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DYŻURY

NASZYCH RADNYCH
Radni Maciej Gramatyka i Ryszard Cichy będą
dyżurować 14 kwietnia
od godziny 15:30 do 17.00
w Urzędzie Miasta (pokój
305).

Każdy z nas może mieć wpływ na wygląd naszego miasta.

21 kwietnia na swój dyżur
zapraszają: radna Anna
Czaban-Niedbał i radny
Sławomir
Sobociński.
Oczekują na Państwa od
15:30 do 17.00 w Urzędzie Miasta (pokój 305).

Magdalena
Kulus

W

Informacje dotyczące najbliższych dyżurów radnych można odnaleźć na stronie www.umtychy.pl
w zakładce „Urząd Miasta” w dziale „Rada Miasta”.

iosna niesie ze sobą chęć działania. Nasi radni postanowili więc
zorganizować dyżur na dworcu PKP,
by w ten sposób poznać bliżej mieszkańców Tychów i ich oczekiwania.
Wiele dzieje się w sprawie Europejskiej
Stolicy Kultury, w którą zaangażowało
się nasze miasto, a Galeria OBOK już
szykuje się do kolejnych, majowych
warsztatów dla dorosłych. Miejmy nadzieję, że wiosennego zapału nie za-

braknie nam podczas nadchodzących
wyborów.
Dopiero co opadły wyborcze emocje,
a już nasze miasto ponownie szykuje urny,
chociaż wielu mieszkańców nie zdaje sobie z tego sprawy. Tymczasem zbliżające
się wybory będą mieć ogromny wpływ
na to, co dzieje się w naszym najbliższym
otoczeniu – na tyskich osiedlach.
Często narzekamy, że władza w mieście zbyt mało uwagi poświęca powszednim problemom mieszkańców. Te
bywają prozaiczne, ale jak są dotkliwe,
wie każdy z nas. Dziura w jezdni, słabo
oświetlona ulica, wystające płyty chodnikowe na drodze do szkoły naszego
dziecka – doskonale wiemy, co można
by zmienić, udoskonalić na naszym osiedlu. Jednak brakuje nam czasu i motywacji, by zająć się tymi sprawami. Mało kto
z nas ma świadomość, że można je zgłosić
Radzie Osiedla.

Wybory do Rad Osiedli odbędą się
niebawem – 17 kwietnia. Warto się na nie
wybrać, bo od frekwencji zależy, czy będą
one ważne. To mieszkańcy zadecydują,
czy Rada Osiedla jest im potrzebna, czy
chcą samodzielnie decydować o zmianach w swoim najbliższym otoczeniu.
Trzeba tu dodać, że nowe Rady Osiedli
będą mogły wskazywać, jakie inwestycje
i remonty przeprowadzić na swoim terenie – w budżecie miasta na te wydatki
przeznaczono 2 mln zł. O szczegółach
dotyczących kwietniowych wyborów,
o prawach i obowiązkach Rad Osiedli pisze w naszym biuletynie Przewodniczący
Rady Miasta – Zygmunt Marczuk.
Tyszanie lubią brać sprawy w swoje
ręce. Jestem przekonana, że i tym razem
nie będzie inaczej. Kolejne wybory to kolejna możliwość zmian, ale przede wszystkim szansa, by osobiście włączyć się w kreowanie wizerunku miasta.

www.inicjatywa-tyska.pl
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Z życia miasta

Dajemy z siebie wszystko
Młodzi ludzie przychodząc do galerii nie potrafią rozpoznać podstawowych technik malarskich, graficznych
czy rysunkowych. Przyczyn tego stanu
jest wiele. Braki w nauczaniu przedmiotów artystycznych i to na wszystkich etapach kształcenia, bardzo mały
udział młodych ludzi w wydarzeniach
kulturalnych, ale największy, destrukcyjny wpływ mają media, które lansują
wartości i wzorce na granicy kiczu i dobrego smaku.
Drugą bardzo ważną funcją jest
funkcja poznawcza. Kiedy zapoznajemy się z różnymi technikami malarskimi czy graficznymi, znamy proces
tworzenia pracy, stajemy się bardziej
świadomi trudności i wysiłku jaki należy
włożyć w wykonanie pracy. Nasz kontakt z dziełem sztuki będzie bardziej
kompetentny, otrzymaliśmy wiedzę
niezbędną w obcowaniu z przekazem
zawartym w pracy. Ignorancja, szczególnie u młodych ludzi, jest stałym elementem, który obserwujemy podczas
oglądania wystaw. Tak więc ważny jest
również cel poznawczy.
Po trzecie warsztaty są znakomitą formą realizacji własnych zainteresowań. Temat jest dowolny, wybrany
przez uczestnika. Z naszej strony oferujemy pomoc w zakresie techniki, pokazujemy warsztat, omawiamy szczegóły
przygotowania matryc i pokazujemy

Uczestniczki warsztatu podczas wykonywania prac techniką linorytu.

Patrycja
Dzięcioł

Łuszka Pudełko - dyrektor Galerii OBOK - każde spotkanie warsztatowe poprzedza mini wykładem o sztuce.

przykłady prac wykonanych tą techniką. Uczestnicy realizują się sami podczas warsztatów. To czysta kreacja!
■ W styczniu na zajęciach uczestnicy zajmowali się linorytem. Dlaczego została wybrana akurat ta technika?
Z grafiki warsztatowej linoryt jest
jedną z najprostszych technik. To technika dobra na początek dla wszystkich
uczestników warsztatów, stosunkowo
łatwa i zachęcająca do dalszej pracy
w zakresie grafiki warsztatowej. Podczas trwania warsztatów pokazaliśmy
dwie techniki: druk wklęsły – sucha igła
i linoryt, gdzie uczestnicy warsztatów
wykonali własnoręcznie prace. Przy
pomocy dłutek i rylców przygotowali
matryce, następnie wykonali odbitki
na profesjonalnej prasie graficznej.
■ Jak ocenia Pan lokalną działalność
kulturalną?
Według mnie oferta kulturalna jest
różnorodna. Często zdarza się, że imprezy odbywają się w tym samym dniu,
a nawet o tych samych godzinach. Wiele instytucji artystycznych i kulturalnych tworzą repertuar z rocznym i dłuższym wyprzedzeniem w związku z tym
dobrze by było skorelować ze sobą jak
najwięcej informacji o wydarzeniach artystycznych w jednej przestrzeni, punkcie, portalu, tak jak się to dzieję od niedawna na Portalu Kulturalnym Miasta
Tychy (www.kultura.tychy.pl) do którego każdy tyszanin ma dostęp i może
zapoznać się z ofertę wydarzeń kulturalnych w naszym mieście.

Ponadto wydaje mi się, że nie
do końca jest wykorzystany potencjał
ludzi, którzy tu mieszkają lub pochodzą z Tychów – artystów o renomie
ogólnopolskiej. Chciałbym tchnąć
więcej ducha w tyszan, aby korzystali
z dorobku tutejszych artystów, otwierali się na nowe doświadczenia plastycz-

ne, muzyczne, teatralne, w ten sposób
wzbogacą samych siebie i docenią kulturę, która jest integralną częścią społecznego życia.
■ Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Rozmawiała: Patrycja Dzięcioł

Tyska Galeria „OBOK“ funkcjonuje prawie 17 lat i jest jedną
z najstarszych niekomercyjnych placówek wystawienniczych w mieście.
Oprócz wystaw organizowanych artystom znanym na Śląsku i poza jego
rejonem, prowadzi zajęcia dydaktyczne z dziećmi i młodzieżą.
A co z dojrzałym pokoleniem, które pragnie poszerzać swoją wiedzę,
umiejętności i korzystać z uroków wolnego czasu? Właśnie z myślą o nich
zrodził się pomysł zorganizowania cyklicznych warsztatów dla dorosłych,
których celem jest między innymi zainteresowanie sztukami plastycznymi, a także przybliżenie działalnośći Galerii „OBOK“.
– Aktywizacja społeczna i kulturowa dorosłych to coraz bardziej popularny trend w polityce społecznej – mówi Aleksandra Drozd, plastyczka
pracująca w Galerii „Obok” od czternastu lat, pomysłodawczyni warsztatów dla dorosłych.
Idea warsztatów została zaakceptowana przez dyrekcję Teatru Małego
i pierwsze zajęcia rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Cieszą
się one ogromnym zainteresowaniem, nie tylko dlatego, że są niepowtarzalne i profesjonalnie prowadzone, ale również dlatego, że pozwalają
na odkrycie talentów, drzemiących w każdym z nas.
W marcu w Galerii „OBOK” odbyło się malowanie na ceramice, w kwietniu zajęcia z papieroplastyki z elementami świątecznymi. A tuż przed wakacjami, w maju i czerwcu rozpoczną się zajęcia z ceramiki użytkowej
w technice raku. Po wakacjach kolejne, comiesięczne spotkania z dorosłymi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Galerii (ul. ks. kard.
A. Hlonda 1) i pod numerami telefonów: 32 227 20 67, 32 227 36 11. Mail:
galeriaobok@teatrmaly.tychy.pl

CZY WIESZ, ŻE…
… trwa miejska kampania antydopalaczowa „Dopalacze – nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie. Nie daj się”,
którą wspiera Inicjatywa Tyska.

… już w maju na deskach tyskiego Teatru Małego
będzie można zobaczyć Janusza Gajosa! Wystąpi w spektaklu „Daily Soup” Teatru Narodowego
z Warszawy w ramach cyklu „Teatr Konesera”.

… w każdą środę filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza na konsultacje maturalne – spotkania z redaktorem Dragonem dotyczące szeroko
pojętego dziennikarstwa. Szczegółowe informacje: tel. 32 2276271, e-mail: filia5@mbp.tychy.pl

… 16 kwietnia w Tychach odbędzie się Wiosenny Turniej Amatorów w Siatkówce! Zgłoszenia są przyjmowane do 15 kwietnia do godz. 12.00 w biurze Zespołu
ds. Sportu i Organizacji Imprez Tychy (al. Piłsudskiego 12). Szczegółowe informacje: tel. 32 3257132

… m.in. w Tychach 25-lecie swojej działalności artystycznej będzie obchodził Bernard Maseli – legenda polskiego jazzu, wybitny wibrafonista, kompozytor i aranżer.
Jubileuszowy koncert odbędzie się 16 kwietnia w Teatrze
Małym. Z Maselim zagra międzynarodowy zespół.
… ruszyła kolejna edycja konkursu „Gra o staż
w Europarlamencie”, który jest organizowany
przez tyską spółkę Master. Napisz o swoim pomyśle na ochronę środowiska i wyjedź do Brukseli!
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Śląska europejskość
Co łączy Górny Śląsk i Nadrenię
Północną-Westfalię? Oba regiony mają
podobną poprzemysłową historię,
a obecnie wspólny cel … stawiają
na kulturę – odpowiada Maciej
Gramatyka, Radny Miasta Tychy,
Wiceprzewodniczący Komisji Kultury,
Sportu i Turystki.

Warsztaty dla dorosłych, wraz
z Aleksandrą Drozd, prowadzi Łukasz
Pudełko, który od 1999 roku jest
kierownikiem Galerii „OBOK“. Zajmuje
się malarstwem, projektowaniem,
fotografią i działalnością pedagogiczną.
■ Jaką funkcję pełnią warsztaty?
W swojej działalności, oprócz zadań
statutowych galerii, staram się akcentować wymiar edukacyjny wystaw. Wynika to z moich obserwacji i kilkunastoletniego doświadczenia pracy w szkole
i różnych komisjach konkursowych.
Widzę ogromne braki w kształceniu
plastycznym i muzycznym młodzieży.
Nauczyciel plastyki powinien kształtować wrażliwość ucznia od pierwszej
klasy szkoły podstawowej, powinien
pielęgnować i podtrzymywać w nim
twórcze, samodzielne myślenie. O rozwoju człowieka decyduje również jego
wrażliwość, o czym bardzo często się
zapomina. Stąd funcja dydaktyczna
w warsztatach.
Gotowe wzorce, szablony podane
uczniowi na zajęciach zawsze będą gorsze od jakiejkolwiek formy, którą stworzyłby samodzielnie młody człowiek.
Problemy ze zdolnościami manualnymi
uczniów, zbyt liczne zespoły klasowe,
programy nauczania nieprzystające
do rzeczywistości szkolnej, olbrzymi
wpływ mass-mediów to dziś podstawowy problem w rozwoju twórczym
dzieci. Zabijana jest indywidualność
i kreacja! Mówimy oczywiście o szkołach ogólnokształcących, w szkołach
artystycznych podlegających Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sytuacja jest zupełnie inna.
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opalnie, huty i fabryki to powrzechny obraz całej Metropolii
Śląskiej i Zagłębia Ruhry, różnica polega na tym, że największe z niemieckich miast zagłębia – Essen – od 2010
roku na stałe odmieniło konurbację
w tętniącą życiem Europejską Stolicę Kultury. Jak? “geimeinsam sind wir
stark“ czyli wspólnie jesteśmy silni.
Dzięki zaangażowaniu władz Regionalnego Parlamentu Zagłębia Ruhry
oraz wsparciu ze strony samorządów
miast tworzących tę aglomerację uda-

ło się z powodzeniem zaprezentować
ofertę kulturalną miasta oraz regionu
i zdobyć tytuł. Dziś takie wyzwanie
stawia się przed władzami i mieszkańcami Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
Zrównoważony rozwój Metropolii
Silesia to nie tylko dbałość o siłę napędową gospodarki, naprawa dróg czy
walka z ubóstwem. To również budowa
nowej i nowoczesnej tożsamości Śląska,
a od 2010 roku to także starania o zmianę wizerunku i walka o zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016
roku.
– Ideą tytułu jest wywołanie trwałych zmiany na danym terenie – mówi
Maciej Gramatyka. – Śląsk to obszar
o ogromnym potencjale i możliwościach. Jego „zapóźnienie“ i pogórniczy charakter są tak na prawdę atutami
w staraniach konkursowych. Bo właśnie
Katowice wraz z miastami partnerskimi
zdają się być „czarnym koniem“ spośród

Kibice podczas Tour De Pologne w Katowicach. Sierpień 2010 r.

wszystkich polskich miast zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu –
wyjaśnia radny.
Koncepcja Katowic jako Miasta
Ogrodu ma stanowić swoistego rodzaju pomost pomiędzy – zanikającą historią osiedla Giszowiec (zbudowanego
na początku XX w. jako samospełniające się miasteczko otoczone zielenią, lasem i ogrodami),
a pofragmentaryzowaną współczesną przestrzenią miejską, którą należy otworzyć na różnorodne potrzeby
mieszkańców i ich kreatywne działanie.
Aby wykorzystać niepowtarzalną
okazję i w pełni przygotować bogatą
ofertę kulturalną, a także spełnić szereg
unijnych wymogów, Katowice potrzebują wsparcia miast ościennych. Pierwsze chęć współpracy zadeklarowało
miasto Tychy. I jako pierwsze przegłosowało uchwałę w Radzie Miasta autorstwa Macieja Gramatyki,

w sprawie wsparcia kandydatury
miasta Katowice w staraniach o tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury.
– Jesteśmy pierwsi, najbardziej zaangażowani, stanowimy wzorzec dla
kolejnych miast. Pojawiła się już kon-

cepcja projektu młodzieżowej orkiestry
symfonicznej pod dyrekcją Marka Mosia – komentuje radny.
Nasuwa się tylko pytanie: a jakie
z tego będą korzyści dla Katowic i pośrednio dla Tychów?
– Tytuł to przede wszystkim ogromny prestiż, a co za tym idzie promocja
na arenie europejskiej, wzrost turystyki
a dzięki temu większe wpływy do budżetu samorządowego. Stolica Europy
jest rozpoznawalna na całym Starym
Kontynencie i staje się atrakcyjna nie
tylko dla zwiedzających, ale także dla
inwestorów – wylicza Maciej Gramatyka.
A co najważniejsze integruje mieszkańców, twórców, działaczy, środowiska artystyczne i władze lokalne
do wspólnej pracy na rzecz rozwoju
miasta i regionu. Jest to początek nowej rzeczywistości, która wpisuje się
w atrakcyjny pejzaż wydarzeń na Śląsku, więc trzymamy kciuki i życzymy sobie powodzenia!

Publiczność podczas Off Festivalu w Katowicach na Muchowcu.

Raport Radnego
W Radzie Miasta
zasiada 25 radnych,
wybranych w wyborach
powszechnych
na 4-letnią kadencję.

nych w magistracie przychodzi średnio od 2 do 4
osób. Frekwencja mówi sama za siebie. Nowa
forma kontaktu jest bliższa i atrakcyjniejsza dla
mieszkańców. Kształt spotkania podobał się
ze względu na poczucie swobody poza murami
urzędu, który z definicji kojarzy się z biurokracją
i dystansem.

M

Karolina Chemicz: To przede wszystkim
problemy z zakresu: infrastruktury drogowej
w dzielnicach obrzeżnych i oznakowania ścieżek rowerowych. A także budowa sygnalizacji świetlnej w Centrum, utworzenie nowych
miejsc parkingowych przy głównych alejach,
remont istniejących parkingów wewnętrznych. Prośby o mediację na terenach popowodziowych, utworzenie nowych przejść dla
pieszych, utworzenie oznakowania miejsca
dla osoby niepełnosprawnej na parkingu wewnętrznym, budowa bieżni lekkoatletycznej,
wprowadzenie transmisji on-line dla Komisji
Rady Miasta.
Trójka radnych zapowiada, iż nie był to jedyny taki dyżur, planują oni dalsze dyżurowanie
w miejscach publicznych, tak, aby jak największa ilość osób mogła przekazać swoje sugestie
w bezpośrednim kontakcie z radnym. Jeżeli
chcielibyście Państwo przedstawić radnemu
problem, to zachęcamy Was do czynnych spotkaniach na dyżurach.
Patrycja Dzięcioł

iasto Tychy jest podzielone na 5 okręgów,
z każdego okręgu do Rady Miasta wstępuje 5 radnych. Reprezentują mieszkańców, pracują w Komisjach i na posiedzeniach sesyjnych
Rady Miasta. Aby rzetelnie i sumiennie wykonywać mandat radnego zobowiązani są do stałego
kontaktu z mieszkańcami, czemu między innymi
służą dyżury radnych. Zwykle w Urzędzie Miasta, we wtorki i czwartki, w sali 305. Niezwykle
na przykład na Dworcu PKP w Tychach. Karolina
Chemicz, Maciej Gramatyka i Krzysztof Woźniak,
radni z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Prezydenta Andrzeja Dziuby, zainicjowali
po raz pierwszy przeprowadzenie wspólnego
dyżuru poza murami magistratu.

Cel?
Karolina Chemicz: Przypomnienie mieszkańcom o możliwości bezpośredniego kontaktu
z radnym Miasta Tychy w ramach dyżuru. Wyjście
zza urzędniczych biurek ma sprzyjać współpracy
pomiędzy przedstawicielami władzy a mieszkańcami.

Pytania i sugestie
mieszkańców?

Przyjmowanie petentów na dworcowym holu.

Dlaczego dworzec PKP w Tychach?
Karolina Chemicz: Ze względu na wysokie
walory komunikacyjne. To miejsce z pewnością
ułatwiło kontakt i wpłynęło na wysoką frekwencję i zainteresowanie społeczeństwa.

Skąd ludzie wiedzieli?
Karolina Chemicz: Informacje o tym nietypowym spotkaniu były zamieszczone w ty-

godniku „Twoje Tychy“, na wielu portalach internetowych: tychy.pl, noltychy.pl, umtychy.pl,
a także w zapowiedziach radiowych Radia EM
oraz na licznych plakatach informacyjnych na
terenie miasta.

Jak była frekwencja?
Karolina Chemicz: Na dworcu PKP przy
punkcie Straży Miejskiej zjawiło się ponad 20
osób, dla porównania podczas dyżurów pełnio-
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Wybory do Rad Osiedli
Decyzja o utworzeniu jednostek pomocniczych ma doniosły,
wręcz ustrojowy charakter: wskazuje jedną z form zorganizowania aktywności, poprzez którą mieszkańcy mogą uczestniczyć w procesach decyzyjnych w mieście. Rady wybrane
przez mieszkańców osiedli stanowią swoisty łącznik pomiędzy osiedlową społecznością a władzami miasta. Niepokoi
zatem fakt, że wielu tyszan nie zna nawet siedziby swojej
Rady Osiedla ani jej członków, a frekwencja w wyborach
do Rad Osiedla należy do najniższych... Warto to zmienić.

Zygmunt
Marczuk

17

kwietnia (niedziela) odbędą
się w Tychach wybory do Rad
Osiedli. Głosować będą mieszkańcy
17 Osiedli, którzy najpóźniej w dniu
wyborów ukończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze działania danej Rady. W czterech jednostkach
pomocniczych wybory nie zostaną
przeprowadzone, ze względu na niewystarczającą ilość kandydatów (dotyczy to Osiedli: Honorata, Teresa, Urszula, Żwaków – Suble). O 225 miejsc
w 15-osobowych Radach będą ubiegać się 342 osoby. Najmłodszy kandydat ma 18 lat, najstarszy – 76. Średnia
wieku wszystkich kandydatów wynosi 44,5 lat. Wśród zarejestrowanych
kandydatów znajdziemy nazwiska
129 kobiet.

Co warto wiedzieć o Radach Osiedli przed wyborami? Przede wszystkim, nie należy ich mylić z radami
spółdzielni mieszkaniowych, co jest
praktyką dosyć powszechną. Rady
Osiedli są organami jednostek pomocniczych miasta, a te tworzy Rada Miasta po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
20-letnia historia powstawania tych
instytucji w Tychach wskazuje, że powstawały one w wyniku oddolnej inicjatywy samych mieszkańców. Obecnie w Tychach funkcjonuje 21 Osiedli
o bardzo zróżnicowanym obszarze terytorialnym i dużej dysproporcji, jeżeli
chodzi o ilość ich mieszkańców. Mieszkańcy danego Osiedla wybierają Radę
Osiedla, a ta z kolei wyłania spośród
swoich członków Zarząd. Działalność
w organach Osiedla ma charakter społeczny: radni osiedlowi nie pobierają
wynagrodzenia z tytułu swojej aktywności, za wyjątkiem Przewodniczącego Zarządu, który otrzymuje dietę
i zwrot kosztów podróży służbowych
na zasadach określonych odrębną
uchwałą Rady Miasta.
Idea powołania jednostek pomocniczych. wynika z konstytucyjnej

zasady subsydiarności działań, nakazującej wykonywanie określonych
spraw i zadań oraz ich rozstrzyganie
przez organy znajdujące się najbliżej
podmiotu, którego działania te dotyczą. Sens ich funkcjonowania może
wynikać z przeświadczenia, że istnieje zakres spraw związanych np. z bezpieczeństwem publicznym, stanem
lokalnych dróg, terenów zielonych,
lokalizacji przystanków, miejsc zabaw dla dzieci itp., które ze względu
na skalę są zazwyczaj trudne do rozpoznania z poziomu ogólnomiejskiego, a ponieważ dotyczą spraw nie
wykraczających poza obszar części
miasta, osiedla lub nawet kilku ulic,
nie są postrzegane jako problemy
zasadnicze dla miasta. Nawet najlepsze intencje miejskiego urzędnika nie
dają gwarancji lepszego załatwienia
tych spraw, niż bezpośrednie zaangażowanie kogoś, kto doskonale zna
lokalne potrzeby i uwarunkowania
z racji zamieszkiwania na danym terenie, a swoją motywację czerpie z poczucia, że jest na tym terenie gospodarzem.
Rady reprezentują potrzeby osiedlowych społeczności. W imieniu

mieszkańców Osiedli formułują propozycje zmian prawa miejscowego,
wnioski do budżetu miasta czy też opinie w konkretnych sprawach. W tym
kontekście istotne jest potwierdzenie
ich reprezentatywności. Po raz pierwszy w historii funkcjonowania jednostek pomocniczych w naszym mieście,
wyłonienie Rad Osiedlowych będzie
przebiegać w oparciu o ordynację wyborczą, która ustala tzw. „progi frekwencyjne”. Wybory zostaną uznane
za ważne, jeżeli weźmie w nich udział
co najmniej 5 proc. wyborców w osiedlach, w których liczba uprawnionych
do głosowania mieszkańców jest większa niż 5000, 10 proc. – od 500 do 5000
mieszkańców oraz 15 proc. w tych
osiedlach, w których liczba uprawnionych do głosowania nie przekracza
500 osób (szczegółowe dane w tym
zakresie zawiera poniższa tabela).
Stwarza to szansę na wzmocnienie
społecznego mandatu osiedlowych
radnych, ale wymaga także dodatkowego zaangażowania tych mieszkańców, którzy w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych i ich organów
widzą możliwość pełniejszego zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności.
Rady uda się bowiem wyłonić tylko
w tych osiedlach, w których celowość
ich funkcjonowania zostanie potwierdzona społecznym zapotrzebowaniem, a to zostanie wyrażone poprzez
bezpośredni udział mieszkańców
w wyborach.
Potwierdzenie
reprezentatywności Rad Osiedli winno łączyć się
ze zwiększeniem ich realnych kompetencji. Głos rady reprezentującej
osiedlową społeczność musi brzmieć
dosadniej, niż głos pojedynczego
mieszkańca, czy nawet grupy mieszkańców. Dlatego Rady, które powstaną w efekcie kwietniowych wyborów,
będą mogły korzystać z nowego narzędzia współdecydowania o sposobie
wydatkowania publicznych pieniędzy,

Lp.

Osiedle

Ilość uprawnionych
do głosowania
na dzień sporządzenia spisu
wyborców

1

ABC

13303

5%

665

2

Cielmice

768

10%

77

3

Czułów

3668

10%

367

4

F-6

100

15%

15

5

Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele

2735

10%

274

6

Karolina

1339

10%

134

7

Magdalena

3369

10%

337

8

Ogrodnik

336

15%

50

9

Paprocany

2457

10%

246

10

Paprotka

259

15%

39

11

R-2

1094

10%

109

12

Stare Tychy

4922

10%

492

13

Wartogłowiec

890

10%

89

14

Wilkowyje

1420

10%

142

15

Z

4488

10%

448

16

Z -1

264

15%

40

17

Żwaków

1740

10%

174

Wymagana
frekwencja

Wymagana
liczba
oddanych
głosów

TYSKA

5

Motocykle
pod Żyrafą

PORADNIK WYBORCY
Wybory do Rad Osiedli
17 kwiecień 2011
■ Głosować może każda osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie
danego tyskiego osiedla.
■ Lokale wyborcze będą otwarte
od godziny 8:00 do 18:00.
■ Wyborca powinien mieć przy sobie dokument tożsamości.
■ Wyborca może zagłosować maksymalnie na 15 kandydatów.
■ Wybory nie zostaną przeprowadzone na Osiedlach: Honorata, Teresa, Urszula i Żwaków – Suble ze
względu na niewystarczającą ilość
kandydatów.
■ Siedziby Osiedlowych Komisji
Wyborczych zostały wyszczególnione na stronie www.bip.umtychy.pl w zakładce „Wybory”.
jakim jest ustalenie środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych zgłaszanych
przez jednostki pomocnicze. Zadania te obejmują m.in. budowę, przebudowę lub remont lokalnych ulic,
ciągów pieszych i rowerowych oraz
oświetlenia, urządzanie lub renowację zieleńców i skwerów czy też poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
W tegorocznym budżecie ustalono
kwotę 2 mln zł. na działania prowadzone w tym trybie. W przyszłym roku
środki zostaną zwiększone w związku
z uruchomieniem trybu konkursowego, w wyniku którego wyłaniane będą
proponowane przez jednostki pomocnicze zadania inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł i nie
większej niż 1 mln zł. Od jakości pracy
radnych osiedlowych, rozpoznania realnych potrzeb lokalnej społeczności,
pomysłowości i umiejętności właściwego opracowania projektu, zależeć
będzie zatem możliwość zrealizowania na terenie osiedla dodatkowych
inwestycji podnoszących jakość życia
mieszkańców.
Decyzja o utworzeniu jednostek
pomocniczych ma doniosły, wręcz
ustrojowy charakter: wskazuje jedną z form zorganizowania aktywności, poprzez którą mieszkańcy mogą
uczestniczyć w procesach decyzyjnych w mieście. Rady wybrane przez
mieszkańców osiedli stanowią swoisty łącznik pomiędzy osiedlową społecznością a władzami miasta. Niepokoi zatem fakt, że wielu tyszan nie zna
nawet siedziby swojej Rady Osiedla,
ani jej członków a frekwencja w wyborach do Rad Osiedla należy do najniższych... Warto to zmienić. Gorąco
zachęcam mieszkańców tyskich
Osiedli do wzięcia udziału w kwietniowych wyborach. Przeprowadzą
je Miejska Komisja Wyborcza oraz
Osiedlowe Komisje Wyborcze. OKW
będą pracować w 5-osobowych zespołach wyłonionych spośród kandydatów zgłaszanych przez Prezydenta Miasta, kluby radnych Rady
Miasta, Rady Osiedlowe, grupę
minimum 5 mieszkańców Osiedla.
W ich skład wchodzi także osoba wskazana przez MKW spośród
pracowników miejskich jednostek
organizacyjnych. Lokale wyborcze
będą dla Państwa otwarte w godz.
8.00-18.00.

inicjatywa

Zespół Dżem zagra w Tychach
wspólnie z AUKSO

Nagroda
i koncert

Każdego roku w maju Prezydent Miasta
Tychy przyznaje swoją nagrodę w dziedzinie
kultury, którą honorowane są osoby, mające
duży wkład w dzieło promocji miasta
poza jego granicami. Wśród laureatów tej
„promocyjnej” nagrody prezydenta są m.in.
Marek Moś i Orkiestra AUKSO, Ireneusz
Krosny, prof. Alina Gruszka – dyrektor
artystyczny „Śląskiej Jesieni Gitarowej”, czy
Janusz Muszyński – szef artystyczny Tyskich
Wieczorów Kolędowych. W tym roku do tego
grona dołączy zespół Dżem!

P

omysł nagrodzenia zespołu, który poprzez postać legendarnego Ryśka Riedla jest nierozerwalnie związany z Tychami, prezydent Andrzej Dziuba połączył
z inicjatywą zorganizowania specjalnego
koncertu, podczas którego spotkają się
dwoje laureaci jego nagrody: tegoroczny,
czyli Dżem oraz AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, uhonorowana nagrodą prezydenta przed kilku laty. Moment
na to jest doskonały, bo Dżem na 30.
rocznicę swojej działalności przygotował
orkiestrowe, symfoniczne wersje swoich
przebojów.
W piątek, 13 maja dojdzie zatem w naszym mieście do wielkiego artystycznego
wydarzenia, w którym będą mogły wziąć
udział tysiące fanów Dżemu i orkiestry
AUKSO. Organizacji tego przedsięwzięcia
podjęło się Miejskie Centrum Kultury, mające doświadczenie w tego typu masowych
imprezach.
– Dość długo zastanawialiśmy się nad
miejscem zorganizowania tego niecodziennego koncertu – mówi Wojciech Wieczorek, dyrektor MCK. – Wiadomo było, że nie
odbędzie się on w Teatrze Małym, który
jest, nomen omen, za mały. Myśleliśmy
o Stadionie Zimowym, ale tam trudno byłoby, ze względów akustycznych, o dobre
nagłośnienie koncertu.Ostatecznie stanęło
na tym, że impreza odbędzie się 13 maja
na terenach treningowych przy Stadionie

Miejskim przy ul. Edukacji, które są na tyle
duże, że zdołają pomieścić wszystkich chętnych. Spodziewamy się kilku tysięcy fanów,
nie tylko tyszan; wszak Dżem bardzo rzadko występuje z orkiestrą i ten koncert będzie dla wszystkich nie lada gratką.
Wspólny plenerowy koncert Dżemu
i AUKSO będzie wymagał zbudowania dużej, kilkupoziomowej sceny oraz specjalnego nagłośnienia i oświetlenia. Przygotowania już trwają. Można też już zaopatrywać
się w bilety.
– Koncert jest specjalny, więc zaproponowaliśmy także specjalną cenę biletu –
mówi Wojciech Wieczorek. – Za wstęp będzie trzeba zapłacić 40 zł, a więc dwa razy
mniej niż za najtańszy bilet na marcowy
koncert w Zabrzu. Bilety można nabywać
w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury
przy ul. Bohaterów Warszawy 26, można
też zamawiać je przez e-mail, pisząc na adres mck@kultura.tychy.pl. Oczywiście będzie też możliwość kupienia biletu w dniu
koncertu na stadionie, ale 13 maja będą
one droższe o 10 zł. Koncert rozpocznie się
o godz. 19.30 i wedle zapewnień muzyków
potrwa grubo ponad dwie godziny.
Pierwsze dźwięki, jakie popłyną ze sceny, zostaną poprzedzone krótką uroczystością, podczas której prezydent Andrzej
Dziuba wręczy śląskim rockmanom przyznaną im nagrodę w dziedzinie kultury.

(mg)

W ostatnim dniu kwietnia w Tychach
zagoszczą motocykliści.
Spotkają się w Parku Miejskim,
by uroczyście rozpocząć sezon
motocyklowy. Ci, którzy lubią
poczuć wiatr we włosach i są fanami
szybkich jednośladów, zbiorą się o
13.00 pod Żyrafą.

Z

awsze świętujemy rozpoczęcie sezonu, ale tym razem chcemy to zrobić oficjalnie
i na większą skalę – mówi Przemysław Borowiec ze Stowarzyszenia Motocyklistów Polskich.

– Będzie więc i poświęcenie
motocykli, i parada ulicami
miasta.
Parada
motocyklowa
ruszy o 14.00 i będzie kierować się
do Browaru Obywatelskiego, gdzie

na uczestników czekają dalsze atrakcje.
– Nie zabraknie dobrej muzyki
– opowiada Borowiec. – Będzie można usiąść, porozmawiać z przyjaciółmi, pooglądać motory. Impreza jest
otwarta, nie ma wejściówek.
Motocykliści chcą, by rozpoczęcie sezonu było nie tylko okazją
do zabawy, ale również do pomocy
innym. Chętni będą mogli oddać
krew w Autokarze Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i wesprzeć
Stowarzyszenie Osób Chorujących
na Rdzeniowy Zanik Mięśni „SMAk
Życia”, na rzecz którego odbędzie
się zbiórka funduszy pod Żyrafą.
– Ciesząc się z wiosny, nie chcemy zapominać o tych, którzy potrzebują pomocy – podkreśla Borowiec.
Zapowiada również, że motocykliści planują kolejne imprezy tego
typu. 
(mk)
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inicjatywa

Nowe mieszkanie nowe życie
Był marcowy zimny, poranek. Jeden
z tych dni, kiedy nie chce się nawet
wychodzić z domu. Ale ja miałam
umówione spotkanie, więc nie było
wyjścia. Szybko w strugach deszczu do
samochodu i już jadę – do pierwszego
w mieście Mieszkania Chronionego dla
Osób Starszych przy ul. Ch. De Gaulle’a.

R

azem z moją przewodniczką –
Dorotą Kaniewską z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach – wchodzę do domu. Od razu
robi się cieplej, w trzypokojowym
mieszkaniu
panuje
sympatyczna, wręcz rodzinna atmosfera. Irena, Zofia i Danuta mieszkają razem
od trzech lat.
– Jesteśmy bardzo zadowolone,
nie ma żadnych niesnasek – z uśmiechem na twarzy przekonuje pani
Zofia i dodaje – W domu dokuczała
mi samotność, teraz jestem tutaj i mam
prawdziwą rodzinę.
W odpowiedzi na te słowa – najstarsza z kobiet – pani Irena porozumiewawczo kiwa głową.
Siedzimy przy stole, w powietrzu
unosi się zapach parzonej owocowej
herbaty. Panie mają jej cały zapas. Nie
tylko dla gości, ale same bardzo lubią
delektować się jej smakiem. Często
bywa, że wspólnie zasiadają przy stole, układają pasjansa, a tuż obok roz-

łożonych kart stoją zaparzone zioła.
W domu czuły się odosobnione, tutaj
odnalazły zarówno swoje bratnie duszę, jak i wewnętrzny spokój.
– Rozmawiamy, gramy w karty,
wspólnie oglądamy telewizję – mówi
pani Zofia.
Seniorki nie zapominają również o swojej kondycji. Spacerują. Nie
trudno zauważyć również stojącego
w salonie rowerka gimnastycznego.
Nie stoi tu dla ozdoby. Dowód? Na liczniku przejechane już ponad 1000km.
To prezent od Miejskiego Ośrodka
Pomocy w Tychach i to nie jedyny –
MOPS wyremontował całe mieszkanie
– nowa kuchnia, łazienka, salon. Zresztą nie tylko tutaj. W Tychach powstało
także Mieszkanie Chronione dla Osób
Niepełnosprawnych.
To nowa forma opieki zdrowotnej
realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. Powstała z myślą o przełamaniu samotności
i stworzeniu możliwości wzajemnego

Kuchnia w mieszkaniu dla niepełnosprawnych.

Pani Zofia na tle własnego pokoju.

wspierania się oraz wspólnego pokonywania trudności życiowych.
– Tego typu przedsięwzięcie skierowane jest do osób, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub
chorobę potrzebują wsparcia w życiu
codziennym, lecz nie wymagają jej
w zakresie całodobowym – wyjaśnia
Dorota Kaniewska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W Polsce takich mieszkań brakuje, a w całodobowych domach opieki pensjonariusze mieszkają często
we wspólnych, ciasnych pokojach, mając niewiele prywatności.
– Tutaj każda z pań ma swój własny pokój, który sama sobie urządziła
– mówi Dorota Kaniewska i dodaje –
Naszym celem jest, aby Panie czuły się
w tym mieszkaniu jak u siebie w domu.
Mają tu swoje królestwa.
Całej trójce 6 godzin na dobę towarzyszy pani Wanda – opiekunka.
Pomaga robić porządki, zakupy, płacić rachunki, umówić wizytę u lekarza,
czasem coś ugotuje.
– Bywa, że sobie same też coś
upichcimy, a jak gorzej się poczujemy
to wtedy pomaga nam pani Wanda –
opowiada pani Irena.
W tygodniu nie musi gotować,
bo obiady są tutaj przywożone. Podobnie problem obiadów rozwiązano w mieszkaniu dla osób niepełno-

sprawnych. Dlatego dziękuję za pyszną
herbatę, żegnam się z lokatorkami
i jadę na drugi koniec Tychów, na ulicę
Trzech Stawów zobaczyć, jak mieszkają
trzej młodzi tyszanie.
86-cio metrowe mieszkanie pachnie nowością, chłopcy mieszkają
tu od niedawna.
Paweł (27), Janek (24) oraz najmłodszy Darek (21 lat) wprowadzili się
do niego w połowie marca. Jak sami
twierdzą, jeszcze nie zdążyli ochłonąć.
– Teraz jestem jeszcze w szoku
po przeprowadzkowym, emocje nie
zeszły” – zwierza mi się Janek. – Ta cała
przeprowadzka to eksplozja nowego
JA! – dodaje.
Nie zdążyli się jeszcze dobrze poznać, mimo to podobno bardzo dobrze się dogadują.
– Przyjaźnią bym tego jeszcze nie
nazwał, ale stosunki pomiędzy nami
są bardzo dobre – przekonuje Janek.
Wspólnie z młodszym Darkiem już
planują stworzyć sobie w mieszkaniu
coś na wzór siłowni. Prosił, aby zaznaczyć w prasie, że będzie ona mała. Rowerek gimnastyczny już stoi. Zakupią
jeszcze tylko hantle.
W mieszkaniu wszystko przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szeroki korytarz, szerokie drzwi. Kontakty na odpowiedniej
wysokości. Trzy pokoje i salon. Każdy

szczegół dokładanie przemyślany.
Wnętrze idealnie i bardzo funkcjonalnie wykończone. Dowiaduję się, że niepisaną rolę dekoratora wnętrz pełniła
Dorota Kaniewska z MOPS-u. Spisała
się na medal.
– Mieszkanie jest całkowicie dostosowane do osób niepełnosprawnych,
z likwidacją wszelkich barier. Znajduje
się ono na parterze. Jest podjazd dla
wózków inwalidzkich. Przystosowano odpowiednio kuchnię, łazienkę –
mówi Kaniewska.
Nietrudno się domyślić jakie, towarzyszyły emocje przy przeprowadzce
najstarszego z lokatorów – Pawła (27 lat),
poruszającego się na wózku inwalidzkim.
– Jak to mieszkanie zobaczyłem po raz pierwszy, to łzy cisnęły się
do oczu! – mówi – Niepełnosprawny
na wózku w takich warunkach mieszkaniowych ma możliwości rozwoju. Muszę
wykorzystać tę szansę!

Młodszy z lokatorów – 24 letni Jan – również nie potrafił ukryć
wzruszenia i wspominał „łzy szczęścia”, które popłynęły w dniu przeprowadzki.
Jednym z głównych celów takiego przedsięwzięcia jest nauczenie
mężczyzn samodzielności, w szczególności racjonalnego gospodarowania własnym budżetem. Za pobyt
w mieszkaniu chronionym wnoszą
oni comiesięczną opłatę w wysokości
do 15% (w przypadku starszych kobiet to 40%) wartości uzyskiwanego
dochodu. Odpłatność nie obejmuje
kosztów wyżywienia. Dzięki takiemu
rozwiązaniu, wchodzący w dorosłość
mężczyźni mają możliwość odłożenia trochę oszczędności, wcześniej
było to trudne. Być może uda się im
więcej zaoszczędzić. Janek chciałby
znaleźć odpowiednią dla siebie pracę. Jak sam mówi:
– Minusem jest brak konkretnego
zajęcia – pracy.
Wówczas byłby już całkiem
szczęśliwy.
Dobrodziejstw płynących z takiej
nowoczesnej formy pomocy jest wiele.
– Plusem takiego mieszkania jest
dużo większa swoboda niż w domu.

Tu mogę uczyć się samodzielności.
Mam swoje terytorium, które należy
tylko do mnie – wylicza korzyści Janek. Paweł dodaje:
– Fajnie, że mieszkanie jest wśród
normalnych ludzi. Dzięki takiemu
usytuowaniu, ludzie oswajają się,
mają możliwość przebywania z ludźmi niepełnosprawnymi, zrozumienia
naszych problemów.
Jak widać, mieszkania chronione
jako alternatywny rodzaj pomocy
są źródłem korzyści dla wielu stron.
Są o wiele przyjemniejszym miejscem niż domy pomocy społecznej,
po drugie koszty jakie ponosi gmina
są znacznie mniejsze niż w przypadku, gdyby miała opłacać koszt pobytu beneficjenta w DPSie.
Z kolei my – mieszkańcy otrzymujemy szansę wykazania się w roli
sąsiada. Wiadomo, że w przyszłości planuje się otwarcie kolejnego
mieszkania chronionego. Być może
powstanie w naszym sąsiedztwie,
na naszym podwórku. Wówczas zadbajmy i zróbmy wszystko, aby ich
lokatorzy czuli się potrzebni oraz
bezpieczni. Wspierajmy ich i pomagajmy! Zapewne odwdzięczą się nie
tylko uśmiechem, być może nawet
przyjaźnią…
Paulina Nawrot
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Inwestycje w mieście,
czy rzeczywiście
ich chcemy?
Nasze miasto jest
jednym z najlepiej
rozwijających się
miast w Polsce.
Znakomite
wykorzystywanie
funduszy unijnych
w przeliczeniu
na jednego
mieszkańca
plasuje nas na
pierwszym miejscu
w kraju.

xxx

czy „nie na moim podwórku”. Jest to
rodzaj sprzeciwu mieszkańców wobec lokalizacji pewnych inwestycji w
ich bezpośrednim sąsiedztwie. Takie
zachowanie mieszkańców w przypadku planowania uciążliwych inwestycji
w ich otoczeniu takich jak autostrady,
linie kolejowe, wysypiska śmieci itp.,
mogłoby wydać się usprawiedliwione.
Powodów jest kilka, obniża się komfort zamieszkania, powstają dodatkowe problemy z zanieczyszczeniem
środowiska, hałasem a także, co stanowi istotny czynnik, spada wartość
nieruchomości.

Sprzeciw, ale czy słuszny?
Sławomir
Sobociński

O

becny budżet miasta oraz wieloletnia prognoza finansowa
pokazują, że w Tychach będą kontynuowane działania inwestycyjne. Będziemy inwestować w wiele obszarów funkcjonowania naszego miasta
m.in. takich jak infrastruktura sportowa, rekreacyjna, budownictwo czy
też szeroko rozumianą infrastrukturę
komunikacji drogowej i kolejowej.
Poparcie w ostatnich wyborach samorządowych dla prezydenta Andrzeja Dziuby i jego komitetu wyborczego
jest potwierdzeniem, że w znakomitej
większości mieszkańcy chcą takiej polityki inwestycyjnej w naszym mieście.

Ale czy wszyscy?
Skąd ta wątpliwość? Otóż problem
zaczyna się wówczas, gdy jakakolwiek
inwestycja narusza naszą bezpośrednią przestrzeń życiową. Zaczyna tu
działać tzw. efekt NIMBY (ang. Not In
My Back Yard), co w tłumaczeniu zna-

Ale czy taki protest jest uzasadniony, gdy chcemy wybudować nowoczesne, ogrodzone boisko sportowe dla
naszej młodzieży, nawet, gdy dotyczy
tylko pewnych uwag do projektu? Czy
można protestować przeciw stworzeniu lokalnych dróg w pewnych dzielnicach naszego miasta? Okazuje się, że
można, ale czy jest to słuszne?
Czy miejsce do chociażby amatorskiego uprawiania sportu, a przy tym
czynnego spędzania czasu nie jest
słusznym pomysłem? Jest, przecież
chcemy, aby nasze dzieci i młodzież
prawidłowo się rozwijały. By miały
odpowiednie miejsce do spędzania
czasu. Uwagi do projektu można było
wnieść dużo wcześniej, nie powodując czasowego blokowania decyzji o
pozwoleniu na budowę boiska.
Czy nowe rozwiązanie komunikacyjne dzielnicy, która ma praktycznie tylko jeden wyjazd dla mieszkańców, w celu np. umożliwienia dojazdu
wszelkich służb ratowniczych, medycznych w przypadku zablokowania
tego wjazdu nie jest słuszne? Oczywiście, że jest, przecież może to zabez-

pieczyć możliwość ratowania zdrowia
mieszkańców i ich bliskich. Z drugiej
strony wszyscy chcemy móc wszędzie
swobodnie dojechać, ale trzeba mieć
po czym.
Oczywiście argumenty przeciwne tym rozwiązaniom inwestycyjnym
również się znajdą. Nasuwa się jednak pytanie, co jest ważniejsze, nasze
przyzwyczajenie do otoczenia naszego podwórka, nasz tzw. „święty spokój” czy nasze bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój naszych dzieci?
Miasto, jak ktoś ładnie to kiedyś
ujął, to pewien organizm. Organizm,
który żyje i rozwija się. Pomóżmy mu
w tym, wówczas my też będziemy mogli żyć i rozwijać się w pełni.
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Pani Irena na tle własnego pokoju.

Łazienka w mieszkaniu dla niepełnosprawnych.

Jan we własnym pokoju.

xxx

Foto: materiały własne
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Kobieca działalność
Aleksandra Spisak-Golemo, kandydatka do Rady
Osiedla Z-1.

Z

miany zachodzące na naszym osiedlu,
to zmiany, które są wynikiem działalności Rady Osiedla. By ta Rada nadal funkcjonowała, nieodzowna jest Państwa obecność
na wyborach 17 kwietnia 2011 roku. Mam nadzieję, że zechcą Państwo zagłosować, by nasze osiedle miało szansę dalszego rozwoju.
■ Jest Pani liderką grupy inicjatywnej, dzięki której powstała
Rada Osiedla Z-1, a także przewodniczącą tej Rady. Czym zajmowaliście się dotychczas?
Działamy na różnych płaszczyznach. Dbamy o wygląd naszego
osiedla, postaraliśmy się
o kosze na śmieci i oznakowanie ulic. Organizujemy także integracyjny Festyn Osiedla
Z-1, a w grudniu spotkanie z Mikołajem
dla dzieci. Chcemy,
by na Z-1 było bez-

piecznie – cały czas walczymy o pełną sygnalizację
przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Żółkiewskiego. Do tej pory udało nam się zainstalować tam
sygnalizator pulsujący. Tych naszych inicjatyw jest
wiele i stale pojawiają się nowe.
■ W jakim stopniu mieszkańcy mają wpływ
na działanie Rady?
Każdy może przyjść na nasze zebranie, zaproponować coś, wskazać, co trzeba zmienić, ulepszyć. Uwagi mieszkańców są dla nas niezwykle
cenne, zawsze bierzemy je pod uwagę. Rada Osiedla funkcjonuje po to, by mieszkańcom żyło się
coraz lepiej. Poza tym dzięki niej budujemy relacje sąsiedzkie. To niezwykle ważne w czasach, gdy większość z nas zna swoich sąsiadów tylko z widzenia.
■ Jakie ma Pani plany na najbliższą kadencję?
Będę kontynuowała dotychczasowe działania. Na pewno będę starać się o wspomnianą już sygnalizację,
bo uważam, że jest ona bardzo potrzebna
– z przejścia przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Żółkiewskiego korzystają nie
tylko mieszkańcy osiedla Z-1, ale
też mieszkańcy, którzy idą lub
wracają z kościoła p.w. św.
Maksymiliana Kolbe. Zależy mi również na utworzeniu boiska na naszym
osiedlu – ma powstać tuż
pod lasem.

17 kwietnia

w Y B i E R Z
Radę osiedla Z-1

To już udało się zrobić

W 2006 r. z inicjatywy grupy sąsiedzkiej rozpoczęliśmy proces usamodzielnienia naszego osiedla od zarządu Rady Osiedla Z. Udana secesja doprowadziła do wyborów i we wrześniu 2007 r. mieszkańcy wybrali
swoją pierwszą Radę Osiedla Z-1, jednostkę pomocniczą miasta Tychy.
W czasie krótszej, bo trwającej 3 lata kadencji Rada Osiedla Z-1 aktywnie działała na rzecz naszego osiedla. Efekty tej pracy to między innymi:

KANALIZACJA OSIEDLOWA

WYMIANA NAWIERZCHNI

KOSZE NA ŚMIECI

Staraniem Rady miasto w końcu
przejęło od zbankrutowanego
dewelopera kanalizację ściekową

W trzech osiedlowych uliczkach została
wymieniona nawierzchnia betonowo-trawiasta na kostkę brukową

Może jeszcze nie takie jakbyśmy
chcieli, ale dobrze, że są przydatne

BEZPIECZEŃSTWO NA ULICACH

OZNAKOWANIE ULIC

Na razie mamy sygnalizator pulsujący na przejściu przy skrzyżowaniu ulic
Sikorskiego i Żółkiewskiego, ale nie rezygnujemy ze starań o pełną sygnalizację
świetlną. Bezpieczeństwo na ulicach osiedlowych poprawiło oznakowanie poziome
i spowalniacze ruchu

Drogowskazy z numerami domów
ułatwiają orientację osobom spoza
naszego osiedla

PLAC ZABAW i MIKOŁAJ

FESTYN OSIEDLOWY

Pamiętamy o najmłodszych mieszkańcach naszego osiedla, dla nich
dbamy o osiedlowy plac zabaw, a w grudniu zapraszamy dzieci na
spotkanie z Mikołajem

Trzykrotnie już bawiliśmy się na integracyjnym
Festynie Osiedla Z-1 organizowanym przez
Radę przy ogromnym wsparciu sponsorskim
mieszkańców naszego osiedla

Skład pierwszej Rady Osiedla Z-1 działającej od 27 września 2007 r. do października 2010 r.
1. SPISAK-GOLEMO Aleksandra – przewodnicząca rady osiedla z-1 2. BIZACKA Agnieszka – przewodnicząca
zarządu 3. BARANOWSKA Małgorzata – członek zarządu 4. DEREJ Wojciech 5. DUBIEL Janusz –
wiceprzewodniczący rady osiedla 6. FORTUNA Dariusz 7. GONTAREWICZ-PIERZAK Beata 8. GRYLEWICZ
Marzena – sekretarz 9. HERDA Teresa – skarbnik/obsługa księgowa 10. LEWICKA Katarzyna 11. MORAWSKI
Witold – wiceprzewodniczący rady osiedla 12. SIENIAWSKA Marzenna 13. STRZELCZYK Andrzej 14. TERLECKI
Marcin 15. WILUSZ Agnieszka – członek zarządu

Z poparciem grupy
inicjatywnej
Do RaDy kanDyDują:
1. BIZACKA Agnieszka
2. DEREJ Wojciech Grzegorz
3. GONTAREWICZ-PIERZAK
Beata
4. GRYLEWICZ Marzena
5. HAJKOWSKI Jacek
6. KACZMARCZYK Marcin
Mieczysław
7. LEWICKA Katarzyna Marta
8. MAJCHRZAK Lidia Bożena
9. MORAWSKI Witold Karol
10. OBRĄCZKA Barbara
Bogumiła
11. ROSA Ewa Maria
12. SIENIAWSKA Marzenna
Elżbieta
13. SPISAK-GOLEMO
Aleksandra Zofia
14. ŚLIWA-KUŹNIK Celina
15. WALĘDZIŃSKA-PÓŁTORAK
Małgorzata Halina
16. WILUSZ Agnieszka Jadwiga

Zaufaj
swoim
sąsiadom!
na swoich kandydatów

ZaGŁosUJ
w lokalu wyborczym w szkole nr 40
17.04.2011 r. w godz. od 8 do 18
Możesz wskazać maksymalnie 15 osób

Dzień Dziecka w Centrum handlowo-rozrywkowym City Point, połączony ze zbiórką pieniędzy na
budowę Hospicjum św.Kaliksta I w Tychach

Patrycja Dzięcioł, kandydatka do Rady Osiedla
Stare Tychy.

W

poczuciu
wspólnoty
społecznej
i obowiązku obywatelskiego zapraszam Wszystkich Państwa na Wybory Do Rad
Osiedli, 17 kwietnia 2011 roku od godz. 8.00
do 18.00.
Państwa wybór powinnien być świadomy, dlatego zachęcam do zapoznania się
z moją osobą i propozycją działalności w Radzie Osiedla Stare Tychy. Proszę także o oddanie na mnie głosu, bo moje zaangażowanie w działalność społeczno – kulturową
dowodzi mojej kompetencji, skuteczności
i znajomości potrzeb mieszkańców naszej
dzielnicy.
■ Dlaczego postanowiła Pani kandydować?
Zdecydowałam się kandydować, ponieważ chcę mieć wpływ na kształtujące się zmiany w obrębie dzielnicy, w której mieszkam.
W Radzie brakuje osób młodych i kreatywnych –
a miastu potrzebne są dynamiczne zmiany. Poza
tym chciałabym zwiększyć wśród mieszkańców
świadomość istnienia Rady Osiedla, która stanowi znakomite połącznie pomiędzy mieszkańcami a Władzami Miasta. To właśnie Rady Osiedla
pozwalają na występowanie z wnioskami dotyczącami problemów zgłaszanych przez mieszkańców i uczestnictwo w procesach decyzyjnych.
■ Czym chciałby się Pani zająć w Radzie
Osiedla?
Tychy to miasto niezwykłe, frapujące i w miarę
upływu lat coraz szlachetniejsze. Nie zatrzymuje
się w swoim rozwoju. I ja również chciałabym,
aby dzielnica Starych Tychów nie zatrzymywała
się w swoim rozkwicie. Mam świadomość realnych problemów z jakimi spotykają się mieszkańcy mojej dzielnicy. Przede wszystkim moją
aktywność skupię wokół modernizacji i remontów infrastruktury technicznej Osiedla Stare
Tychy. Bolączką wielu z nas są zniszczone ulice
i chodniki, ale także zaniedbane place zabaw
czy brak oświetlenia na niektórych ulicach.
Będę przypominać Władzom naszego miasta o dalszej modernizacji ulic przyległych
do rynku tj. ul. Damrota, Sienkiewicza i Kościuszki. A także o stworzeniu nowych
miejsc parkingowych w okolicy rynku.

Kolejną istotną sprawą jest porządek
i bezpieczeństwo publiczne w naszej dzielnicy,
głównie chodzi mi o likwidowanie lub zmniejszanie uciążliwości związanych z działalnością
placówek handlowo-usługowych – w szczególności targowiska. A także stała troska o czystość
i porządek w miejscach publicznych na terenie
Osiedla. Dzielnica Starych Tychów łączy innowacyjny przemysł i duże obszary zieleni. Aby
chronić je przez zniszczeniem i zaniedbaniem
powinny być wyposażone w większą liczbę
koszy na śmieci, a także w stojaki, gdzie można pobrać worki na psie odchody, bo to wciąż
uciążliwy problem dla wszystkich mieszkańców.
Kultura buduje więzi między ludźmi i wpływa na atrakcyjność miasta. Jako radna naszej dzielnicy stawiam sobie za cel wspieranie
i promocję lokalnej twórczości, tworzenie wydarzeń i miejsc przyjaznych kulturze, a także
organizowanie imprez integrujących mieszkańców. Chciałabym przywrócić Festyn na Rynku,
który cieszył się ogromną popularnością i sympatią wśród mieszkańców, a także zachęcić
mieszkańców do aktywnego spędzania czasu
i korzystania z oferty kulturalnej naszego miasta nie tylko raz do roku podczas starotyskiego
Mikołaja.
Patrycja Dzięcioł,
27 lat i mieszka w Tychach.
Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im C.K.Norwida,
w czasie którego aktywnie udzielała się w Młodzieżowej Radzie
Miasta. Studiowała Wiedzę
o Kulturze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, obecnie jest
studentką Podyplomowych Studiów
Dziennikarskich
na tej samej
uczelni. Działaczka społeczna, organizatorka i konferansjerka imprez
kulturalnych.

