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21 listopada pójdziemy do lokali wyborczych aby oddać nasz
głos na kandydata do funkcji prezydenta miasta i radnego miasta. Zanim
to uczynimy, przydałoby się przeczytać
kilka praktycznych wskazówek.
Wybory samorządowe uznawane
są, w opinii wielu specjalistów, za najważniejsze w odniesieniu do mieszkańców. Bo właśnie w czasie tych wyborów
możemy decydować o ludziach, którzy
będą mieli wpływ na zmiany i rozwój
naszego bezpośredniego otoczenia.
Wybory samorządowe to nie polityka,
tu wybieramy ludzi zaangażowanych
w sprawy naszego miasta. Ludzi aktywnie działających w samorządzie lokalnym, ludzi, których znamy.

25 radnych
W naszym mieście wybieramy
25-osobową Radę Miasta. Biorąc pod
uwagę ustawowy zapis dotyczący
ilości mandatów w jednym okręgu
wyborczym, w przeliczeniu na ilość
mieszkańców, w Tychach minimalna
ilość mandatów przypadająca na jeden
okręg wynosi 5. Stąd też podział miasta
na pięć pięciomandatowych okręgów
wyborczych. Każdy komitet wyborczy
może wystawić po dwóch kandydatów
na jeden mandat radnego w każdym
okręgu wyborczym, co daje nam maksymalnie 10-osobowe listy komitetów
wyborczych. Głosując możemy oddać
głos tylko na jedną listę komitetu wyborczego, stawiając znak X przy nazwisku naszego kandydata.

Osiem komitetów
W naszym mieście zarejestrowało się osiem komitetów wyborczych,
co według prostych wyliczeń daje nam
maksymalnie 80 chętnych do pięciu
mandatów w każdym okręgu wyborczym, a w skali całego miasta 400 kandydatów, pod warunkiem, że wszystkie
komitety przedstawią w pełni obsa-

dzone listy wyborcze. Będzie w czym
wybierać. Liczba duża, ale jeżeli przeanalizujemy wszystkie listy komitetów
wyborczych, wybór nie będzie dla nas
problemem. Najlepiej prezentują się listy Komitetu Wyborczego Wyborców
Prezydenta Andrzeja Dziuby. Na listach
tych są radni obecnej i poprzednich
kadencji, byli wiceprezydenci miasta,
osoby związane ze sportem, oświatą,
medycyną i nie tylko. Osoby od lat angażujące się w rozwój naszego miasta.
Jest tu doświadczenie, a także młodość. Można śmiało z 50 kandydatów
Komitetu Wyborczego Wyborców Prezydenta Andrzeja Dziuby utworzyć
dwie w pełni merytorycznie działające
Rady Miasta. Rzecz w tym, że mamy
demokrację i bez bezpośrednich wyborów się nie obędzie. Ale jest to wskazówka na kogo powinniśmy postawić,
aby zagwarantować dalszy rozwój naszego miasta.

Sześciu kandydatów
W przypadku wyborów prezydenta Tychów sytuacja jest dużo prostsza.
Wybór będzie polegał na postawieniu
znaku X przy nazwisku jednego z sześciu zgłoszonych kandydatów. Niekwestionowanym liderem wśród kandydatów do fotela włodarza miasta
w najbliższych wyborach samorządowych jest obecny prezydent Andrzej
Dziuba. Tego kandydata nie trzeba
reklamować. Przez swoje zaangażowanie i pracę dla miasta w ostatnich
dziesięciu latach, udowodnił, że odpowiednio zarządzając można doprowadzić Tychy do czołówki najlepiej rozwijających się miast w Polsce. Andrzej
Dziuba jest doceniany nie tylko przez
mieszkańców naszego miasta. Jako
prezydent został nominowany w kategorii „Samorządowiec roku” w konkursie „Człowiek roku – przyjaciel kolei”, uznany został również za jednego
z najlepszych samorządowców w Polsce, otrzymując „Diament Wspólnoty”
i zajmując trzecie miejsce wśród prezydentów miast na prawach powiatu.
Andrzej Dziuba i nasze miasto to szereg nagród w dziedzinach: ochrony
środowiska, inwestycji infrastrukturalnych, wykorzystywania środków
unijnych, inwestycji w sport i kulturę
fizyczną. Tu także obowiązuje demokracja, ale czy rzeczywiście mamy inny
wybór?
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Wystąpienie Michała Gramatyki na konwencji wyborczej
prezydenta Andrzeja Dziuby w dniu 26 października 2010 r.

Wygraj te wybory!
P

anie Prezydencie, Andrzeju!
Od 10 lat trwa najlepszy
okres w życiu naszego miasta. Od dekady mam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w tworzeniu
historii Tychów. Od roku codziennie
obserwuję pracę naszego prezydenta z bliska. Dzień w dzień. W urzędzie,
na spotkaniach z mieszkańcami, podczas sesji Rady Miasta, w gabinetach
ministerialnych i w siedzibach inwestorów, którzy właśnie tu w Tychach
zdecydowali się ulokować swoje pieniądze.
Patrzę na walkę polityczną, która rozgrywa się wokół wyborów
i nie mogę się czasem nadziwić. Stają
na przeciw siebie osoby, które od lat
wspólnie pracują na rzecz Tychów.
Co więcej, od lat robią to po jednej
stronie.
Bo czy któryś z kontrkandydatów naszego prezydenta przedstawił
przez ostatnie 4 lata pomysł na miasto? Czy ktoś przedstawił wizję, odważny projekt, przełomowe rozwiązanie, które uczyni nasze Tychy
lepszymi do życia?
Nie! Takie pomysły, o ile się pojawiały, wychodziły spod ręki Andrzeja

Michał Gramatyka, kandydat do Rady
Miasta, okręg 4, miejsce 1.

Prezydent Andrzej Dziuba.

Dziuby. I nigdy przez nikogo nie były
kwestionowane. Wręcz przeciwnie
– wszyscy przyklaskiwali ich realizacji. Zarówno Barbara Konieczna, jak
i Marek Niedbał. Zarówno Grześ Kołodziejczyk, jak i ludzie Marioli Szulc
w Radzie Miasta. Cieszyli się z trafności tych pomysłów.
Świętowali oddanie Tychom nowego Placu Baczyńskiego, pięknej
fontanny na rynku czy nowoczesnego, przyjaznego dzieciom i rodzicom
placu zabaw na Balbinie. Cieszyli
się ponad podziałami politycznymi.
Bo samorząd to nie jest walka polityczna, ale walka o lepsze miejsce
dla mieszkańców. Bez logo partii, bez
działań podyktowanych interesem
jednej grupy.
Mam wielu przyjaciół w komitetach wyborczych naszych przeciwników. Rozmawiam z nimi o Tychach. Wszyscy są zgodni co do tego,
że na tle śląskich miast rozwijamy się
pięknie. Że miło przyjeżdżać do Tychów – miasta dobrego odpoczynku,
miasta wielkich możliwości. Zadbanego, zielonego i nowoczesnego.
Kiedy media po raz kolejny relacjonują sukcesy Tychów, wszyscy

jesteśmy dumni. Ludzie Koniecznej
i Niedbała, ludzie Platformy i Antosiewicza. I wszyscy oni, zapytani
wprost, prywatnie, bez blasku świateł
telewizji czy uważnych mikrofonów
dziennikarzy, o to kim jest autor tych
sukcesów, nie będą mieli żadnych
wątpliwości.
Liderem tych przemian jest Andrzej Dziuba. Nikt i nic nie jest w stanie
temu zaprzeczyć. Życzę Ci Andrzeju
sukcesu w nadchodzących wyborach.
W moich oczach i w oczach tysięcy
mieszkańców tego miasta głosowanie
na Ciebie jest jedynie słusznym wyborem. Tychy nie potrzebują eksperymentów. Tychy potrzebują Ciebie.
Bo Ty jesteś gwarantem zmian –
na lepsze. Wygraj te wybory!

Konwencja odbyła się w auli tyskiej
szkoły muzycznej.
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Już wiemy jak ma wyglądać kolejny basen w Tychach!

M

Hala z basenami
To przestrzeń podzielona na basen pływacki oraz rekreacyjny. Basen
pływacki o wymiarach 12,5 x 25 m
i głębokość od 1,35 do 1,8 m przewidziano na sześć torów. Zaprojektowa-

dzie się zespół saun, tarasy do opalania,
oczka wodne.

Strefa wellnes i spa

Koncepcja programowo przestrzenna.

no go zgodnie z wymogami Polskiego
Związku Pływackiego, tak aby można
było na nim przeprowadzać zawody.
W drugiej części hali zlokalizowano
basen rekreacyjny z wieloma atrakcjami: whirlpoolami, leżankami podwodnymi, gejzerami, biczami wodnymi,
masażami, kąpielami bąbelkowymi.
Zaplanowano też zjeżdżalnie o 3 różnych długościach, każda dla innej grupy wiekowej. Lądowiska zjeżdżalni
usytuowano w bezpośrednim sąsiedztwie wieży startowej, co dodatkowo
ma ułatwić korzystanie ze zjeżdżalni.
W sąsiedztwie basenu zaplanowano
także brodziki dla małych dzieci oraz
małą kawiarenkę. Rozwiązanie to pozwoli rodzicom połączyć opiekę nad
dziećmi z wypoczynkiem. Dzięki płytkiej wodzie nie przekraczającej 32 cm
oraz specjalnemu ukształtowaniu i niskiemu kątowi nachylenia, dzieci będą
mogły bezpiecznie pluskać się wśród
kolorowych zabawek i zjeżdżalni.

Baseny otwarte
Jednak dla wielu tyszan najbardziej
atrakcyjną częścią kompleksu będą
z pewnością baseny otwarte. Podobnie
jak w hali, jeden z basenów o wymiarach 16,5 x 25 m będzie pełnił funkcje
typowo sportowe. Na ośmiu torach będzie można doskonalić swój ulubiony
styl pływania, a po tak aktywnie spędzonym czasie wypocząć w basenie
rekreacyjnym. Zaplanowano tu między
innymi gejzery, kąpiele bąbelkowe i dziką rzekę – każdy spragniony silniejszych
wrażeń będzie mógł do niej wejść i dać
się porwać wartkiemu nurtowi. Nie zapominano oczywiście także o najmłodszych. W zewnętrznej części kompleksu
znajdą się brodziki z małymi zjeżdżalniami, specjalne prysznice i psikawki
oraz wiele innych atrakcji umożliwiających dzieciom zabawę z wodą. Całości
dopełni możliwość cieszenia się wypoczynkiem w ogrodzie, w którym znaj-

W zadaszonej części kompleksu zaplanowano także część z bogatą ofertą
zabiegów odnowy biologicznej. Będzie tu można, niezależnie od wieku
i upodobań, znaleźć dla siebie najlepszą formę relaksu i kompleksowo zadbać o zdrowie. Do dyspozycji tyszan
zaprojektowano Strefę Saun (m.in. aromatycznych), z małym basenikiem
z zimną wodą i whirpoolem, w których
będzie można się hartować po czasie
spędzonym w jednej z gorących saun.
Na chętnych czekać będzie także jacuzzi
z wieloma dyszami masującymi oraz wygodnymi siedziskami. Po „saunowaniu”
będzie można odpocząć na zewnętrznym tarasie osłoniętym od wiatru. Latem możliwe będą kąpiele słoneczne
na wystawionych leżakach wśród ziele-

ni, natomiast zimą hartowanie na świeżym puszystym śniegu. Po chwilach spędzonych wśród wodnych atrakcji w hali
basenowej lub po wizycie w Strefie Saun
każdy będzie mógł zjeść rodzinny obiad
lub napić się kawy w jednej z zaplanowanych w obiekcie restauracji czy kawiarni.

Czy „Termy Paprocańskie”
się przyjmą?
Autorzy studium zaproponowali, by projektowany kompleks wodny
nosił nazwę „Termy Paprocańskie”.
Jednak nie wiadomo czy tyszanom
przypadnie do gustu ta propozycja.
Z całą pewnością lepszym pomysłem
będzie ogłoszenie konkursu na nazwę
tego obiektu. Mamy nadzieję, że inwestor – Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA – przychyli
się do tego pomysłu i zorganizuje taki
właśnie konkurs!

Teren przy ul. Sikorskiego przewidziany pod inwestycję.

DOCENIANE TYCHY
T

ychy zmieniają się na lepsze – widzą
to mieszkańcy, zauważają to również ci,
którzy badają rozwój polskich samorządów. Wskazują na to także dane, które służą
do tworzenia najbardziej prestiżowych rankingów w kraju.

Miasto w czołówce
Według „Rzeczpospolitej” Tychy znajdują
się w czołówce miast na prawach powiatu, które najskuteczniej wykorzystują fundusze unijne.
Tychy zajmują 6. miejsce wśród najzamożniejszych powiatów grodzkich (ranking „Wspólnoty” ogłoszony we wrześniu 2010
roku). W październiku otrzymaliśmy także „Diament Wspólnoty”
– w rankingu „Sukces mijającej kadencji” w kategorii miasta na prawach powiatu zajęliśmy 3. miejsce! Warto
dodać, że Tychy były jedynym miastem, które
znalazło się na podium we wszystkich kategoriach tego rankingu.

6. miejsce w kraju
W ostatnich dniach zostaliśmy wysoko ocenieni w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek Samorządu Terytorialnego 2010
w kategorii gmin miejskich. Ranking ten
jest przygotowany pod kierownictwem prof. dr hab. Eugeniusza
Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Politechniki Warszawskiej przy współpracy
Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz
Polska”. Jak wyjaśnia prof. Sobczak, zrównoważony rozwój to taki, w którym poszczególne
rodzaje zasobów gminnych (w tym zasobów
naturalnych) są wykorzystywane racjonalnie,
przez co rozwój gminy jest trwały i odbywa się
bez szkody dla przyszłych pokoleń. Ranking
powstał w oparciu o analizę 16 wskaźników,
które obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Zestawienie opracowane jest na podstawie niezależnych danych GUS (Bank Danych
Regionalnych) i obejmuje swym
zakresem
wszystkie 2.479 jednostki samorządowe
w Polsce. Zostały one ocenione
w
kategoriach:
gminy miejskie, gminy
miejsko-wiejskie i gminy wiejskie. W swojej kategorii zajęliśmy 6. miejsce w skali kraju –
na pierwszym znalazł się Sopot, a za nim
Poznań, Wrocław i Krynica Morska. Tychy
wyprzedziły takie miasta jak Katowice, Kraków czy Opole. Nie bez
znaczenia jest, że na tle
innych miast śląskich
Tychy wypadły najlepiej.

Człowiek Roku
– Przyjaciel Kolei 2010
Wysokie miejsca w rankingach są wynikiem
dobrego gospodarowania i troski o rozwój miasta tych, którzy Tychami rządzą. Prezydent Andrzej Dziuba jest docenianym samorządowcem
i w czasie swojej prezydentury otrzymał wiele
nagród. W ostatnim czasie został wyróżniony
przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Railway
Business Forum, które co roku przyznają nagrody w pięciu kategoriach dla osób przyczyniających się do rozwoju i promowania transportu
kolejowego. Prezydent Tychów został uhonorowany tytułem „Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei
2010” w kategorii „Samorządowiec Roku”. Otrzymują go ci, którzy wspierają funkcjonowanie kolei w poszczególnych regionach i miastach. Jest
to sygnał, że działania w zakresie rozwoju kolejnictwa w Tychach są zauważane przez fachowców z całej Polski. Pozwala to z optymizmem patrzeć na dalsze „kolejowe” inwestycje w naszym
mieście – remont i budowę stacji oraz specjalnych parkingów, które pozwolą tyszanom swobodnie przesiąść się z samochodu do pociągu.
Tychy są doceniane w zakresie rozwoju, zamożności, tempa zmian, jakie w nich zachodzą.
Dodatkowo dostajemy nagrody jako gmina
przyjazna dla mieszkańców i dbająca o ich potrzeby. Tylko w ostatnich miesiącach otrzymaliśmy certyfikat „Gminy przyjaznej rodzinie”
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Rozmowa z prezydentem Andrzejem Dziubą

Projekt na miarę oczekiwań
ówiąc w dużym skrócie, tyski kompleks rekreacyjny,
który powstanie przy ul. Sikorskiego, składać się będzie z czterech basenów: dwóch krytych – rekreacyjnego z wieloma atrakcjami
i sportowego oraz dwóch otwartych,
czynnych przede wszystkim w sezonie letnim. Ponadto znajdą się tam
także: brodziki dla dzieci, 3 zjeżdżalnie, whirpoole, jacuzzi i bogata oferta zabiegów odnowy biologicznej
z saunami zewnętrznymi i wewnętrznymi, gabinetami masażu, solarium
oraz restauracje i kawiarnie.
Szczegółowe informacje dotyczące kompleksu można znaleźć
w studium wykonalności – dokumencie, który powstał na zamówienie
Regionalnego Centrum Gospodarki
Wodno-Ściekowej SA w Tychach –
głównego inwestora przedsięwzięcia.
Autorzy studium – firma Deyle Managment, która ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu tego typu
obiektów – przeanalizowali potrzeby
mieszkańców i stworzyli propozycję
kompleksu o charakterze sportowo–
rekreacyjnym. Zadbano, by cały kompleks wraz z zagospodarowaniem
zewnętrznym został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poruszających się na wózkach. Dziś już wiemy, że obiekt składać
się będzie z kilku elementów – hali basenowej, hali z funkcją SPA oraz części
z basenami otwartymi.

z życia miasta

i dyplom od Parlamentarnego Zespołu ds. Osób
Starszych za innowacyjne rozwiązania zgłoszone do konkursu „Samorząd przyjazny seniorom”.
Tychy zmieniają się na lepsze – nie tylko
w czasie kampanii wyborczej, ale przez ostatnie
dziesięć lat.

Moja opcja to Tychy
W rankingu tygodnika „Newsweek” na najlepszego prezydenta
polskich miast w 2008 roku zajął
pan 11. miejsce na 108. ocenianych
samorządowców, natomiast dwa
tygodnie temu 3. miejsce w rankingu „Sukces mijającej kadencji”
miesięcznika „Wspólnota”. Gdzie
tkwi źródło tych sukcesów?
■ Andrzej Dziuba: Podstawą
wszelkich sukcesów jest dobry zespół ludzi. I właśnie taki zespół udało
mi się zbudować. Dzięki temu w naszym mieście w ciągu 10 lat przybyło
wiele inwestycji, ambitnych i ważnych
programów społecznych, oświatowych, kulturalnych, ekologicznych.
Skutecznie pozyskujemy środki unijne. To wszystko jest możliwe dzięki
zaangażowaniu wielu ludzi. Myślę,
że mieszkańcy są bacznymi obserwatorami i potrafią docenić tę pracę.
Prezydent miasta to lider społeczności lokalnej. Jakie cechy,
pana zdaniem, powinna posiadać
taka osoba?
■ AD: Myślę, że przede wszystkim powinna nie bać się podejmowania trudnych decyzji i wyzwań. Jest
to niezbędna umiejętność przy realizacji wielu miejskich przedsięwzięć,
które często są uciążliwe dla mieszkańców. Tak jak to było w przypadku
budowania 300 km kanalizacji. Dlatego, korzystając z okazji, chciałbym
podziękować mieszkańcom dzielnic,
w których realizowaliśmy tę inwestycję, za ich cierpliwość i wyrozumiałość. Zdaję sobie sprawę, że była ona
z wielu względów bardzo uciążliwa
i często utrudniała codzienne życie.
Musieliśmy ją jednak zrealizować,
tym bardziej, że udało nam się pozyskać ok. 300 mln zł z Unii Europejskiej.
Miasto, które nie spełnia standardów
ekologicznych, nie ma szans na dalszy
rozwój. Bez modernizacji oczyszczalni ścieków i wysypiska odpadów nie
byłoby szansy na przyjęcie w mieście
nowych inwestorów.
No właśnie, a jak nie ma inwestorów, to nie ma również miejsc
pracy. Jakie teraz mamy w Tychach
bezrobocie?
■ AD: Dziś możemy pochwalić się
najniższą, obok Katowic, stopą bezrobocia w województwie, która wynosi:
5,4%. Jest to dla mnie źródło wielkiej
satysfakcji, gdyż miasto to ludzie i ich
sprawy. A posiadanie pracy jest przecież jedną z najważniejszych rzeczy.
Gdy dziesięć lat temu zostałem prezydentem, zapewnienie miejsc pracy
tyszanom było dla mnie najważniejszym zadaniem. Dlatego na początku
wiele wysiłku włożyłem w prowadzenie skutecznej polityki przyciągającej nowych inwestorów do Tychów.
Cieszę się, że taka polityka przyniosła efekty. Mamy jedną z najniższych
stóp bezrobocia w kraju i w rankingu
miesięcznika „Forbes” zajmujemy 5.
miejsce wśród polskich miast, gdzie
najczęściej lokują swoją działalność
spółki z kapitałem zagranicznym.
Ilu inwestorów, w sumie, przybyło za pana kadencji?
■ AD: 30 firm, które dały tyszanom 7,5 tys. miejsc pracy.
Wszyscy podziwiają nowy plac
Baczyńskiego, uznany przez mieszkańców za najlepszą przestrzeń

Prezydent Andrzej Dziuba z żoną Ewą i córkami Martą i Olą.

województwa śląskiego. Czy takie
inwestycje są miastu potrzebne?
■ AD: W mijającej kadencji staraliśmy się nacisk położyć właśnie na to,
w jakich warunkach spędzamy wolny
czas, spotykamy się z przyjaciółmi,
jakie są miejsca zabaw dzieci, skwery, place, gdzie odbywają się miejskie uroczystości, bo to ma ogromne
znaczenie dla poczucia zadowolenia
i identyfikacji mieszkańców ze swoim
miastem. Tychy to młode miasto. W tej
właśnie, publicznej przestrzeni, jest
wciąż wiele do zrobienia. Ale mamy
już sporo satysfakcji z tego, co zdołaliśmy zrealizować w ostatnich latach.
Nie tylko przecież zmodernizowaliśmy plac Baczyńskiego, ale wyremontowaliśmy także Rynek na Starych
Tychach, zmodernizowaliśmy Paprocany, zbudowaliśmy wiele placów
zabaw – ostatnio największym powodzeniem wśród dzieci cieszy się plac
zabaw „Santa Maria”. Nie możemy
zapomnieć też o tym, że termomodernizacji poddaliśmy ponad 30 budynków, głównie szkół i przedszkoli.
To wszystko wpływa na zadowolenie
mieszkańców ze swojego miejsca zamieszkania, czemu dają wyraz w przeróżnych plebiscytach.
Ale tak naprawdę liczy się dla
mnie obecność mieszkańców na organizowanych przez miasto imprezach,
takich jak chociażby „Niedziele na Baczyńskiego” czy Jarmark Bożonarodzeniowy, który po raz pierwszy odbył się w ubiegłym roku. Na parę dni
nasze miasto stało się wtedy prawdziwie magicznym miejscem. Byłem dumny, gdy tyszanie mówili mi,
że imprezy o tak ciepłym klimacie
i wyjątkowej atmosferze w naszym
mieście jeszcze nie było. Ogromny
udział w sukcesie tyskiego Jarmarku
mają organizacje pozarządowe, które na co dzień wspierają osoby niepełnosprawne. To one są pomysłodawcami Tyskich Targów Twórczości
Osób Niepełnosprawnych „W dobrym
TTON-ie być aniołem”, które stały się
integralną częścią Jarmarku. Już dziś,

korzystając z okazji, zapraszam tyszan
na drugi Jarmark Bożonarodzeniowy,
który odbędzie się w grudniu.
Tychy znajdują się w czołówce
polskich miast skutecznie pozyskujących środki unijne. Jak to się
przekłada na rozwój miasta?
■ AD: Patrząc na 10 lat mojej kadencji, szczególnie dumny jestem
z tego, że skutecznie wykorzystaliśmy
szansę, jaką dała samorządom Unia
Europejska. Na rozwój miasta pozyskaliśmy aż 720 mln zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje
nam pierwsze miejsce w Polsce! Nie
jest to jednak dziełem przypadku, ale
efektem ciężkiej pracy, profesjonalnego przygotowania projektów i sprawnego, skutecznego zarządzania
nimi. Bez pieniędzy z Unii nie byłoby
w Tychach najważniejszych inwestycji
podnoszących jakość życia.
Z jakich inwestycji zrealizowanych ze środków unijnych jest pan
szczególnie zadowolony?
■ AD: Oczywiście z budowy kanalizacji. Jak już wspomniałem, było
to ok. 300 mln złotych. Gdyby nie te
pieniądze, kanalizację w Tychach budowalibyśmy przez 50 lat, a tak udało się zamknąć tę inwestycję w cztery lata. Za te środki kompleksowo
zmodernizowaliśmy też oczyszczalnię ścieków. Za pieniądze z Unii wybudowaliśmy również Hale Targowe,
na których, tak jak wielu tyszan, bardzo lubię robić zakupy. Ostatnio zachwycała się nimi p. Magda Gessler,
która realizowała swój kulinarny program w Tychach. Powiedziała, że takiego miejsca nie ma nawet w Warszawie. Za środki z Unii wybudowaliśmy
także w Tychach drogi, ronda, biurowiec „Balbina Centrum”, wyremontowaliśmy szkoły…
A jakie inwestycje za unijne
środki czekają w kolejce?
■ AD: W pierwszej kolejności skupimy się na usprawnieniu komunikacji w mieście. Przez ostatnie cztery
lata ciężko pracowaliśmy, by pozyskać na ten cel ok. 300 mln zł z Unii.

I tak za: 40 milionów zł wybudujemy
trzy nowe przystanki kolejowe – Tychy Lodowisko, Tychy ul. Grota-Roweckiego oraz Tychy al. Bielska, za 20
milionów zł wybudujemy dwa wielopoziomowe parkingi ułatwiające
przesiadkę z samochodu na pociąg,
a za ponad 250 mln zmodernizujemy
ul. Beskidzką. Ułatwimy tym samym
wyjazd z miasta i oddzielimy ruch
tranzytowy od lokalnego. Zmodernizujemy także kompleksowo ulicę
Oświęcimską i dlatego ruszamy już
teraz z budową ciągu komunikacyjnego: ul. Oświęcimska – ul. Serdeczna – ul. Przemysłowa – ul. Beskidzka.
Pierwsze prace rozpoczynamy wiosną
2011 roku.
Jakich jeszcze inwestycji może
spodziewać się mieszkaniec głosujący na Pana w tych wyborach?
■ AD: Równolegle do inwestycji drogowych toczyć się będą prace
związane m.in. z budową nowego
stadionu sportowego, kompleksu basenów przy ul. Sikorskiego, mediateki, Pasażu Kultury Andromeda, Parku
Centralnego, nowej szkoły w Jaroszowicach czy modernizacją placu św.
Anny. Aktywnie będziemy wspierać
także budowę stacjonarnego hospicjum.
Tyskie projekty realizowane
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego dwukrotnie otrzymały tytuł „Najlepsza inwestycja
w człowieka” w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
■ AD: Właśnie 1 grudnia wybieram
się do Warszawy po odbiór nagrody
za realizację projektu „Z nich jesteśmy
dumni”. Bo środki unijne to nie tylko
duże inwestycje, ale także programy
dla młodzieży, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, uczniów.
Szczególnie dumny jestem
z tego, że na programy edukacyjne
pozyskaliśmy ok. 25 mln zł. Dzięki
tym pieniądzom doposażamy tyskie szkoły w pomoce dydaktyczne
i organizujemy dla uczniów bezpłat-

ne zajęcia. Między innymi przez takie działania tyskie szkoły osiągają
wyższe wyniki egzaminów końcowych od średniej krajowej i średniej
na Śląsku.
Podobno można Pana spotkać
na boisku piłkarskim…
■ AD: Tak. Przynajmniej dwa
razy w tygodniu spotykam się
z przyjaciółmi, by pobiegać po boisku. Trenujemy niezależnie od pogody – bywało, że graliśmy nawet
przy dwudziestostopniowym mrozie. Sport to także wspaniałe emocje przeżywane podczas oglądania
widowisk sportowych. Największe
towarzyszą mi podczas kibicowania rozgrywkom hokejowym i piłkarskim. Dlatego tak jak wielu
mieszkańców cieszę się, że Tychy
są jednym z 21 miast w Polsce, które
otrzymały status centrum pobytowego na Euro 2012. To dowód na to,
że inwestowanie w bazę sportową
przynosi konkretne efekty. Przez
ostatnich 10 lat wybudowaliśmy ponad 30 boisk, nowoczesną halę widowiskowo-sportową, kompleksowo zmodernizowaliśmy lodowisko,
obecnie najnowocześniejszy taki
obiekt w Polsce. Bogata baza sportowa miała decydujące znaczenie
w przyznaniu nam statusu centrum
pobytowego na Euro 2012.
Co jeszcze lubi pan robić w wolnym czasie?
■ AD: Każdą wolną chwilę,
a jest ich naprawdę niewiele, spędzam z moją żoną i córkami. To właśnie one są moim prawdziwym oparciem w życiu. Mamy w domu taką
umowę, żeby przynajmniej raz w tygodniu spotykać się przy wspólnym
posiłku, który ja ugotuję. A że znajduję na to czas wyłącznie w niedzielę, jest to zazwyczaj uroczysty obiad.
Staram się także raz w roku wygospodarować trochę czasu na narty. Cieszę
się, gdy uda nam się wyjechać całą rodziną, by wspólnie oddawać się białemu szaleństwu.
Dlaczego zdecydował się Pan
kandydować w tych wyborach?
■ AD: Zależy mi bardzo, by Tychy
w 2014 r. stały się miejscem, w którym
wygodnie się żyje, i po którym łatwo
się poruszać, miastem pełnym miejsc
przyjaznych ludziom i kochanym
przez swoich mieszkańców. Żeby tak
się stało, Tychom potrzebna jest m.in.
modernizacja komunikacji. Wiem jak
ją przeprowadzić, mam szczegółowy
harmonogram działań wynikający
z unijnych umów, gotową dokumentację i to, co najważniejsze: pieniądze
– 300 milionów złotych. Przygotowane są także dokumentacje projektowe najważniejszych inwestycji, takich
jak: stadion miejski, Pasaż Kultury
Andromeda, nowoczesnej mediateki czy modernizacji placu św. Anny.
Bardzo ważne jest także to, że znaleźliśmy sposób na sfinansowanie budowy drugiego basenu w Tychach.
Znam szczegółowo te projekty, mam
doświadczenie w realizacji dużych
przedsięwzięć finansowanych z Unii
Europejskiej, zbudowałem zespół
prawdziwych fachowców. To gwarantuje, że inwestycje te zakończą się
sukcesem.
Dziękujemy za rozmowę.
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NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE
OBIETNICE WYBORCZE
Kandydaci na urząd prezydenta miasta, walcząc
o głosy tyszan, prześcigają się w pomysłach tworząc
swoje programy. Niewielu wyborców potrafi odróżnić
realne propozycje od abstrakcyjnych, niemożliwych
do zrealizowania obietnic.
Dlatego o sile prezydenta Andrzeja Dziuby świadczy
nie tylko jego konkretny program wyborczy
(przypomnijmy – na wiele z zapowiedzianych
inwestycji pozyskano już pieniądze z Unii
Europejskiej), ale również realne osiągnięcia.
Dziś przedstawiamy najważniejsze zrealizowane
w poprzednich latach obietnice wyborcze.

W OBSZARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Pozyskanie 30 inwestorów dla miasta – 7,5 tys. nowych miejsc pracy
Budowa Tyskich Hal Targowych – 500 nowoczesnych stoisk handlowych
Budowa Balbiny Centrum – 160 komfortowych lokali dla tyskich firm
Najważniejsze efekty
najniższa w województwie śląskim (obok Katowic) stopa
bezrobocia 5,4%, 5 miejsce Tychów wśród polskich miast,
gdzie najczęściej lokują swoją działalność spółki z kapitałem
zagranicznym (ranking „Forbes” z 2010 r.)

W DZIEDZINIE EKOLOGII
Program ograniczania niskiej emisji – wymiana w tyskich domach 2200 starych pieców
(pierwszy tego typu program w Polsce)
Kanalizacja w dzielnicach obrzeżnych – zbudowanie i zmodernizowanie ok. 330 km sieci
kanalizacyjnej, na które miasto pozyskalo 300 mln
zł z Unii Europejskiej
Modernizacja oczyszczalni ścieków – jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w kraju
Modernizacja składowiska odpadów – budowa
nowoczesnej Hali Segregacji Odpadów

Najważniejsze
efekty
poprawa jakości powietrza i wód gruntowych, otrzymanie
prestiżowych nagród
w dziedzinie ekologii:
Lidera Polskiej Ekologii
oraz tytułu Solidny Eko
Partner

W SPORCIE
Budowa ponad 30 boisk sportowych – m.in.: kompleks na osiedlu Z, podgrzewane boisko
przy Stadionie Miejskim oraz „Orlik 2012”
Budowa Hali Sportowej – 7 miejsce na liście „Gazety Wyborczej” w rankingu na najciekawszy
obiekt sportowy województwa śląskiego
Modernizacja Stadionu Zimowego – najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce
Modernizacja basenu
Uruchomienie dwóch lodowisk otwartych – na placu Baczyńskiego i „Pod Żyrafą”
Rozpoczęcie prac związanych z budową Stadionu Sportowego – przygotowanie
projektu budowlanego na obiekt sportowy na 15 tys. widzów, przeznaczony do rozgrywek piłkarskich
i imprez miejskich

Najważniejsze efekty

Tychy jednym z 21 miast w Polsce, które otrzymały status
centrum pobytowego na Euro 2012

W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
Kompleksowa modernizacja placu Baczyńskiego i okolic Rynku na Starych Tychach
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ocieplenie 30 budynków
miejskich, w tym szkół i przedszkoli
Modernizacja dworca PKP
Modernizacja Ośrodka Paprocany – m.in. wybudowanie placu zabaw „Santa Maria”
Modernizacja przestrzeni przy al. Jana Pawła II – powstanie galerii handlowej City Point
Wybudowanie 427 mieszkań w ramach Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Najważniejsze efekty
stworzenie atrakcyjnych miejsc spędzania wolnego czasu, 1 miejsce
dla placu Baczyńskiego w głosowaniu internatów w konkursie na
„Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2010 roku”

W OBSZARZE EDUKACJI, KULTURY, INFORMACJI
Rozwój projektu e-tychy – rozwój systemu monitoringu w mieście, sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pośrednictwem telefonu (e-bilet), elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli;
uruchomienie serwisu informacyjnego – naTYCHmiastowy SMS
Otwarcie Muzeum Miejskiego – do 2005 r. Tychy jako jedyne miasto powyżej 100 tys. mieszkańców nie miały swojego muzeum
Wspieranie budowy Hospicjum – miasto nieodpłatnie przekazało działkę pod budowę hospicjum
przy ul. Żorskiej i systematycznie wspiera działania podejmowane przez placówkę
Realizacja programów zdrowotnych – rocznie korzysta z nich ok. 10 tys. tyszan
Likwidacja stacjonarnego Domu Dziecka – utworzenie 5 mieszkań usamodzielniających
dla 55 wychowanków domu dziecka (pierwsi na Śląsku)
Uruchomienie programu 3 + Liczna rodzina – objęcie programem 666 rodzin wielodzietnych
(łącznie 3399 osób); do projektu przystąpiły 33 firmy oferujące zniżki
Nowa siedziba Miejskiego Centrum Kultury – stworzenie miejsca z salą koncertową i galerią
sztuki współczesnej

W ZARZĄDZANIU MIASTEM
Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na rozwój miasta – ok. 720 mln zł – w tym na
budowę kanalizacji ok. 300 mln zł, blisko 15 mln zł na projekty edukacyjne, 253 mln zł na modernizację
ul. Beskidzkiej
Przeznaczanie prawie 50 % tyskiego budżetu na inwestycje miejskie
Efektywne wydatkowanie środków na administrację samorządową – Tychy znajdują
się w czołówce miast, które wydają najmniej na utrzymanie administracji samorządowej
Otwarcie Biura Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miasta
Zdobycie certyfikatu zarządzania jakością ISO
Najważniejsze efekty
Tychy na 1 miejscu w Polsce w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy
z najwyższą kwotą wykorzystanych funduszy z UE w przeliczeniu na
jednego mieszkańca (ranking Rzeczpospolitej – 2010)
Tychy w czołówce miast w rankingu samorządów z największymi
nakładami na inwestycje miejskie w 2009 r.
Tychy na 4 miejscu wśród polskich miast wydających najmniej
na utrzymanie urzędników (ranking Tygodnika Samorządowego
„Wspólnota” – 2010)
Andrzej Dziuba wśród najlepszych prezydentów polskich miast
– 11 miejsce na 108 prezydentów – ranking tygodnika „Newsweek”, 3 miejsce w rankingu „Sukces mijającej kadencji”
miesięcznika „Wspólnota”

W KOMUNIKACJI
Usprawnienie komunikacji miejskiej – budowa 12 rond, 12 sygnalizacji świetlnych, azyli dla
pieszych, remonty dróg miejskich, wprowadzenie „reguły prawej ręki”, zakup nowych ekologicznych
autobusów
Budowa wiaduktu drogowego nad ul. Sikorskiego w ciągu ulicy Beskidzkiej – dodatkowy
wyjazd z miasta na ul. Beskidzką
Uruchomienie Szybkiej Kolei Regionalnej – przywrócenie połączenia kolejowego Tychy –
– Katowice, wprowadzenie tzw. „pomarańczowej taryfy” umożliwiającej dojazd do tyskich
przystanków kolejowych, a potem do Katowic na podstawie jednego biletu
Modernizacja i rozbudowa ścieżek rowerowych – 9 tras rowerowych (łącznie 72,4 km)
Pozyskanie środków unijnych na modernizację ul. Beskidzkiej – podpisanie 30 sierpnia
2010 r. umowy na przyznanie dotacji w wysokości 253 mln zł
Najważniejsze efekty
poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, przywrócenie
połączenia kolejowego z Katowicami

Realizacja projektów edukacyjnych finansowanych ze środków europejskich, m.in. „Szkoła
szans” i „Zawód moim atutem” – bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla ok. 10 tys. uczniów tyskich
szkół
Realizacja programów podnoszących poziom bezpieczeństwa - m.in monitornigu wizyjnego,
w ramach którego zainstalowano kamery w najważniejszych punktach miasta oraz w 31 tyskich
szkołach (łącznie 142 kamery ), utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wsparcie finansowe dla Policji (m.in. zakup 25 radiowozów)
Realizacja kampanii społecznych – m.in. „Z nich jesteśmy dumni”, „Rodzina zastępcza. Miłość
prawdziwa”, „Twoje życie. Twoje ciało. Twój wybór”, „Fiat jest w Tychach. Będziemy o tym trąbić”
Przygotowanie projektu budowlanego siedziby Biblioteki Głównej z mediateką i salą
koncertową, która swoje miejsce znajdzie w części budynku Zespołu Szkół Municypalnych
Najważniejsze efekty
osiąganie przez tyskie szkoły wyższych wyników egzaminów końcowych od średniej krajowej i średniej na Śląsku,
łatwiejszy dostęp mieszkańców do usług oferowanych przez
Urząd Miasta drogą elektroniczną, wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, wspieranie rodzin wielodzietnych

inicjatywa

TYSKA

5

6

z życia samorządu

listopad 2010 nr 4

Krótkie pióro

Miasto dużego formatu

Głos zza miedzy

Za duże ryzyko
D

ługo zastanawiałem się, czy kandydat
na burmistrza Lędzin powinien zabierać
głos w wyborczych tyskich sprawach.
Ktoś powie: mieszka w Lędzinach, to niech się
od Tychów odczepi!
Z drugiej jednak strony moja rodzina jest tyska z dziada pradziada, nadal mam w Paprocanach swój rodzinny dom, jestem autorem książki
o tyskim sporcie, byłem w Tychach radnym – więc
myślę sobie, że mam jednak prawo wypowiadania się w tyskich sprawach.
Znam też osobiście – i całkiem dobrze – Basię
Konieczną i Andrzeja Dziubę, Grzesia Kołodziejczyka i Adama Antosiewicza, Marka Niedbała

oczywiście też. O każdym z nich mam wyrobione zdanie. Nie znam jedynie pani Marioli Szulc,
i to już o czymś świadczy. Bo jeśli ktoś, kto przez
niemal dwadzieścia lat (do 2007 roku) był w Tychach dziennikarzem pisującym o miejskich sprawach nie zna tej pani – to znaczy, że jej po prostu
w życiu publicznym miasta nie było. Nie wyróżniała się niczym, nie robiła dla Tychów nic. Czy
więc tylko dlatego, że zdołała w Tychach zostać
szefową PO, zasługuje też na fotel prezydenta?
Żart jakiś chyba.
A reszta kandydatów… Znam zalety i wady
każdego z nich. Ale patrzę na Tychy nie od środka, tylko jako śląski dziennikarz. I co widzę? Oazę

spokoju. W Rudzie Śląskiej drą szaty, że miasto bankrutuje. W Świętochłowicach podobnie.
W Zabrzu jakieś afery. W Mysłowicach – lepiej nie
wspominać, gdyż tam wojna radnych z prezydentem przekroczyła wszelkie granice. A Tychy?
W Tychach udało się wybudować strasznie kosztowną kanalizację, nie zadłużając jakoś
szczególnie miasta. W tym samym czasie wypiękniał też niezwykle Plac Baczyńskiego i rynek, powstała hala sportowa, miasto ma płynność finansową. Stale i dynamicznie – choć bez fajerwerków
się rozwija.
Patrzę na Tychy i tak sobie myślę, że Andrzej
Dziuba owszem, nie jest ideałem. Ale w porów-

naniu do sąsiednich miast Tychy pod jego kierownictwem są jednak górą. Czy w takiej sytuacji
warto ryzykować i postawić krzyżyk przy innym
nazwisku? Czy warto próbować zamiany dobrego na jeszcze lepsze? A jeśli to jeszcze lepsze okaże się jednak dużo gorsze???
Dariusz Dyrda
PS. Jestem w Tychach i powiecie bieruńskolędzińskim szefem Ruchu Autonomii Śląska. Słyszałem plotkę, jakoby także RAŚ popierał jakąś
kandydatkę. To nieprawda, w tyskich miejskich
wyborach jako organizacja nie popieramy nikogo. Ale gdy rozważaliśmy kandydowanie jako RAŚ
do rady miasta, to tylko z list Andrzeja Dziuby.

Czułów się zmienia
P

iękna, otoczona lasami i polami
dzielnica, położona pomiędzy
ulicą Oświęcimską od południa,
ulicą Czarną od wschodu, ulicą Parkową i polami od strony zachodu,
zaś po stronie północnej granicząca
z gminą Katowice, zmienia się w niespotykanym do tej pory stopniu.
To w tej dzielnicy 17 lipca 2007
miała miejsce uroczystość wbicia
pierwszej symbolicznej łopaty związanej z rozpoczęciem realizacji projektu
gospodarki ściekowej w mieście Tychy.
Uroczystość odbyła się w obecności Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja
Dziuby, radnych, mieszkańców dzielnicy, w tym rady osiedla Czułów.
Obecni byli również przedstawiciele władz wojewódzkich, przedstawiciele Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Zdrowia,
wykonawca – Przedstawicielstwo POL
AQUA z Piaseczna, pełnomocnik prezydenta do spraw realizacji projektu
Zbigniew Gieleciak.
Realizacja projektu zakończona została we wrześniu, jako pierwsza na terenie Tychów. Ten fakt spowodował,
że można było przystąpić do doprowadzenia dróg i chodników do stanu
pierwotnego sprzed rozpoczęcia prac
związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Taki był wymóg Unii Europejskiej,
której wkład w realizację projektu
wynosił 75 mln euro. Równolegle realizowane były inwestycje związane
z budową nowych dróg, chodników,
oświetlenia i nie tylko. Przebudowywano skrzyżowanie, wykonano nowe
parkingi, place zabaw i boiska.

Ulice, latarnie, chodniki
W tej kadencji samorządu na przestrzeni ostatnich dwóch lat wykonano
nawierzchnie jedenastu ulic oraz czterech ulic przyległych: Maków, Zawilców, Szafirków, Bzów (tył kościoła), Szarotek, Konwalii, Jabłoni, Żarnowieckiej,
Zwierzynieckiej, Modrzewiowej, Leszczynowej, Żurawiej, Sokolej, Kukułczej,
Słowiczej. Aktualnie wykonywana jest
nawierzchnia na ulicy Cyprysowej i Cisów. Chodniki wykonano na ulicy Narcyzów, Katowickiej, Zwierzynieckiej
i Osada Fabryczna.
Oświetlenie powstało na ulicy Pod
Lasem, Fiołków, Palmowej. Nowe boisko i plac zabaw wykonano na terenie

Osady Fabrycznej. Wyburzono rudery
i wykonano parking przy ulicy Grabowej. Przystąpiono do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Tychy, obejmującego Osadę Fabryczną
(chodniki, generalny remont budynku
przy ul. Katowickiej 237).

Pomnik ku czci poległych
Powstańców Śląskich
Pomnik ten ma szczególne znaczenie i miejsce w historii tej ziemi, jest
symbolem i pamiątką historyczną walk
ludności Śląska o polskość i przynależność do macierzy.
Został wzniesiony w miejscu gdzie
stał, w miejscu, gdzie 17 sierpnia 1919
roku zginął pierwszy powstaniec śląski
– Franciszek Mróz.
2 marca 1937 r. Komitet Budowy Pomnika przy Związku Powstańców Śląskich Grupa Czułów, zwrócił
się Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

inicjatywa

o wydanie zezwolenia na wzniesienie
pomnika. W uzasadnieniu wniosku
znalazł się zapis „Pomnik wykonany
zostanie na terenie, w którym poległ
pierwszy Powstaniec śp. Franciszek
Mróz w walce z grenzschutzem w dniu
17 sierpnia 1919. Pomnik wybudujemy
z własnych sił i datków dobrowolnych
członków tutejszej grupy, żadnych publicznych zbiórek nie urządzimy”.
Poświęcenie Pomnika miało miejsce 10 października 1937 r. Jego odsłonięcia dokonał ówczesny Wojewoda
Śląski dr Michał Grażyński. Uroczystość
ta poprzedzona została mszą świętą
odprawioną w kościele pod wezwaniem Marii Magdaleny w Tychach.

Pomnik istniał krótko
Po wkroczeniu okupanta hitlerowskiego do Polski, pomnik został zniszczony, a jego budowniczowie aresztowani. Józef Dedę, prezesa Związku
Powstańców Grupa Czułów wywie-

ziono do obozu koncentracyjnego
i zamordowano w Mauthausen. Tablica upamiętniająca ten fakt znajduje się
na pomniku z inicjatywy mieszkańców
Czułowa, rodzin Powstańców Śląskich,
których reprezentowałem.
Projekt uchwały o wzniesienie Pomnika Powstańców Śląskich, wcześniej
pozytywnie akceptowany przez Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziubę, wniosłem pod obrady Rady Miasta
w dniu 8 października 2008 r.
3 maja, w czasie obchodzonego
Święta Konstytucji, biskup Gerard Biernacki dokonał poświęcenia pomnika,
a jego odsłonięcia – prezydent Andrzej
Dziuba.
Uroczystości te poprzedzone zostały mszą świętą w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego w TychachCzułowie.
Były to największe uroczystości
o charakterze patriotycznym i narodowym w powojennej historii miasta.
Uczestniczyli w nich posłowie Sejmu
Rzeczpospolitej: Maria Nowak, Marek
Wójcik, eurodeputowana Parlamentu
Europejskiego Małgorzata Handzlik,
władze wojewódzkie reprezentował
członek zarządu województwa Piotr
Spyra, wojsko reprezentował Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
pułkownik Zbigniew Piątek, oraz inni
wyżsi oficerowie Wojska Polskiego.
Obecna była Kompania Honorowa
Wojska Polskiego i orkiestry: Wojsk Powietrznych Kraju oraz Kopalni Węgla
Kamiennego „Murcki”. Nie zabrakło
kombatantów, przedstawicieli tyskiego oddziału Związku Byłych Żołnierzy
Armii Krajowej i innych organizacji pozarządowych, rodzin powstańców śląskich, mieszkańców Czułowa, przedstawicieli Rady Osiedla.

Pasaż Kultury Andromeda.

nym z najważniejszych miejsc Pamięci
Narodowej w naszym rejonie”.
Z kolei dyrektor Fiat Auto Poland Andrzej Piętka napisał: „Ponowne postawienie pomnika ku pamięci
Powstańców, w miejscu zburzonego
w wyniku działań wojennych we wrześniu 1939, jest wyrazem hołdu dla poprzednich pokoleń, ich męstwa, odwagi i wiernej służby dla Ojczyzny. Mam
nadzieję, że Pomnik staniesię ważnym
obiektem zarówno dla mieszkańców
Czułowa, jak również dla mieszkańców
Tychów, a wśród nich dla pracowników
naszej fabryki”.
17 sierpnia br. pod Pomnikiem odbyła się uroczystość upamiętniająca
91. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego.
Mam nadzieję, że w każdym
roku mieszkańcy Tychów obchodzić
będą tę ważną dla każdego Ślązaka
rocznicę. Jest to szczególna okazja,
by przypomnieć młodemu pokoleniu
Polaków, że tu, na tej ziemi, ich przodkowie walczyli o niepodległą zjednoczoną Polskę. Te słowa wyhaftowane
są na sztandarze Powstańców Śląskich
Czułowa w 1919 r., odnalezionego
przeze mnie w ubiegłym roku w rodzinie Powstańca Śląskiego Franciszka
Jakutka, Przewodniczącego Komitetu
Budowy Pomnika w 1937 r.

Życie kulturalne miasta jest jednym
z ważnych czynników wpływających
na jego rozwój, integrację mieszkańców
i wzrost poczucia przynależności
do danej społeczności.

W

pływ ten widać szczególnie wyraźnie na przykładzie
miast młodych, powstałych
w wyniku migracji ludności z różnych
stron kraju, a co za tym idzie przynoszących ze sobą odrębne tradycje
i zwyczaje. Dla społeczeństwa niema-

WYDAWCA
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
miasta Tychy

jącego wspólnych, wielowiekowych
tradycji.
Takim miastem są Tychy. Pomimo iż zostały utworzone na terenie
starego, śląskiego miasteczka, pierwotne tradycje jego mieszkańców
zostały wyparte. Nowe, kształtujące
się społeczeństwo, musiało odnaleźć
wspólne wartości, stworzyć własną
nową kulturę – kulturę społeczności
lokalnej. I choć różnie się ona przejawia, to jednak każdy z nas odczuwa
ogromną jej potrzebę.
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A gdzie najlepiej integrować się
z naszymi sąsiadami czy znajomymi?
Propozycji programowych na lata
2010–2014 jest wiele i z pewnością
każdy z nas znajdzie coś dla siebie.
Jednym z miejsc przyjaznych kulturze stanie się niewątpliwie Pasaż Kultury Andromeda – z galerią sztuki
współczesnej, kawiarnią... Orginalne
wnętrza pasażu wzbogacą wystawy
i wernisaże, w których promować się
będą lokalni artyści, ale też osobistości ze świata kultury i sztuki.
Niedługo ruszy też budowa Biblioteki Głównej. Mediateka, oprócz
zbiorów książkowych, wyposażona
będzie w wysokiej klasy sprzęt komputerowy z bezprzewodowym internetem i stanowiskami do słuchania
muzyki – to interaktywne centrum
edukacji znajdzie swoje miejsce w Zespole Szkół Municypalnych.
A dla wszystkich nas, poszukujących wrażeń muzycznych, została-

K

iedy zostałem radnym rady
osiedla, postanowiłem dołożyć wszelkich starań, by ożywić
nasze osiedle. Jednym z pomysłów
naszej rady było zorganizowanie
osiedlowych festynów. Jak sięgam
pamięcią, sam uczestniczyłem w takich imprezach jako dziecko – wspomnienia o nich pozostają w mojej
pamięci do dzisiejszego dnia. Wspólnymi siłami z radnymi naszego osiedla zorganizowaliśmy festyny na ryneczku K. W organizację tych imprez

włożyliśmy wiele pracy i energii. Nie
były typowymi festynami w stylu
„piwo, kiełbaska, zespół muzyczny”. Pierwszy festyn powstał z myślą
o najmłodszych mieszkańcach osiedla. Były występy dzieci i zabawy
sportowe. Z biegiem lat „Festyn osiedla K” znalazł swój własny charakter:
najpierw zajęcia dla najmłodszych,
następnie część sportowa, czyli turniej siatkówki pomiędzy drużynami
Rady Osiedla Karolina oraz OCS 1
i OCS 2. Rywalizacja siatkarzy cieszyła

Stali współpracownicy:
Karolina Chemicz, e-mail:
k.chemicz@inicjatywa-tyska.pl,

Józef Twardzik
– radny Miasta Tychy,
– Przewodniczący Komisji Inicjatyw
Lokalnych i Ładu Przestrzennego,
– autor sześciu projektów uchwał,
– w przeszłości zajmował kierownicze stanowiska w resorcie górnictwa,
na kopalniach „Ziemowit” i „Murcki”.

przygotowana specjalna oferta imprez plenerowych i klubowych.
Od lat zajmuję się organizacją
i prowadzeniem imprez kulturalnych.
Wiem, jak niepowtarzalną atmosferę
tworzymy – my odbiorcy – podczas
koncertów czy festiwali.
I wiem, jak długo te wydarzenia istnieją w naszej pamięci. Dlatego jako przyszła radna stawiam
sobie za cel promocję naszego miasta poprzez działalność kulturalną,
poprzez zachęcenie do aktywności
i uczestnictwa w niej mieszkańców.
Bo to właśnie kultura decyduje o jakości naszego życia, o relacjach z drugim człowiekiem, a co najważniejsze
– buduje nasz związek z miastem.
Z miastem, które jest niezwykłe, frapujące i w miarę upływu lat coraz
szlachetniejsze, które nie zatrzymuje
się w swoim rozwoju.

Felieton

Kot, ogonem
do góry
amieszałam. Zamotałam. Zaciemniłam.
Pytali mnie czy mam maturę. Nie odpowiedziałam,
a moi ludzie zrobili z pytających
bufonów zachłystujących się własnymi tytułami. Nie jest bowiem ważne czy kandydat na prezydenta boi się mówić o swoim
wykształceniu. Ważne jest, żeby „ciemny
lud” myślał, że zadawanie takich pytań
to faux pas.
Chcieli ze mną debatować. Znalazłam
pretekst i uciekłam. Doskonale wiem, podobnie jak „oni”, że nie umiem sklecić sama
od siebie kilku prostych zdań. Że kartka jest
nieodłącznym towarzyszem każdej mojej
publicznej wypowiedzi. Drogi ucieczki długo nie było, w końcu się pojawiła. Postanowiłam się obrazić. Uff ale mi ulżyło... Nikt
więcej publicznie nie usłyszy jaka jestem
„komunikacyjna”.
Chcieli znać mój program. Napisałam.
Nierealne ekonomicznie obietnice pomieszałam z pozycjami już uchwalonych budżetów. Ludzie to kupią. Kochają wiarę w szklane domy.
Siedzę teraz w cieple własnego pokoju
i czekam. Ja, konieczna dla Tychów. Wybrana
radną spod znaku Solidarności. Koalicjantka
prezydenta Dziuby. Kandydatka do Sejmu
RP z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poplecznica Platformy Obywatelskiej
w chwilach przełomu w obecnej kadencji.
Oraz „bezpartyjna”.
Zamieszałam.
Zapewne z korzyścią dla siebie, choć
to się okaże 21 listopada.

 Jane Doe
Na przestrzeni lat Tychy uzyskiwały coraz to nowe przydomki: miastosypialnia, miasto-hotel, miasto piwa,
stolica polskiej motoryzacji. Dziś Tychy są miastem, w którym dobrze się
mieszka, rozwija, zakłada rodzinę i aktywnie spędza wolnu czas. Dziś Tychy
to MIASTO DUŻEGO FORMATU.

Ładniejszy ryneczek na K

43-100 Tychy, pl. Św. Anny 4

REDAKCJA BIULETYNU

Wielkie wydarzenie
Jak wielkim wydarzeniem były
te uroczystości, świadczą pisma skierowane na moje ręce przez Wojewodę Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka,
w którym znajdują się słowa: „Udział
w obchodach rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja i wybuchu Powstania Śląskiego jest wyrazem pamięci
o wiernej służbie i miłości do ojczyzny,
jest wyrazem hołdu dla męstwa naszych przodków. Jestem przekonany,
że czułowski pomnik ku czci Poległych
Powstańców Śląskich stanie się jed-

Patrycja Dzięcioł
kulturoznawca, studentka podyplomowych studiów dziennikarskich, wiceprezes Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych „Aktywni“,
działaczka społeczna, organizatorka i konferansjerka imprez kulturalnych.
www.patrycjadzieciol.pl
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Tomasz Wyszyński, e-mail:
t.wyszynski@inicjatywa-tyska.pl,
Beata Okońska, e-mail:
b.okonska@inicjatywa-tyska.pl.
Foto: materiały własne
Zdjęcia z festynów organizowanych na osiedlu K.

się dużym zainteresowaniem mieszkańców osiedla. Po zakończeniu turnieju zabawa przenosiła się na Ryneczek os. K, gdzie występował zespół
muzyczny.
Ryneczek na osiedlu K z biegiem
lat podupadł. Nie jest atrakcyjnym
miejscem, w którym chce się organizować takie imprezy. Jest jednak dobra wiadomość – o jego remoncie rozmawiałem z prezydentem Andrzejem
Dziubą i – dziś już wiadomo – niedługo
doczeka się remontu.

Mam nadzieję, że w najbliższych
latach nasze osiedlowe imprezy będą
organizowane na odnowionym Ryneczku.
Wszystkich zapraszam serdecznie
na wybory 21 listopada.
Krzysztof Woźniak
przewodniczący Rady Osiedla
Karolina
Krzysztof Woźniak Okręg nr 4 MIEJSCE
NR 4
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY.
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ludzie stowarzyszenia
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POMAGANIE WZMACNIA
Hospicjum nie jest umieralnią, w której
odchodzi się w bólu i cierpieniu.
Celem mojej społecznej aktywności
w mieście jest propagowanie idei opieki
hospicyjnej, budowanie – zwłaszcza
wśród młodzieży – wartości pomocy
wolontaryjnej, łamanie stereotypów
społecznych dotyczących hospicjum.

J

ako członek Zarządu Hospicjum
im. św. Kaliksta I w Tychach nadzoruję akcyjno-promocyjną działalnością Stowarzyszenia. Wraz z wolontariuszami organizuję na terenie
miasta wiele akcji promocyjnych
i edukacyjnych. Od lat organizuję
zbiórki pieniędzy w Dniu Wszystkich
Świętych, z których dochody przeznaczane są m.in. na zakup sprzętu
medycznego, głównie koncentratorów tlenu. Dziś hospicjum dysponuje siedmioma koncentratorami –
wszystkie cały czas są używane przez
pacjentów. Warto podkreślić, iż obecnie pieniądze z dorocznej kwesty zasilają konto budowy Domu Hospicyjnego w Tychach.
Nie zajmuję się wyłącznie przeprowadzaniem zbiórek. Razem z członkami Stowarzyszenia organizuję koncerty o idei międzynarodowej, pod nazwą
„Głosy dla hospicjów”. Wspólnie z młodzieżą pomagam przygotować charytatywny koncert Ingi Madej „Dzieci – dorosłym; dorośli – dzieciom”.
Tradycją stają się także koncerty „Pro
memoria” na cześć osób, które były
objęte opieką hospicyjną, w ich organizacji mam również swój udział.
W czasie akcji „Pola nadziei”, która odbywa się od 2002 r., prowadzę zajęcia
dla uczniów i nauczycieli tyskich szkół.

zoru oraz instytucjami związanymi
z budową.
W Domu Hospicyjnym znajdzie się
miejsce dla 30 chorych. Zależy nam,
by cały oddział utrzymany był w klima-

cie jak najbliższym rodzinnemu domowi. Stąd też jak najbardziej kameralna
atmosfera i pokoje – głównie dwuosobowe. Zaplanowano też miejsce dla
rodzin odwiedzających chorych. O pacjentów, ale także ich najbliższych, zadbają wolontariusze i hospicyjny psycholog.
W świetlicy terapeutycznej odbywać się będą zajęcia dla pacjentów
w dobrej kondycji psychofizycznej.
Atrakcyjne zajęcia zapewnią przeszkoleni wolontariusze. Będzie tu można
pograć w gry planszowe, przeczytać książkę, posłuchać muzyki, wziąć
udział w zajęciach plastyczno-technicznych. W planach jest też budowa
ogrodu wewnętrznego – atrium, świetlicy dla dzieci pacjentów i dla dzieci
osieroconych.
W budynku znajdzie się także sala
konferencyjna przeznaczona na szko-

lenia, jakie Stowarzyszenie prowadzi
rekrutując nowych wolontariuszy.
W Domu Hospicyjnym stworzymy centrum wolontariatu, gdzie zgromadzą
się hospicyjni, szkolni wolontariusze,
a także wolontariat 50+. Ich zadaniem
będzie wykonywanie szeregu prac
na rzecz Stowarzyszenia – organizacja
imprez charytatywnych, przygotowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych, skarbon kwestarskich, planowanie zajęć dla dzieci i pacjentów.
Poradnia Medycyny Paliatywnej,
Izba Przyjęć na oddział stacjonarny,
gabinety lekarskie, gabinet psychologa, Pro Morte, magazyn sprzętu
medycznego, depozyt, centrum wolontariatu, sala szkoleniowa, świetlice, biuro Stowarzyszenia – I etap prac,
w stanie surowym otwartym, zrealizowała firma „ZMIROB” Rolnik Ząbek
Spółka Jawna z Tychów, wyłoniona

Idea Domu Hospicyjnego
Od 2005 roku, kiedy to na spotkaniu Zarządu została podjęta decyzja o budowie Domu Hospicyjnego
w Tychach, koordynuję jej przebieg
od strony formalnej. Jestem odpowiedzialna z kontaktowanie się z biurem
architektonicznym, inspektorem nad-

Ilona Słomian (z prawej) i Justyna Rutkowska z Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach.

po ogłoszonym w lipcu 2009 r. przetargu na budowę.
W drugim etapie powstaje część
dla pacjentów: sale chorych, kuchnia,
sala rehabilitacyjna, izolatki, kaplica,
dyżurki pielęgniarskie i pokój lekarzy. Prace wykonuje firma TITAN LUX
z Libiąża, która dała najkorzystniejszą
ofertę w ogłoszonym w lipcu br. przetargu.
Ideą, którą warto wspierać
w przypadku tyskiego Hospicjum
jest nie tylko opieka nad chorym i rodziną, ale także uwrażliwianie na ich
cierpienie kolejnych kręgów ludzi
o wielkim sercu.

Ilona Słomian
– Członek Zarządu, sekretarz Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum od 2003 r.
– Ekonomistka – specjalista kadrowo-płacowy
– Koordynator wolontariuszy opiekujących się chorymi
– Koordynator wolontariatu hospicyjnego w ogólnopolskiej
Kampanii edukacyjno-społecznej
„Hospicjum to też Życie” oraz Programu „Lubię pomagać” organizowanej przez Fundację Hospicyjną
w Gdańsku
– Organizator publicznych zbiórek
pieniędzy na rzecz Hospicjum
– Koordynator budowy Domu Hospicyjnego.

Rusza społeczna kampania Anny Czagan-Niedbał

Apel o procent
Z

mieniam Tychy na lepsze – mówi Anna
Czagan-Niedbał, radna Rady Miasta mijającej kadencji i kandydatka na kolejną.
Może brzmi to nieskromnie i z racji trwającej
kampanii samorządowej polityczna poprawność nakazywałaby nałożyć na tę inicjatywę embargo informacyjne w lokalnych mediach, ale
założony cel – nie wyborczy, lecz społeczny – nie
tylko usprawiedliwia, ale wręcz nakazuje mówić
o pomyśle pani Ani donośnym głosem.
– Wiem, jaka bywa wartość wyborczych
obietnic, składanych na prawo i lewo przez
różnych kandydatów, ile z nich pozostaje nie
spełnionych z powodu przeszkód, które pojawiły się w trakcie realizacji albo dlatego, że były
one po prostu nie do spełnienia – mówi Anna

Czagan–Niedbał. Dlatego postanowiła,
że w tych wyborach nie przyłączy się
do licznego grona „obiecywaczy” i nie
będzie się prześcigać w coraz bardziej
nierealnych deklaracjach. Zamiast kampanii wyborczej, proponuje mieszkańcom kampanię społeczną na rzecz rozwiązań możliwych do spełnienia „od zaraz”.
– Za dwa miesiące zaczniemy
się rozliczać z Urzędem Skarbowym z dochodów osiągniętych
w 2010 roku – tłumaczy pomysłodawczyni akcji. – W związku
z tym zwracam się do tyszan
z prośbą, żeby 1 procent należnego podatku przekazali

którejś z organizacji pożytku publicznego działających na terenie naszego
miasta.
Może nie wszyscy wiedzą, ale moglibyśmy co roku przekazywać w ten
sposób aż 2,5 miliona złotych. 2,5 miliona od tyszan dla tyszan, 2,5 miliona,
które zostawałyby rocznie w naszym
mieście. W czasie jednej tylko
kadencji jako społeczność
wzbogacilibyśmy się aż
o 10 milionów złotych!
Te pieniądze, zamiast
na urzędowe konta,
mogą trafić do ludzi,
którzy żyją w Tychach

i z potrzeby serca aktywnie działają na rzecz
miasta i jego mieszkańców.
Anna Czagan–Niedbał nie ogranicza się
do deklaracji. Zwróciła się już do wszystkich tyskich organizacji pożytku publicznego z prośbą o wsparcie tej akcji, zaś ją samą mieszkańcy
miasta spotkali 1 listopada na tyskim cmentarzu
komunalnym, gdzie wraz z innymi wolontariuszami kwestowała na rzecz tyskiego hospicjum.
– Tyle mówi się o ideale demokracji – społeczeństwie obywatelskim, gdzie nie tylko władza,
ale i obywatele mają prawo głosu – podsumowuje Anna Czagan-Niedbał. – Jestem przekonana, że mój pomysł służy budowie społeczeństwa obywatelskiego. I apeluje: „Przyłączcie się
Państwo do mnie!”

