, kto z∏o˝y∏ wniosek
i spe∏nia okreÊlone w regulaminie wymaga-
nia mia∏ równe szanse na otrzymanie miesz-
kania.

Dzi´ki dobrze zorganizowanemu proceso-
wi inwestycyjnemu jest szansa na skrócenie
czasu oczekiwania na mieszkanie z 22 do 16
miesi´cy. Warto wi´c udaç si´ do siedziby
Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Spo-
∏ecznego i z∏o˝yç wniosek o najem lokalu.
Na rok 2005 planowane jest rozpocz´cie
nowej  inwestycji - budowy kolejnych 76
mieszkaƒ. 

Nie tylko TBS

Powo∏anie Towarzystwa Budownictwa
Spo∏ecznego nie jest jedynym przedsi´wzi´-
ciem samorzàdu, którego celem jest zaspo-
kajanie potrzeb mieszkaniowych tyszan.
Wa˝nym krokiem by∏o tak˝e podj´cie
uchwa∏y w sprawie sprzeda˝y lokali miesz-
kalnych oraz przekazywania gruntu w u˝yt-
kowanie wieczyste. Dzi´ki tym decyzjom Ra-
dy Miasta umo˝liwiono mieszkaƒcom wyku-
pienie mieszkaƒ na korzystnych warunkach.
Co równie wa˝ne, zdecydowano, ˝e Êrodki
uzyskane z tego tytu∏u b´dà zasilaç program
budownictwa mieszkaniowego, a w szcze-
gólnoÊci rozwój budownictwa wielorodzin-
nego. Od tej pory Êrodki uzyskane tà drogà
w 55 proc. przeznaczane sà na budownic-
two mieszkaniowe, w 40 proc. na remonty
kapitalne gminnych budynków mieszkal-
nych, a 5 proc. poch∏ania inwentaryzacja
budynków. W 1997 roku rozpocz´to budo-
w´ ekologicznego osiedla Z-1, na którym
powsta∏o 112 domów jednorodzinnych.

Mamy strategi´

W grudniu 2000 roku zosta∏a uchwalona
strategia i polityka mieszkaniowa na lata
2000-2004 z prognozà na rok 2010. Celem
dzia∏aƒ opartych na strategii sta∏o si´ za-
pewnienie mieszkaƒ dla jak najwi´kszej gru-
py tyszan. Zdecydowano, ˝e do wa˝niej-
szych dzia∏aƒ nale˝y dalszy rozwój budow-
nictwa wielorodzinnego przeznaczonego
pod wynajem na osiedlu Balbina. Przedsi´-
wzi´cie to ma  zaspokoiç zw∏aszcza potrze-
by ludzi m∏odych, których nie staç na zakup
w∏asnego mieszkania. Strategia przewiduje
równie˝ udzielanie pomocy spó∏dzielniom

nasze miasto
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mieszkaniowym, a tak˝e towarzystwom bu-
downictwa spo∏ecznego dzia∏ajàcym w mie-
Êcie. Pomoc im oferowana polega na od-
p∏atnym, ale bezprzetargowym przekazywa-
niu terenów gminnych pod wielorodzinne
budownictwo typu lokatorskiego. Kolejny
punkt strategii przewiduje zagospodarowa-
nie terenów pod skoncentrowane budow-
nictwo jednorodzinne. Dla zamo˝niejszych
tyszan powstanie dzielnica domków jedno-
rodzinnych przy ul. Samochodowej w Jaro-
szowicach.

Odnowiç istniejàce budynki

Polityka mieszkaniowa miasta
zak∏ada tak˝e odnowienie ju˝ ist-
niejàcych budynków mieszkal-
nych. W wielu przypadkach ko-
nieczne jest ich ocieplenie i otyn-
kowanie. W zwiàzku z tym w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach z∏o˝ony zosta∏
wniosek o dofinansowanie zinte-
growanego programu termomo-
dernizacji budynków mieszkalnych
administrowanych przez tyski
MZBM. Program ten przewiduje
odnowienie wszystkich  budyn-
ków komunalnych, których jest
264.

Nie na bruk

Wa˝nym zadaniem, jakie stawia
przed samorzàdem strategia, jest
efektywne przeciwdzia∏anie groê-
bie eksmisji oraz systematyczny

wzrost liczby lokali socjalnych. Dlatego
w styczniu 2002 roku uchwalono wieloletni
program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem miasta Tychy. Zapisy tej uchwa∏y po-
zwalajà w okreÊlonych przypadkach na prze-
kwalifikowanie mieszkaƒ gminnych na lokale
socjalne. Rodziny, które majà byç eksmitowa-
ne, mogà zwróciç si´ do gminy o przekwalifi-
kowanie ich mieszkania na lokal socjalny. Po
indywidualnym rozpatrzeniu ka˝dej takiej
sprawy istnieje mo˝liwoÊç obni˝enia czynszu
dla osób, które znalaz∏y si´ w trudnej sytuacji
˝yciowej.

Miasto pomo˝e

Polityka mieszkaniowa miasta zak∏ada
równie˝ zwi´kszenie liczby mieszkaƒ po-
przez adaptacj´ strychów. W przysz∏ym roku
w budynkach, które stanowià w∏asnoÊç mia-
sta Tychy i spe∏niajà techniczne standardy,
planowana jest przebudowa strychów na
mieszkania.

W ramach strategii miasto podejmuje tak-
˝e dzia∏ania majàce stworzyç dogodne wa-
runki dla rozwoju budownictwa komercyj-
nego wielorodzinnego, a tak˝e jednorodzin-
nego. Mi´dzy innymi temu s∏u˝à lokalne ini-
cjatywy, które polegajà na wspólnej z gminà
realizacji inwestycji nale˝àcych do zadaƒ
w∏asnych gminy, jak np. budowa wodocià-
gu, kanalizacji, dróg dojazdowych, oÊwietle-
nia, parkingów, terenów sportowo-rekre-
acyjnych. By uruchomiç procedur´ lokalnych
inicjatyw, wystarczy w Wydziale Rozwoju
Miasta i Funduszy Europejskich Urz´du Mia-

sta Tychy z∏o˝yç stosowny wniosek oraz
przygotowaç dokumentacj´ projektowo-
kosztorysowà. To wystarczy, by ubiegaç o 60
proc. dofinansowania z bud˝etu miasta na
realizacj´ przedsi´wzi´cia.

nasze miasto
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Prowadzenie polityki mieszkaniowej to
jedno z najtrudniejszych zadaƒ, jakie stojà
przed samorzàdem terytorialnym. Brak
Êrodków finansowych nie pozwala budo-
waç wystarczajàcej iloÊci mieszkaƒ. Z analiz
przeprowadzonych przez TTBS wynika, ˝e
w mieÊcie wcià˝ brakuje ponad czterech ty-
si´cy mieszkaƒ. 

W Tychach uda∏o si´ wypracowaç w∏asne,
oryginalne rozwiàzania, które majà wspie-
raç i przyspieszaç rozwój budownictwa
mieszkaniowego. Wszystkie dzia∏ania:
stworzenie systemu finansowania budow-
nictwa mieszkaniowego, powo∏anie towa-
rzystwa budownictwa spo∏ecznego,  wspie-
ranie budownictwa jednorodzinnego, po-
moc dla spó∏dzielni mieszkaniowych,
zwi´kszenie liczby mieszkaƒ socjalnych oraz
poszukiwanie zewn´trznych êróde∏ finanso-
wania zosta∏y uj´te w strategii i polityce
mieszkaniowej, której autorem jest pe∏no-
mocnik prezydenta miasta do spraw bu-
downictwa mieszkaniowego Mieczys∏aw
Podmok∏y. Strategia jako „tyski model” roz-
woju budownictwa mieszkaniowego uzna-
na zosta∏a za wzorcowà i stanowi przyk∏ad
dla wielu innych miast w Polsce.

(AB)
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23 stra˝aków stale czuwa
nad bezpieczeƒstwem miesz-
kaƒców Tychów i okolic. Znajà
si´ na ratownictwie technicz-
nym, chemicznym, ekologicz-
nym i medycznym, je˝d˝à do
wypadków drogowych, eskor-
tujà niebezpieczne ∏adunki, sà
pierwsi na miejscu w razie po-
wodzi. Nadal jednak po∏owa
dzia∏alnoÊci stra˝y po˝arnej
to, zgodnie z tradycyjnà na-
zwà tej jednostki, walka z po-
˝arami, których w mieÊcie by-
wa w roku kilkaset.

Spore zagro˝enie

W Tychach zagro˝enie stwarzajà
obiekty, w których magazynowany
i u˝ywany jest amoniak oraz wyso-
kociÊnieniowa linia przesy∏owa ga-
zu. Przez miasto prowadzà wa˝ne
szlaki komunikacyjne, dlatego te˝
nara˝eni jesteÊmy na sporà liczb´
wypadków, a tak˝e przejazdy po-
jazdów transportujàcych substan-
cje niebezpieczne. Kilka lat temu
intensywne opady pokaza∏y, ˝e sà
te˝ w Tychach tereny, którym gro-
˝à powodzie - rejon Jeziora Papro-
caƒskiego oraz bezpoÊrednie sà-
siedztwo rzek i cieków wodnych.

Zagro˝enie po˝arowe w mie-
Êcie stra˝acy oceniajà jako du˝e.
27 proc. powierzchni gminy to
cz´sto odwiedzane przez miesz-
kaƒców lasy. Na terenach rolni-
czych, które zajmujà kolejne 26
proc. miasta, cz´Êç gruntów ma
∏atwopalne pod∏o˝e torfowe. Sze-
reg zak∏adów przemys∏owych we
wschodniej cz´Êci miasta to
obiekty o wy˝szym stopniu zagro-
˝enia po˝arowego, a zabudowa
mieszkalna Tychów to w wi´kszo-
Êci budynki Êrednio wysokie i wy-
sokie (jest ich ponad sto), które sà
bardziej niebezpieczne w razie
po˝aru ni˝ domy jednorodzinne.
Dodatkowe zagro˝enie stwarzajà
liczne budynki u˝ytecznoÊci pu-
blicznej, a tak˝e wcià˝ rozbudo-
wywana sieç du˝ych obiektów
handlowych, hurtowni i stacji pa-
liw.

Niebezpieczne wielopi´-
trowce

Po˝ary w budynkach wielopi´-
trowych sà szczególnie niebez-
pieczne, chocia˝by z uwagi na
utrudnionà ewakuacj´ zagro˝o-
nych osób. Dlatego tyska stra˝
po˝arna systematycznie kontrolu-
je stan ich zabezpieczenia prze-
ciwpo˝arowego. Do najcz´st-
szych znaiedbaƒ nale˝à: niew∏a-
Êciwie rozwiàzanie dróg dojazdo-
wych dla samochodów gaÊni-
czych lub ich tarasowanie przez
nieprawid∏owo parkujàce samo-
chody, z∏y stan dróg ewakuacyj-
nych, hydrantów, instalacji gazo-
wych i elektrycznych, w tym brak
wyprowadzonych na zewnàtrz,
∏atwo dost´pnych zaworów i wy-
∏àczników g∏ównych oraz brak in-
strukcji alarmowych, instrukcji po-
st´powania na wypadek po˝aru
i wreszcie niedostatki podr´czne-
go sprz´tu gaÊniczego.

Przewa˝ajà ma∏e

Mimo sporej liczby po˝arów
w Tychach na szcz´Êcie ponad 90
proc. z nich to po˝ary ma∏e,
w których zaj´ta jest powierzch-
nia do 70 m kw., reszta to po˝ary
Êrednie. Nie zdarzajà si´ w mieÊcie
po˝ary du˝e, obejmujàce po-
wierzchni´ powy˝ej 300 m kw.,
sporadyczne te˝ sà wypadki
Êmiertelne i poparzenia. Najcz´-
Êciej p∏onà trawy i mieszkania, du-
˝o rzadziej zak∏ady produkcyjne,
magazyny, obiekty u˝ytecznoÊci
publicznej, samochody, autobusy,
lasy i uprawy rolne. Jednak˝e stra-
ty spowodowane przez po˝ary
si´gajà w skali miasta ponad
dwóch milionów z∏otych rocznie.

Najcz´stszà przyczynà wybuchu
po˝arów jest celowe podpalenie,
w dalszej kolejnoÊci wady instala-
cji i urzàdzeƒ elektrycznych oraz
samochodów, a tak˝e nieostro˝-
noÊç, i to g∏ównie osób doros∏ych,
w pos∏ugiwaniu si´ otwartym
ogniem.

(AH)
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Tychy i po˝ary
OGIE¡ - po dwóch minutach mo˝e byç groêny dla ˝ycia, w cià-

gu pi´ciu minut mo˝e ju˝ p∏onàç ca∏y dom. Wysoka temperatura
i dym sà równie˝ niebezpieczne. Zach∏yÊni´cie si´ bardzo gorà-
cym powietrzem mo˝e spowodowaç poparzenie p∏uc. Powsta∏e
w po˝arze trujàce gazy mogà os∏abiç, zak∏óciç orientacj´, spowo-
dowaç ospa∏oÊç. Nie zwlekaj, mo˝esz nie mieç czasu na zabiera-
nie kosztownych rzeczy czy telefonowanie!

Zapobieganie:
• nie podpalaj traw,
• nie u˝ywaj do dogrzewania kuchenki gazowej, ostro˝nie u˝y-

waj przenoÊnych grzejników elektrycznych i gazowych czy pie-
cyków na drewno i w´giel,

• dbaj o instalacj´ elektrycznà i gazowà, przewody kominowe
i wentylacyjne,

• nie przecià˝aj sieci elektrycznej,
• w pobli˝u firan i innych ∏atwopalnych materia∏ów nie umiesz-

czaj urzàdzeƒ elektrycznych pobierajàcych du˝à moc - grzejni-
ków, kuchenek mikrofalowych,

• nie u˝ywaj otwartego ognia (zapalniczek, Êwiec, papierosów)
w pobli˝u ∏atwopalnych materia∏ów,

• nie przechowuj i nie u˝ywaj wewnàtrz budynku benzyny, naf-
ty itp.,

• popió∏ gromadê w oddalonym od budynku metalowym po-
jemniku,

• zaopatrz si´ w podr´czny sprz´t gaÊniczy,
• zainstaluj w miar´ mo˝liwoÊci wykrywacze dymu,
• naucz dzieci, jak informowaç o po˝arze przez telefon.
W razie po˝aru:
• szybko zaalarmuj osoby zagro˝one,
• wezwij stra˝ po˝arnà - 998,
• spróbuj ugasiç po˝ar albo si´ ewakuuj, nie wpadaj w panik´,

udziel pierwszej pomocy potrzebujàcym,
• jeÊli pali si´ ubranie, po∏ó˝ si´ na ziemi i obracaj do chwili zdu-

szenia ognia; ucieczka spowoduje tylko zwi´kszenie p∏omie-
nia,

• nie gaÊ urzàdzeƒ elektrycznych wodà - mogà byç pod napi´-
ciem, postaraj si´ od∏àczyç zasilanie elektryczne,

• gdy po˝ar i swàd dymu obudzi Ci´ ze snu, sprawdê czy drzwi
sà ciep∏e, jeÊli tak, to nie otwieraj ich, lecz u˝yj innych dróg, by
opuÊciç pomieszczenie (np. przez okno), 

• jeÊli nie mo˝esz wyjÊç z pomieszczenia, uszczelnij drzwi, kana-
∏y wentylacyjne, by nie przedosta∏ si´ przez nie dym, otwórz
okno i wzywaj pomocy,

• jeÊli musisz przejÊç przez zadymione pomieszczenia, zakryj usta
i nos r´cznikiem, okryj si´ czymÊ niepalnym lub mokrym kocem
i przemieszczaj si´ tu˝ przy pod∏odze - dym i goràce powietrze
unosi si´ do góry, a na dole powietrze jest czystsze i ch∏odniej-
sze,

• opuszczajàc mieszkanie, sprawdê czy wszyscy wychodzà - dzie-
ci mogà chowaç si´ w szafie, pod ∏ó˝kiem, pod poÊcielà itp.

Po po˝arze:
• nie wchodê do zniszczonego przez ogieƒ budynku, zanim

s∏u˝by ratownicze nie stwierdzà, ˝e jest bezpieczny,
• wyrzuç ˝ywnoÊç, napoje, lekarstwa, które nara˝one by∏y na

wysokà temperatur´ i dym.
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Od 1 lipca ka˝dy u˝ytkownik interne-
tu mo˝e skorzystaç z nowej strony, na
której znajdzie informacje dotyczàce
dzia∏alnoÊci wszystkich jednostek w∏a-
dzy publicznej, w tym równie˝ samo-
rzàdu terytorialnego.

Z poczàtkiem lipca wszed∏ w ˝ycie obo-
wiàzek stworzenia przez jednostki samorzà-
du terytorialnego stron WWW, dzi´ki któ-
rym obywatele b´dà mieli dost´p do infor-
macji publicznej. To pierwszy krok do e-ad-
ministracji, która ma
u∏atwiç obywatelom
za∏atwianie spraw
przy u˝yciu internetu.

Ka˝dy ma prawo

Konstytucja RP daje
ka˝demu obywatelo-
wi prawo do uzyski-
wania informacji
o dzia∏alnoÊci orga-
nów w∏adzy publicz-
nej oraz osób pe∏nià-
cych funkcje publicz-
ne. Prawo to obej-
muje równie˝ infor-
macje o dzia∏alnoÊci
organów samorzàdu
gospodarczego i za-
wodowego, a tak˝e
innych osób oraz jed-
nostek organizacyjnych w zakresie, w jakim
wykonujà one zadania w∏adzy publicznej
i gospodarujà mieniem komunalnym lub
majàtkiem Skarbu Paƒstwa. Obywatelom
powinno si´ zapewniç dost´p do dokumen-
tów oraz wst´p na posiedzenia kolegialnych
organów w∏adzy publicznej pochodzàcych
z powszechnych wyborów, z mo˝liwoÊcià
rejestracji dêwi´ku lub obrazu. Szczegó∏owà
realizacjà konstytucyjnego prawa do infor-
macji zajmuje si´ ustawa o dost´pie do in-
formacji publicznej z 6 wrzeÊnia 2001 roku.

Od prawa do informacji istniejà naturalnie
wyjàtki. Podlega ono ograniczeniu w zwiàz-
ku z przepisami o ochronie informacji nie-
jawnych oraz o ochronie innych tajemnic,
równie˝ ze wzgl´du na prywatnoÊç osoby fi-
zycznej lub tajemnic´ przedsi´biorcy.

Gdzie w internecie?

Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej utworzy∏ stron´ g∏ównà Biuletynu
Informacji Publicznej. Zawiera ona 
wykaz podmiotów zobowiàzanych do 

udost´pniania informacji publicznej
(http://www.bip.gov.pl) wraz z odnoÊni-
kami umo˝liwiajàcymi po∏àczenie z ich stro-
nami internetowymi. Podmioty te majà obo-
wiàzek stworzyç w∏asne strony Biuletynu In-
formacji Publicznej, na których udost´pniajà
stosowne informacje.

Nasze miasto stworzy∏o stron´ biuletynu
pod adresem http://bip.umtychy.pl. Mo˝-
na tam znaleêç informacje dotyczàce dzia-
∏alnoÊci Urz´du Miasta, wszystkich jedno-

stek bud˝etowych miasta oraz spó∏ek gmin-
nych, w których miasto posiada ponad 50
proc. udzia∏ów. Systemem Biuletynu Infor-
macji Publicznej obj´tym zosta∏o 55 pod-
miotów administracji samorzàdowej dzia∏a-
jàcych na terenie Tychów.

Jakie informacje?

Na tyskiej stronie biuletynu ka˝dy miesz-
kaniec znajdzie dane dotyczàce w∏adz mia-
sta, mo˝na te˝ zapoznaç si´ ze szczegó∏o-
wym schematem organizacyjnym Urz´du
Miasta. Ka˝dy wydzia∏ ma w∏asnà podstro-
n´, na której znajdujà si´ wszelkie informa-
cje dotyczàce zakresu za∏atwianych spraw
wraz z mo˝liwoÊcià pobrania wniosków wy-
maganych przy ich realizacji. W BIP-ie b´dà
publikowane wszystkie uchwa∏y Rady Miasta
podj´te od poczàtku obecnej kadencji, jak
równie˝ zarzàdzenia Prezydenta Miasta od
momentu obj´cia przez niego stanowiska.
Tam równie˝ znajdà si´ protoko∏y z obrad
Rady Miasta, poszczególnych jej komisji oraz
- od poczàtku przysz∏ego roku - protoko∏y

kontroli dokonywanych przez Wydzia∏ Kon-
troli Urz´du Miasta Tychy. Ka˝dy podatnik
ma mo˝liwoÊç przejrzenia aktualnych sta-
wek podatków lokalnych oraz zapoznania
si´ z projektem i realizacjà bud˝etu miasta
na dany rok.

Najbardziej rozbudowanym dzia∏em ty-
skiego BIP-u sà szczegó∏owe informacje
o wszystkich jednostkach bud˝etowych, ra-
dach dzielnic oraz spó∏kach gminnych oraz
stowarzyszeniach i zwiàzkach cz∏onkow-

skich, w których
udzia∏ bierze miasto
Tychy.

Szczególnie istotne
znaczenie zyska dzia∏
„przetargi”, w którym
umieszczane sà infor-
macje o post´powa-
niach przetargowych
oraz ich wynikach we
wszystkich jednost-
kach obj´tych syste-
mem BIP. To wygodne
rozwiàzanie u∏atwi
uczestnictwo w zamó-
wieniach publicznych
realizowanych na te-
renie naszego miasta
wszystkim zaintereso-
wanym podmiotom.

Na ∏amach biulety-
nu opublikowane zo-

sta∏y deklaracje ponad 160 osób,
obj´tych obowiàzkiem pisemnego
sk∏adania oÊwiadczeƒ majàtkowych
w zwiàzku z pe∏nionà funkcjà pu-
blicznà.

Przyszli inwestorzy równie˝ znaj-
dà w biuletynie aktualnà ofert´ in-
westycyjnà oraz dane dotyczàce in-
frastruktury miejskiej, a w szczegól-
noÊci strategi´ rozwoju miasta, in-
formacje dotyczàce gospodarki ko-
munalnej oraz zagospodarowania
przestrzennego Tychów.

Warto dodaç, ˝e dotychczasowa
strona internetowa miasta, którà
mo˝na znaleêç pod adresem
http://www.umtychy.pl, ulegnie
do koƒca roku znacznym modyfika-
cjom, aby nie powielaç informacji
zawieranych na stronie BIP, lecz
udost´pniç inne informacje i us∏ugi
dla u˝ytkowników internetu.

(PÂ)

Zalà˝ek administracji XXI wieku
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Raz na dwa lata, w paêdzierniku Tychy zamieniajà si´ w eu-
ropejskà stolic´ gitary. Co roku, pod koniec czerwca kilkana-
Êcie tysi´cy tyszan przychodzi pod „˚yraf´”, by bawiç si´ przy
muzyce gwiazd polskiej estrady. Raz w roku, w ostatnim ty-
godniu wakacji ˝eglarze z ca∏ej Polski zje˝d˝ajà nad Jezioro
Paprocaƒskie, by wziàç udzia∏ w najwi´kszym polskim festi-
walu szantowym. Wszystkie te imprezy organizuje tyskie
Miejskie Centrum Kultury.

- JesteÊmy zespo∏em, który ma jeden cel - mówi Wojciech Wieczo-
rek, dyrektor MCK. - Chcemy uczyniç Tychy miejscem atrakcyjnym, ze-
rwaç z wizerunkiem miasta-sypialni. Realizacj´ tego za∏o˝enia odczuç
mo˝e ka˝dy tyszanin. Od chwili powo∏ania Miejskiego Centrum Kul-
tury miasto wzbogaci∏o si´ o wiele atrakcyjnych imprez. „Jazz w Ty-
godniu” - cykl, w którym wystàpi∏y takie tuzy polskiej sceny jazzowej,
jak: Ewa Bem, Tomasz Staƒko, Anna Maria Jopek czy Leszek Mo˝d˝er
gromadzi od poczàtku komplety publicznoÊci w Teatrze Ma∏ym. Dwie
edycje festiwalu szantowego (w styczniu i w sierpniu) znane sà w ca-
∏ej Polsce. Ubieg∏oroczne szanty zorganizowano przy zaanga˝owaniu
Polskiej Akcji Humanitarnej, a goÊciem imprezy by∏a Janina Ochojska.
Mieszkaƒcom spragnionym obcowania z muzykà klasycznà MCK ofe-
ruje cykliczne koncerty orkiestry AUKSO - jednej z najlepszych kame-
ralnych orkiestr w Europie, prowadzonej przez wybitnego skrzypka
i dyrygenta, Marka Mosia.

Najwi´cej tyszan przyciàgajà du˝e plenerowe imprezy na placu
„Pod ˚yrafà”. - Plac ten kiedyÊ by∏ miejscem oficjalnych manifestacji -
wspomina W. Wieczorek. - PostanowiliÊmy wykorzystaç to skojarze-
nie i zorganizowaliÊmy Âwi´to Czekolady, od fabryki Wedla, noszàcej
niegdyÊ miano 22 lipca. W weekend najbli˝szy dawnemu Âwi´tu Od-
rodzenia Polski pod Pomnikiem Walki i Pracy od˝ywajà dawne czasy.
Zebrani mieszkaƒcy g∏oÊno domagajà si´ czekolady i wychwalajà jej
zalety. Wznoszone sà „s∏odkie” okrzyki, a najm∏odsi tyszanie Êcigajà
si´ w jedzeniu czekolady na czas.

Miejskie Centrum Kultury to jednak nie tylko imprezy muzyczne. -
Pomagamy m∏odym organizatorom imprez kulturalnych - mówi dy-
rektor placówki. - Specjalnie dla nich zorganizowaliÊmy konkurs Ty-
skich Inicjatyw Kulturalnych i trzy razy w roku w ramach tego konkur-
su rozdzielamy pieniàdze na najbardziej atrakcyjne i potrzebne inicja-
tywy. Rocznie w r´ce organizatorów ma∏ych przedsi´wzi´ç kultural-
nych trafia niemal 120 tys. z∏. - To bardzo dobrze zainwestowane
pieniàdze - dodaje W. Wieczorek. - Dzi´ki takim ma∏ym dzia∏aniom
w ma∏ych Êrodowiskach nasze miasto ˝yje.

(MDG)
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Festiwal szantowy „Port PieÊni Pracy”

Koncert galowy Tyskich Wieczorów Kol´dowych

Jeden z koncertów z cyklu „Jazz w Tygodniu”

Sk∏adamy serdeczne podzi´kowania panu prezesowi
Krzysztofowi Jedynakowi z hotelu „Prima” za zorgani-
zowanie ogniska i pocz´stunku dla dzieci i m∏odzie˝y
z OÊrodka Us∏ug Opiekuƒczo-Wychowawczych (dawny
Dom Dziecka). Ten pi´kny gest pozwoli∏ naszym pod-
opiecznym mi∏o sp´dziç czas.

Halina Staniczek
Dyrektor OÊrodka Us∏ug Opiekuƒczo

- Wychowawczych w Tychach


