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Bohater tygodnia: Henryk Jan Dominiak
Tyski grafik i złotnik-projektant „uruchomił” już na dobre 
swoje najnowsze dzieło – zegar słoneczny.          strona 2

OGŁOSZENIA DROBNE  STR. 15

PAPROCANY TO SPRAWA CAŁEGO MIASTA, 
ALE MY TU MIESZKAMY I DLATEGO CHCEMY 

WIEDZIEĆ NAJWIĘCEJ. 
BĘDZIEMY WYJAŚNIAĆ, MONITOWAĆ, 
PILNOWAĆ – MÓWIŁ JÓZEF WILCZEK, 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY OSIEDLA, PODCZAS 

ŚRODOWEJ SESJI.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

J
ej tematem była „Rewitalizacja kompleksu parkowe-
go i Jeziora Paprocańskiego – stan prac przed sezonem 
letnim 2009 roku oraz plany działań na rok bieżący 
i dalsze lata”. Co prawda nie wszyscy zaproszeni goście 

zjawili się na sesji, ale przedstawiciele urzędu miasta i Grzegorz 
Ratajski, jeden z autorów opracowania dotyczącego rewitalizacji 
ośrodka, wyjaśnili większość spraw.

Najważniejsze to poprawa jakości wody, co wymaga kosz-
townych inwestycji. Jednak na teraz...

– Oczyszczenia wody jeziora ze związków, którymi ży-
wią się sinice i które sprzyjały ich zakwitowi oraz powodo-
wały deficyt tlenu, podjęła się firma SasPol, wyłoniona nie-
dawno w przetargu – powiedział Piotr Kowalczyk, naczelnik 
Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. – 
Do wody zostanie wpuszczony środek chemiczny, całkowicie 
bezpieczny dla korzystających z kąpieli, a także dla ryb, ro-
ślinności i zwierząt, poprawi się też przejrzystość wody. Meto-
da ta została zastosowana z bardzo dobrym skutkiem w kilku 
akwenach w Polsce i Czechach. Umowa z firmą gwarantuje, 
że w ciągu trzech lat nie nastąpi zakwit sinic.

Podczas sesji zaprezentowano także opracowane w grud-
niu 2008 roku założenia do projektu rewitalizacji wraz z po-
prawkami, jakie na poprzednim spotkaniu wnieśli radni. Ośro-
dek, jego wyposażenie i otoczenie są doprawdy imponujące. 
Tylko co wyniknie z „Paprocan marzeń”?

– Czy będą pieniądze na realizację wszystkich pomysłów? 
Czy wystarczy konsekwencji? – zastanawiali się radni.

Więcej czytaj na str.3

Paprocańskie 
przymiarki

Rada Osiedla spotkała się z osobami odpowiedzialnymi za realizację programu rewitalizacji.
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R E K L A M A

NA TWOICH STRONACH
Mit o sypialni
Filmy znajdujące się w Archi-
wum Telewizji Katowice po-
kazują Tychy w latach 70. XX 
wieku. Jeszcze budujące się 
miasto, ale już walczące z mi-
tem sypialni Śląska. Do archi-
wum Muzeum Miejskiego tra-
fił ponadtrzydziestominutowy 
dokument pt. „Miasto, któ-
re nie chciało być sypialnią” 
z 1973 roku.

strona 4

Lekcja historii
Dwie uczennice tyskiego Ze-
społu Szkół nr 1, Paola Dudek 
i Małgorzata Bula za kilka dni 
pojadą do Katynia. To nagroda 
za wyróżnienia w konkursie li-
teracko-historycznym „Katyń. 
Prawda i pamięć”. Trzeci laure-
at z tej samej szkoły, Grzegorz 
Holewa, zrezygnował z wyjazdu z powodu bliskiej już matury.

strona 5

Jeszcze dwa zwycięstwa
Dwa zwycięstwa dzielą koszy-
karzy Big Stara Tychy od awan-
su do ekstraklasy. Tyle samo 
ma jednak przed sobą ekipa 
ich półfinałowych rywali – 
Stal Stalowa Wola. W Tychach 
oba zespoły wygrały po jed-
nym meczu, a gra się do trzech 
zwycięstw. Teraz rywalizacja przenosi się do Stalowej Woli (25. 
i 26.04).

strona 15

Mistrz małych bolidów

NIEZAPOMNIANYM PRZEŻYCIEM dla Edwarda Kudery 
był wyścig na torze żużlowym Stadionu Śląskiego w obecno-
ści ponad 100 tysięcy widzów.
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Przeznaczam 
1 procent podatku – 46%

Wysyłam 
sms-y - 16%

Nie wspieram - 10%

Nie wiem - 3%

Uczestniczę w imprezach, 
z których dochód 

jest przeznaczany 
na pomoc - 13%

Wpłacam pieniądze - 6%

Inne - 6%

Tyscy koszy-
karze zakończyli li-
gowe zmagania. 

Po zdobyciu wi-
cemistrzostwa III 

ligi tyszanie walczyli bezsku-
tecznie w turniejach barażo-
wych o wejście do drugiej ligi.

W Teatrze Ma-
łym zorganizowano 

koncert poświę-
cony ofiarom 
styczniowej la-

winy pod Rysami. Zagrały 
między innymi Dżem, Fisz
i Pogodno.

K o l e g i u m 
Elektorów wybra-
ło profesora Mar-

ka S. Szczepań-
skiego na rektora 

WSZINS w Tychach. Była to dru-
ga kadencja profesora na stano-
wisku rektora tyskiej uczelni.

Rozpoczęły się 
28. Tyskie Spotkania 
Teatralne. Za najlep-

szego aktora uzna-
no Adama Saj-

nuka, aktora kabaretu „Strzały
z Aurory” i Teatru Konsekwent-
nie Niekonsekwentni.
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FELIETON

POGODA DUCHA

Energetyzujący 
owoc

BEZPIECZNE DZIURY...
Mariola Woszkowska

m.woszkowska@twojetychy.pl
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TYSKA OPINIA PUBLICZNA

Jak najchętniej wspierasz 
akcje charytatywne?

Tyska Opinia Publiczna – to wspólna propozycja portalu 
tychy.pl oraz tygodnika Twoje Tychy. Co tydzień pytamy 
o zdanie Czytelników gazety oraz użytkowników porta-
lu. W tej rubryce poruszamy najważniejsze tematy z ży-
cia miasta oraz jego mieszkańców.

80 1301 1401 160180 1801 1401

N
ie wiem jak inni, ale ja mam wraże-
nie, że żyję na nieustającym placu 
budowy. I nie ma to nic wspólne-
go z szaleństwem towarzyszącym 

przygotowaniom do wielkiego europejskiego 
kopania piłki w naszym kraju za trzy lata.

Odkąd pamiętam jeżdżę po dziurawych drogach, poko-
nuję przewężenia, chodzę pod rusztowaniami (Uwaga! u góry 
pracują), omijam rozkopane studzienki, po nocy budzą mnie 
ekipy naprawiające trakcje, jezdnie, chodniki. A na drzwiach 
mojego domu co chwilę pojawiają się kartki od gazowników, 
elektryków czy wodociągów, że przepraszają, ale czasowo 
mnie odłączą bo mają problemy techniczne.

No... kiedyś wyłączali i nie przepraszali. Drogowcy też 
nie przepraszali, tylko zamykali i łatali. A ostatnio nawet pi-
szą, że to przecież dla nas budują, nie ma się więc czym iry-
tować.

Otóż myślę, że jest. Pewnie, że wszystkie te ekipy dla nas 
budują. Problem w tym, że ciągle budują, bo większość ro-
bót jest wykonanych byle jak, na tymczasem. Trasa z Tychów 
do Katowic na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat tylko 
czasowo bywała przejezdna bez „bramek” i kolein.

Władze pewnej angielskiej miejscowości postanowiły 
z premedytacją nie naprawiać dziur w drodze. Z troski o bez-
pieczeństwo kierowców. Uznano, że dziury skłonią niejedne-
go do zdjęcia nogi z pedału gazu, z pożytkiem dla wszystkich. 
No i niezałatana dziura nic nie kosztuje...

To może i u nas chodzi o bezpieczeństwo? Zważywszy 
na rozmach w tworzeniu kolejnych zasadzek musi to przecież 
być działanie przemyślane...
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W tym tygo-
dniu prze-
pis propo-
nuje Monika 
Kwaśniewicz 
z Powiato-
wego Urzędu 
Pracy w Ty-
chach.

J ako zwo-
l e n n i c z k a 

szybkich potraw 
i kuchni świata proponuję po-
trawę jednogarnkową i do tego 
naprawdę wyśmienitą.

SKŁADNIKI: 1 kg kiełbasy, 
6 dużych czerwonych papryk, 
4 cebule, 4 duże pomidory 
(w okresie zimowym może być 
przecier pomidorowy lub po-
midory z puszki), sól, pieprz, 
2 łyżki oleju.

P R Z YG OTO -
WANIE: kieł-
baskę kroimy 
na większą kost-
kę, paprykę czy-
ścimy, a następ-
nie parzymy 
we wrzątku kilka 
minut, po prze-
stygnięciu kro-
imy w słupeczki. 
Cebulę kroimy 
w kostkę, po-

midory parzymy i obieramy 
ze skórki. Następnie układamy 
wszystko warstwami: kiełba-
sa, cebula, papryka na wierzch 
pomidory przekrojone na pół, 
sól, pieprz i olej. Całość przy-
krywamy i pod przykryciem 
gotujemy około 1 godziny 30 
minut. Jak ktoś lubi do całości 
można dodać także kawałeczki 
cukini. NOT. GK

PRZEPISY KULINARNE TYSZAN

Jednogarnkowe 
leczo
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Uważane jest za wyjątko-
wo egzotyczny owoc i nie-
wielu z nas po nie sięga. 
Niesłusznie, bo awokado 
jest bardzo zdrowe.

To źródło witamin C, E, D, 
B, poza tym wyjątko-

wo odżywczy owoc – bogaty 
w tłuszcze i białko - 100 gram 
to ponad 200 kalorii. Powinny 
po nie sięgać osoby z nadci-
śnieniem, cierpiące na anemię, 
mające kłopoty z trawieniem.

Awokado można jeść roz-
drobnione na bagietce (wy-
starczy posypać solą, pieprzem 
i skropić oliwą z oliwek), moż-
na też przyrządzić pyszną pa-
stę guacamole (można ją jeść z 
chipsami, pieczywem, krewet-
kami).

Awokado ma także zna-
komity wpływ na naszą cerę 
– proponujemy miąższ z poło-

wy owocu zmieszać z odrobiną 
żółtka i kilkoma kroplami soku 
z cytryny, a potem nałożyć na 
20 minut na twarz i szyję – to 
prawdziwy koktajl energetyzu-
jący naszą skórę!

Dojrzałe awokado powin-
no być tak miękkie, że miąższ 
potrafimy rozsmarować no-
żem lub rozgnieść widelcem. 
Jeśli jest twardawe, odłóżmy 
je w cieplejsze miejsce na kilka 
dni, wtedy dojrzeje.

B

E
M

/A
R

C

E
L

IZ
A

 M
A

D
E

J

Henryk Jan Dominiak, tyski 
grafik i złotnik-projektant 
„uruchomił” już na dobre 
swoje najnowsze dzieło – 
zegar słoneczny, który sta-
nął przed blokiem przy ul. 
Żwakowskiej.

Z najduje się on w central-
nym punkcie wyjątkowego 

miniparku, który od jakiegoś 
czasu tworzy artysta, wspiera-
ny siłami wspólnoty mieszka-
niowej i grona sponsorów.

Tłum w święta
Ludzi było już tutaj sporo, 

zwłaszcza w święta, a że niektó-
rzy po raz pierwszy widzą zegar 
słoneczny, pytają o wszystko – 
mówi Henryk Jan Dominiak, 
który od czasu do czasu zmie-
nia się w prelegenta. – Kiedy kil-
ka dni temu, kiedy osadziłem 
gnomon, czyli znajdującą się 
na środku zegara „wskazówkę”, 
podszedł do mnie młody czło-
wiek i powiedział: „Ten zegar źle 
panu chodzi. Pokazuje godzinę 
12, a jest 13”. Więc wyjaśniłem, 
że obecnie mamy czas urzę-
dowy, „przesunięty” o godzinę 
i stąd różnica we wskazaniach 
zegarów.

Granit i stal
Zegar składa się z kilku 

pierścieni ze stali nierdzewnej, 
między którymi znajdują się 
wypełnienia z trzech rodzajów 
marmuru – czerwonego, różo-
wego i szarego. Na pierwszym 
pierścieniu zaznaczono różę 
wiatrów, określającą kierunki 
geograficzne. Na kolejnym wid-
nieją godziny oraz zaznaczone 
są kąty, mierzone od kierun-

ku północnego, a na zewnętrz-
nym – symbole planet i zna-
ków zodiaku. Pozostały jeszcze 
wolne miejsca, gdzie umiesz-
czone zostaną nazwy 25 miast 
europejskich z odległościami 
do nich z ul. Żwakowskiej 8. 
Zegar ma 2 m średnicy, waży 
ok. 600 kg. – W mocowaniu ze-
gara pomagał mi sąsiad Henryk 
Jankowski, z murarzami kon-
sultowałem jak zrobić betonowe 
ławy pod zegarem, by był stabil-
ny i jakich materiałów użyć, aby 
połączyć konstrukcję – mówi 
Henryk Dominiak.

Zegar nie został jeszcze za-
kończony, bo oprócz nazw miej-
scowości, w granicie mają być 
zamontowane – w zależności 
od godzin – naturalne kamienie 
szlachetne: rubin gwiaździsty 
i szafir gwiaździsty.

Pomoc z Oxfordu
Słoneczny zegar jest uni-

kalny pod każdym względem. 
Oparty został na obliczeniach 
dr. Lucjana Pajdzika, fizyka, pra-
cownika naukowego Uniwer-
sytetu w Oxfordzie, prywatnie 
szwagra H.J. Dominiaka.

– Najpierw zrobiłem rysu-
nek w programie GIMP, któ-
ry jest popularnym narzędziem 
przetwarzania grafiki cyfrowej – 
wyjaśnił Lucjan Pajdzik. – Żeby 
zegar wskazywał prawidłową 
godzinę, trzeba było znaleźć po-
łożenie linii dla Żwakowskiej 8, 
która leży na 50 stopniu i 7 mi-
nutach szerokości geograficz-
nej północnej. Pierwsza wersja 
zegara była obliczona dla cen-
trum Tychów, natomiast obec-
na została obliczona dokładnie 
dla placu przed Żwakowską 8. 

Obliczyłem je w programie MA-
TLAB, do którego jednak musia-
łem napisać krótki program do-
datkowy. – Na zegarze godzina 6 
rano pokrywa się z kierunkiem 
zachodnim, 18 – ze wschodnim. 
Północ jest na godz. 12 (w nocy 
gnomon wskazuje o określonej 
godzinie Gwiazdę Polarną, którą 
widać dokładnie nad sąsiednim 
blokiem), południe na godz. 24. 
Choć to zegar słoneczny, chcia-
łem, by był pełny, by była na nim 
cała doba. Latem powinien wska-
zywać czas do godz. 20-21 – do-
dał Henryk Jak Dominiak.

Na skwerze jest już ogród ja-
poński ze „studnią szczęścia”, stoi 
miniaturka wieży Eiffla, a nieba-
wem znajdą się tutaj miniatury 
krzywej wieży w Pizie i egipskich 
piramid.

LESZEK SOBIERAJ

BOHATER TYGODNIA

Zegar na słońce

Latem zegar powinien wskazywać czas do godz. 20-21 – mówi Henryk Jak Dominiak.

A
R

C



O REWITALIZACJI 
PAPROCAN MÓWIĄ 

WSZYSCY I TO OD DAWNA, 
A CZTERY MIESIĄCE TEMU 
PRACOWNIA PLANOWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
I ARCHITEKTURY W TYCHACH 

OPRACOWAŁA „ZAŁOŻENIA 
DO PROGRAMU REWITALIZACJI 

KOMPLEKSU PARKOWEGO 
PAPROCANY”.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Z
ałożenia te mają stać się podstawą 
do stworzenia konkretnego projektu. 
W minioną środę (15.04) Rada Osie-
dla Paprocany spotkała się z kilkoma 

osobami odpowiedzialnymi za realizację pro-
gramu rewitalizacji.

Po pierwsze – woda
Propozycji poprawienia jakości wody 

w akwenie jest kilka i każda wiąże się ze sporymi 
inwestycjami. Póki co, pojawiła się szansa przy-
najmniej doraźnego wyeliminowania zakwitu 
sinic i poprawienia przejrzystości wody.

– Oczyszczenia wody ze związków, które 
sprzyjały zakwitaniu sinic i powodowały de-
ficyt tlenu, podjęła się wyłoniona niedawno 
w przetargu firma Saspol – powiedział Piotr 
Kowalczyk, naczelnik Wydziału Komunalnego, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. – Do wody 
zostanie wpuszczony środek chemiczny, całko-
wicie bezpieczny dla kąpiących się oraz dla ryb, 
roślinności i zwierząt. Metoda ta została spraw-
dzona w wielu akwenach w Polsce i Czechach, 
a umowa gwarantuje, że w ciągu trzech lat nie 
nastąpi zakwit.

Pieniądze na projekt
Równocześnie analizowane są przedsię-

wzięcia, które mają definitywnie rozwiązać pro-
blem jakości wody w Jeziorze Paprocańskim. 
Szacuje się m.in. koszty spuszczenia wody i ze-
brania mułu, a w budżecie zarezerwowano środ-
ki na projekt poprowadzenia wód Potoku Wy-
rskiego pod dnem Gostynki i wpuszczenia go 
do jeziora.

– Przedstawiliśmy wstępny projekt tej in-
westycji, ale spotkaliśmy się z odmową Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – wyja-
śnił naczelnik Kowalczyk. – W związku z tym 
trzeba było zapoczątkować procedurę zmian 
w planie zagospodarowania. Zmiany zostały 
zrobione, jednak na uzyskanie zgód potrzeba 
aż 10 miesięcy. Mamy środki w budżecie, wyło-
nionego projektanta, ale bez tych formalności 
nie można ruszyć z miejsca. Jeśli projekt po-
wstanie pod koniec tego roku, prace mogłyby 
ruszyć w 2010 r.

Nowy problem
Tymczasem pojawił się kolejny problem, 

bowiem okazało się, że Potok Wyrski nie jest 
taki czysty, jak wynikało z wcześniejszych ba-
dań.

– W rejonie ul. Żorskiej, osiedla Sosnowe-
go pozostały szczątkowe fragmenty kanalizacji 
deszczowej. Właściciele niektórych nierucho-
mości podłączyli do niej ścieki bytowe, które 
trafiają do potoku – dodał Piotr Kowalczyk. – 
Wspólnie z RPWiK podjęliśmy już działania, 
by znaleźć te „dzikie” podłączenia.

Naczelnik Kowalczyk poinformował tak-
że o możliwości budowy tzw. wetlandu, czy-
li obszaru, na którym dokonuje się oczyszcza-
nie wody dzięki m.in. odpowiedniej roślinności 
i pracom hydrologicznym. Zdaniem naukow-
ców, możliwe jest tutaj nawet oczyszczenie za-
solonych wód Gostynki. Za jej zasolenie od-
powiada KWK „Bolesław Śmiały”, której już są 
naliczane kary. Zostały zawieszone do momentu 
wybudowania oczyszczalni.

Radni zgłaszali swoje propozycje, m.in. 
spuszczanie wody tuż przy dnie, by wytworzyć 
prąd i ściągnąć część osadu, a także wykorzy-
stanie starego koryta Gostynki. Problem jednak 
w tym, że miejscowość Gostyń nadal nie jest 
skanalizowana…

Ośrodek
Architekt Grzegorz Ratajski, jeden z auto-

rów założeń do programu rewitalizacji, mówił 
o propozycjach i pomysłach zagospodarowania 
ośrodka.

Główne wejście ma być zlokalizowane od ul. 
Sikorskiego, obok parkingu Piramidy. Po pra-
wej stronie powstanie parking o powierzchni 
2.200 m kw. W kierunku jeziora prowadzić bę-
dzie promenada, obok której zaprojektowano 
pawilon gastronomiczno-usługowy z całorocz-
ną restauracją i aneksem sezonowym. Prome-
nada ma się kończyć pomostem z kawiarenką 
na wodzie. W koncepcji jest mowa o rozbu-
dowaniu plaży, budowie systemu natrysków 
i miniszatni wzdłuż plaży, fontann pływających, 
dwóch placów zabaw, w tym jednego przy pla-
ży połączonego z brodzikiem. Ma powstać też 
kilka placyków z kioskami, estrada, wyremon-
towane zostaną alejki.

Kompleks basenów, który zaprojektowa-
no między budynkiem Kompleksu Sportowego 

a jeziorem, ma się składać z basenu pływackiego 
50x25 m, basenu rekreacyjnego o powierzchni 
ok. 1 km kw (zjeżdżalnie, gejzery, rwąca rzeka) 
i brodzika. Architekci zaproponowali, by przy 
budynku zaplecza kąpieliska powstał kryty ba-
sen 25x15m.

– Mam nadzieję, że tym razem nie za-
braknie pieniędzy i konsekwencji na realizację 
wszystkich pomysłów. Tyle już było koncepcji, 
pomysłów... – stwierdził przewodniczący rady 
Józef Wilczek.

Główne wejście
Podczas sesji padło pytanie dotyczące wy-

tyczenia głównego wejścia do ośrodka, które 
ma być zlokalizowane od ul. Sikorskiego i czę-
ściowo przechodzi przez działkę, na której znaj-
duje się parking przy Piramidzie. Czy Cegliń-
ski się zgodzi? A ogrodzony teren, przylegający 
do Kompleksu Sportowego, zapisany jako uży-
tek zielony? Podobno został już sprzedany? – 
dopytywali radni.

Pytania te zadaliśmy rzecznikowi urzędu 
miejskiego Aleksandrze Cieślik.

„W maju 2008 r. panu Ceglińskiemu przed-
stawiona została propozycja dokonania zamiany 
części działki nr 3350/99 o pow. ok. 945 m.kw. 
stanowiącej fragment parkingu (własność „Pira-
midy” Sp. z o.o.) na działkę gminną nr 3244/99 
o pow. 948 m.kw. Działka gminna dzierżawio-
na jest przez spółkę „Piramida” i jest zagospo-
darowana jako ogródek letni oraz taras hotelo-
wy przy obiekcie Piramida. Na dzień dzisiejszy 
nie mamy informacji, by p. Cegliński wycofał się 
z proponowanej zamiany. Z kolei teren pomię-
dzy Kompleksem Sportowym a osiedlem Z-1 
stanowią działki nr 2858/22 i nr 3335/22 i jest 
własnością prywatną. Nieruchomość ta nie była 
przedmiotem sprzedaży przez Gminę Tychy” – 
napisała rzecznik w odpowiedzi.

– Na pewno nie będę utrudniał przeprowa-
dzenia inwestycji w Paprocanach, bo jest ona 
dla Tychów i mieszkańców życiową sprawą – 
powiedział Tadeusz Cegliński. – Zresztą mia-
łem plany zainwestowania w Paprocanach, nie 
dla Piramidy, ale dla miasta. A jeśli chodzi o za-

mianę działek, czekam na konkrety, na podanie 
wartości działek, na poważne rozmowy.

Drogi i parkingi
Radny Jan Czardybon pytał z kolei o drogę 

dojazdową do restauracji (budynek Zremb).
– Restauracja działa, organizuje przyjęcia, 

a jak do niej będą dojeżdżać? Przez ośrodek 
i trąbiąc! – mówił.

Z planów jednak wynika, iż droga dojazdo-
wa (B 4) do budynku, w którym znajdzie się sta-
nica wodna MOSiR-u, poprowadzona zostanie 
poza ośrodkiem, obok Kompleksu Sportowego.

Zgłaszano także propozycje, budowy więk-
szej ilości miejsc parkingowych, bo już teraz te-
ren wokół ośrodka, istniejące parkingi, uliczki 
Paprocan i osiedla Z nie mogą pomieścić aut, 
a co będzie jak powstaną otwarte baseny?

W tym roku środków budżetowych wystar-
czy jedynie na remont alejek, zgodnie z opra-
cowaną koncepcją. Chodzi m.in. o wytyczenie 
takich alejek, którymi mogłyby przejechać sa-
mochody straży pożarnej, policji czy pogotowia 
ratunkowego.

Grzegorz Ratajski i radni zgłaszali jednak 
wątpliwości czy prace te nie powinny jeszcze 
poczekać do momentu dokładnego zaprojekto-
wania alejek. Poza tym prowadzone będą prace 
kanalizacyjne. Jednak zdaniem Joanny Kude-
li, naczelnika Wydziału Przygotowania i Reali-
zacji Inwestycji, harmonogramy robót zosta-
ły uzgodnione z Jednostką Realizującą Projekt 
„Gospodarka Ściekowa w Tychach”, więc prace 
kanalizacyjne oraz modernizacja alejek nie będą 
ze sobą kolidowały.

– Teren ten wraz z alejkami trzeba uporząd-
kować, bo przecież korzystający z ośrodka mu-
szą gdzieś spacerować – powiedziała.

Jeden szef
Moim zdaniem do realizacji projektu nale-

ży wyznaczyć jedną osobę, która łączyłaby dzia-
łania wielu instytucji, czuwała na harmonogra-
mem, kolejnością prac – mówił przewodniczący 
rady Józef Wilczek.

Podobną propozycję zgłosił naczelnik Piotr 
Kowalczyk.

– Paprocanami zajmuje się Wydział Komu-
nalny, MOSiR, wędkarze, RCGW i ktoś jeszcze. 
Za dużo w tym jest chaosu. Trzeba wprowadzić 
przemyślane długoplanowe działania, dlatego 
należałoby powołać jednego gospodarza, który 
uwzględniając interesy wspomnianych insty-
tucji i organizacji, kierowałby całym komplek-
sem.

– Ta inwestycja to sprawa całego miasta, ale 
my jako mieszkańcy Paprocan poczuwamy się 
do tego, by monitować i pytać... – dodał prze-
wodniczący Wilczek.

www.tychy.pl
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zbliżenia

Z zapisów „Założeń do programu…” 
wynika, iż szacunkowy koszt inwe-
stycji (bez adaptacji terenów leśnych) 
to kwota około 38 mln zł. Najdroższe 
są kąpieliska – 15 mln zł, baza MOSi-
R-u z parkingiem na sprzęt – 2,7 mln 
zł i pawilon gastronomiczno-usługo-
wy – 2,4 mln zł.

finansowe szacunki

Al. Piłsudskiego 12, tel./fax (032) 325-72-19, tel. kom. 0667-021-020, e-mail: reklama@twojetychy.pl

Reklama w i w portaluw

R E K L A M A

RADNI OSIEDLA DEBATOWALI O PROJEKCIE REWITALIZACJI JEZIORA I OŚRODKA 

Rozmowy 
o Paprocanach

Radni spotkali się z przedstawicielami urzędu miasta i architektami.
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Na urodzinach kina wystąpił m.in. Michał Czachowski.
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nasze Tychy

R E K L A M A

Przewodniczący Rady Miasta Tychy
zawiadamia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję na dzień 23 kwietnia 2009 roku na godz. 1400 do sali nr 102 Urzędu Miasta 
Tychy przy Alei Niepodległości 49 sesję Rady Miasta Tychy.

 Przewodniczący
  Rady Miasta Tychy
  dr Michał Gramatyka
czegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy (link: Sesje Rady Miasta).

Prezydent 
Miasta 
Tychy

Informuje, że na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Mia-
sta przy al. Niepodległości 49 
na VII piętrze, został wywie-
szony wykaz nieruchomości 
przewidzianych do:

– sprzedaży w przetargu ust-
nym nieograniczonym ga-
rażu nr 73 o pow. użytkowej 
15,82 m2, położonego w Ty-
chach w kompleksie garaży 
przy ul. Grota Roweckiego.
Z garażem związany jest 
udział wynoszący 0,0087 czę-
ści w prawie użytkowania wie-
czystego działki nr 3463/70 o 
pow. 4664 m2,

– sprzedaży w przetargu ust-
nym ograniczonym nierucho-
mości gruntowej, oznaczonej
jako działka nr 158/13 o pow. 
713 m2, położonej w Tychach 
przy ul. Korczaka. Przetarg 
ograniczony do właścicie-
li nieruchomości przyległych 
z uwagi na brak dojazdu do 
działki.

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze, został 
wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia i wydzierżawienia:

Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, VII piętro, zo-
stał wywieszony wykaz dotyczący:

– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. nr kat. 
1914/69 o pow. 27 m2, położonej w Tychach przy, Al. Piłsudskiego, z przeznaczeniem na cele dojścia,

– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 597/13 
o pow. 20 m2, położonej w Tychach przy ul. Elfów, pod istniejącym garażem blaszanym,

– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 4852/70 
o pow. 20 m2, położonej w Tychach przy ul. Dębowej, pod istniejącym garażem blaszanym,

– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 3408/26 
o pow. 360 m2, położonej w Tychach przy ul. Kopernika, na cele zaplecza budowy domu wielorodzinnego,

– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 651/472 
o pow. 20 m2, położonej w Tychach przy ul. Stoczniowców, pod istniejącym kioskiem „Boroń”,

– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 652/472 
o pow. 40 m2, położonej w Tychach przy ul. Stoczniowców, pod istniejącym dwusegmentowym kioskiem 
„Boroń”,

– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 653/472 
o pow. 13 m2, położonej w Tychach przy ul. Stoczniowców, pod istniejącym kioskiem,

– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 654/472 
o pow. 20 m2, położonej w Tychach przy ul. Stoczniowców, pod istniejącym kioskiem „Boroń”,

– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Tychach przy
ul. Stoczniowców oznaczonej jako część działek nr kat. 655/472 i 4434/48 o pow. 40 m2, pod istniejącym dwu-
segmentowym kioskiem „Boroń”,

– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 4435/48 
o pow. 40 m2, położonej w Tychach przy ul. Stoczniowców, pod istniejącym dwusegmentowym kioskiem 
„Boroń”,

– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr kat. 1445/1 
o pow. 350 m2, położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej, na cele drogi dojazdowej do salonu samocho-
dowego,

– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr kat. 3392/90, 3741/90, 
3743/90 o łącznej pow. 182 m2, położonej w Tychach przy ul. Mikołowskiej, na cele parkingu.

R E K L A M A

FILMY ZNAJDUJĄCE 
SIĘ W ARCHIWUM 

TELEWIZJI 
KATOWICE 

POKAZUJĄ TYCHY 
W LATACH 70. XX 
WIEKU. JESZCZE 

BUDUJĄCE SIĘ 
MIASTO, ALE JUŻ 

WALCZĄCE Z MITEM 
SYPIALNI ŚLĄSKA.

Marietta Stefaniak
m.stefaniak@twojetychy.pl

Do archiwum Muzeum 
Miejskiego trafił po-

nadtrzydziestominutowy do-
kument pt. „Miasto, które nie 
chciało być sypialnią” z 1973 
roku. – To bardzo ważna data 
w historii miasta. W tym roku 
zapadła decyzja o budowie fa-
bryki samochodów małoli-
trażowych. Fabrykę pokazuje 
kolejny, zaledwie trzyminuto-
wy film z 1976 roku – mówi 
Agnieszka Ociepa z Muzeum 
Miejskiego.

Pierwsza scena filmu o mie-
ście, które nie chciało być sypial-
nią: kufel napełnia się piwem, 
a w tle słyszymy hasło „Tyskie 
ponad wszystkie!”. Narrator za-
czyna swoją opowieść od stwier-
dzenia, że złoty trunek to jedyny 
znak Tychów, a jeszcze do nie-
dawna uważano, że lepsze wa-
runki do rozwoju mają na przy-
kład Lędziny. Dodaje jednak, 
że tyszanie nie pogodzili się 
ze statutem „miasta – satelity”, 
mającego być jedynie sypial-
nią dla Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego.

„Lubię Tychy, to miasto bu-
dujące się, więc nie wszystko jest 
uporządkowane. Pracuję w Ka-
towicach” – mówi zaczepiony 
przez reportera przechodzeń.

Kolejna scena: pełny dwo-
rzec ludzi odjeżdżających 
do pracy. Narrator podkreśla, 
że w określonych godzinach były 
to pociągi tylko w jedną stronę – 
wyjeżdżały pełne, a wracały pu-
ste i odwrotnie po zakończeniu 
ośmiogodzinnej dniówki. Teraz 
jest inaczej – niektórzy przyjeż-
dżają do pracy w Tychach, ko-
biety znalazły tutaj zatrudnienie.

Za chwilę wypowiada się 
pierwszy tyski „milioner” – Sta-
nisław Białek, który chwali się… 
wybudowaniem 1,5 miliona me-
trów sześciennych. Teraz on bę-
dzie przewodnikiem po budują-
cych się Tychach.

Stempel 
nowoczesności

Gdy kamera pokazuje mia-
sto z góry, widać pola, na których 
jeszcze do niedawna rosło zboże, 

a teraz stoją… bloki. Ulice są pu-
ste, praktycznie nie ma samo-
chodów. Białek podkreśla prze-
myślany plan budowy i założenia 
urbanistyczne.

Tyszanka: „Piękniejszego 
miasta nie ma nigdzie!”.

Kolejne sceny pokazują 
Zakład Elektroniki Górniczej – 
jak mówi narrator, to pierwszy 
stempel nowoczesności tyskiego 
przemysłu, zatrudnia 1300 pra-
cowników.

Zaraz wymienia kolej-
ną cechę miasta – młodość. 
W Tychach mieszka 75 tys. 
osób, a 28 tys. z nich uczy się 
w szkołach. Szybko okazuje się 
też, że uczniowie odnoszą wie-
le sukcesów, o których opo-
wiada Norbert Janik, dyrektor 
I LO im. Leona Kruczkowskie-
go. Oprócz zwycięstw w olim-
piadach i zawodach sporto-
wych, ważne jest, że ponad 

60 proc. absolwentów udaje się 
na studia wyższe.

10 lat wcześniej
Kolejny punkt wycieczki 

to starsza część Tychów, osiedle 
B. Niższa zabudowa, inny styl. 
Białek zapewnia, że dzisiaj nikt 
by tak bloków nie wybudował 
– to było dobre 20 lat temu. Ko-
lejna zaczepiona przez reportera 
tyszanka przyznaje, że wszystko 
kupuje w Katowicach. Narrator 
potwierdza – w Tychach brak 
zaplecza handlowo-usługowego. 
Ale ma się to zmienić – obiecu-
je przedstawiciel Miastoprojektu 
Nowe Tychy. Wyjaśnia, że cen-
tralnym punktem miasta jest… 
dworzec, zakończyła się właśnie 
budowa części północnej mia-
sta, a zaczyna być tworzona po-
łudniowa. Tam będą upragnio-
ne sklepy. W końcu Tychy mają 
przyjąć docelowo 130 tys. miesz-
kańców, a decyzja o powsta-
niu fabryki przyspieszyła budo-
wę o jakieś… 10 lat. W fabryce 
ma pracować aż 8 tys. osób! Sły-
szymy, że Tychy będą gotowe 
w 1980 roku.

Ostania scena: za zdrowie 
miasta toast (oczywiście piwem 
Tyskie) wznosi Jerzy Hetmań-
ski, który dzisiaj oprowadza 
wycieczki po Muzeum Piwo-
warstwa. Na pewno opowiada 
zwiedzającym, że w 1972 roku 
browar zdobył pierwsze miejsce 
w krajowej degustacji piwa…

R E K L A M A

NASZE DZIEDZICTWO

Mit o sypialni

W piątek ruszają XXXVI 
Tyskie Spotkania Teatral-
ne. Na dobry początek 24 
kwietnia o 18.30 spektakl 
mistrzowski Wrocław-
skiego Teatru Pantomimy 
„Galapagos”.

A potem od soboty do środy 
(29.04) na deskach Teatru 

Małego prezentować będzie w 
ramach konkursu swoje przed-
stawienia 14 teatrów amator-
skich.

Ponadto podczas TST 
poza spektaklami konkurso-
wymi będzie można zobaczyć 
inne przedstawienia mistrzow-
skie – dwa monodramy: „Psy-
chosis” w wykonaniu Wiolety 
Komar z Teatru Rondo ze Słup-
ska – 25 kwietnia o godz. 20 
w sali kameralnej Miejskiego 
Centrum Kultury oraz „Uwa-
ga – złe psy” na scenie Teatru 
Małego 28 kwietnia o godz. 20. 
w wykonaniu Małgorzaty Roż-
niatowskiej.  MAW
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XXXVI TYSKIE SPOTKANIA 
TEATRALNE

Na inaugurację 
Galapagos

Spektakl „Galapagos” Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

W miniony weekend ty-
skie kino świętowało 
swoje trzecie urodziny. 
I z tej okazji zabrało wi-
dzów w podróż do sło-
necznej Hiszpanii.

P unktem wyjścia była pre-
miera filmu Woody Al-

len’a „Vicky Cristina Barcelo-
na”, którego akcja rozgrywa się 
w tym jednym z najpiękniej-
szych miast Hiszpanii. Od 17 
kwietnia można go oglądać 
na ekranie NoveKino Tychy.

Z kolei w muzyczną po-
dróż na południe Europy za-
brał tyszan zespół „Viva fla-
menco! ” prowadzony przez 
tyszanina Michała Czachow-
skiego.

– Dziękujemy widzom 
za trzy ostatnie lata, naszym 
pracownikom, którzy tworzą 
charakter kina i Instytucji Fil-
mowej Max-Film, która nam 
zaufała przed trzema laty – mó-
wili zgodnie Sara Niesporek 
i Michał Broniszewski, którzy 
prowadzą NoveKino Tychy. MS

NOVEKINO MA TRZY LATA

Po hiszpańsku

Tychy lat 70. w obiektywie Andrzeja Czyżewskiego.
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To nagroda za wyróżnie-
nia w konkursie literac-

ko-historycznym „Katyń. Praw-
da i pamięć”. Trzeci laureat z tej 
samej szkoły, Grzegorz Holewa, 
zrezygnował z wyjazdu z powo-
du bliskiej już matury.

– To jest fenomen, 
że uczniowie tej szkoły, ZS nr 
1 w Tychach, nie tylko kolejny 
raz biorą bardzo liczny udział 
w konkursie, ale regularnie 
zdobywają w nim nagrody 
i wyróżnienia – mówiła po-
słanka Maria Nowak, inicjator 
i patron konkursu.

Tegoroczna edycja konkur-
su została przez tyszan niemal 
zdominowana. Jak osiągnąć suk-
ces, wie Aurelia Szner, nauczy-
cielka historii w ZS nr 1. – Jak 
zachęcić uczniów do aktywnego 
uczestnictwa, to moja tajemnica, 
choć mogę ją zdradzić. Konkurs 
ma charakter historyczno-lite-
racki i ja, jako nauczycielka hi-

storii, mogę udział w takim kon-
kursie ocenić i wystawić notę 
z tego przedmiotu, a sukces do-
cenićć dodatkowo. Aby zdobyć 
wyróżnienie potrzeba odrobiny 
talentu z obu stron – ucznia i na-
uczyciela, poza oczywistą znajo-
mością przedmiotu.

Tej odrobiny talentu na pew-
no nie brakuje Paoli Dudek z II 
klasy LO, która zajęła IV miejsce 
w konkursie: – Temat jest bar-
dzo trudny, niełatwo się wypo-
wiedzieć czy napisać. Ważna jest 
zachęta i wspomaganie ze strony 
nauczyciela historii, ale też uwa-
żam swój udział za obowiązek; 
jestem Polką. Poetyckiego zacię-
cia raczej nie mam, choć z przy-
jemnością piszę dłuższe prace 
z języka polskiego. Jednak plany 
mam zupełnie inne, nie zwią-
zane z literaturą czy pisaniem. 
Chcę zostać architektem.

Marta Kreihs z II kl. LO 
otrzymała wyróżnienie książko-

we, jej wiersze nie uszły uwadze 
jury: – Piszę dużo tekstów piose-
nek, śpiewam, więc próbowałam 
w wierszach coś przekazać, tak 
jak próbuję to śpiewając.

Bernadeta Najdzińska, na-
uczycielka w ZS nr 1, bardzo 
dobrze ocenia swoją uczenni-
cę, Żanetę Żurawską z III kl 
LO, która tym razem otrzy-
mała wyróżnienie książkowe. 
W poprzedniej edycji konkur-
su Żaneta także brała udział. – 
Miałam w rodzinie gotową hi-
storię. Jeden z moich dalszych 
krewnych zginął w Katyniu. 
Starałam się spojrzeć na to wy-
darzenie od strony ich rodzin, 
córek, matek, które zostawały 
same, nie wiedziały co się z ich 
bliskimi dzieje. Tak napisałam 
w zeszłym roku i dostałam na-
grodę. W tej edycji konkursu 
moja praca, wiersz był stylizo-
wany na modlitwę oficera, któ-
ry ginie. 

POJADĄ DO KATYNIA

Lekcja historii

R E K L A M A

Z Mariuszem Węgrzynem, Powiatowym 
Inspektorem Nadzoru Budowlanego 
w Tychach rozmawia Leszek Sobieraj.

TT: Jakie działania podejmie PINB 
w ramach kontroli w związku z tragedią 
w Kamieniu Pomorskim?
MARIUSZ WĘGRZYN: Od 21 kwietnia ra-
zem z przedstawicielami Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej będziemy kontro-
lować wyznaczone obiekty. Ich wykaz oraz wy-
tyczne do kontroli otrzymaliśmy z Wojewódz-
kiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 
Chodzi o budynki z mieszkaniami socjalny-
mi, noclegownie i internaty szkolne. W Ty-
chach mamy 20 budynków z mieszkaniami 
socjalnymi, dwie noclegownie oraz internat 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go. Kontrola podlegać będzie na sprawdzeniu 
stanu technicznego oraz spraw związanych 
z bezpieczeństwem pożarowym.

Są w mieście budynki i obiekty, których 
stan techniczny budzi pana poważne za-
strzeżenia i wątpliwości?
Jest ich kilka. Przede wszystkim, chodzi o nie-
wykończone pawilony handlowe, wchodzą-
ce w skład Centrum Handlowo–Usługowego 
przy ul. Jana Pawła II wraz z pasażem pieszym 
i tunelem zaopatrzeniowym. Nasz inspekto-
rat prowadzi postępowania administracyjne, 
a zabezpieczenie nieruchomości i działania 
naprawcze są w gestii prywatnych właścicie-
li pawilonów oraz gminy Tychy. Chodzi także 
o budynki mieszkalne wielorodzinne na osie-
dlu „E” (ul. Einsteina, Estkowskiego, Gro-
ta Roweckiego). Moje zastrzeżenia dotyczą 
złego stanu klatek schodowych, galerii ko-
munikacyjnych, elewacji ścian szczytowych. 
W tej sprawie również prowadzimy postępo-
wania administracyjne, remont natomiast jest 
w gestii Wspólnot Mieszkaniowych i MZBM – 
jako administratora budynków. Kolejna spra-
wa – wiaty handlowe na terenie Giełdy Kwia-
towej przy ul. Sadowej, których dzierżawcą 
jest firma „Synergia”. Działania naprawcze 
i utrzymanie tych obiektów należą do zarząd-
cy i także w tej prowadzimy postępowanie ad-
ministracyjne.

Państwowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego reaguje głównie na interwen-
cje mieszkańców, instytucji. Ile ich jest 
w skali roku?
Kilkadziesiąt. Dotyczą one głównie stanu tech-
nicznego istniejących obiektów budowlanych, 
ale także prowadzonych budów, uciążliwości 
związanych z wykonywaniem robót budowla-
nych i ziemnych. Od ubiegłego roku wpływają 
też skargi z różnych dzielnic na uciążliwości 
związane z budową kanalizacji.

Reagujemy przede wszystkim na inter-
wencje pisemne, ale w przypadku wystąpie-
nia  nagłego zagrożenia, doraźne interwencje 
na telefon należy kierować do Centrum Bezpie-
czeństwa – Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go oraz do Straży Miejskiej w Tychach – numer 
alarmowy 986. A telefeon i fax do PINB to: 032 
227 50 89.

LESZEK SOBIERAJ

TRZY PYTANIA DO MARIUSZA WĘGRZYNA

Zaczęły się kontrole

Jan Fröss, Czesław Gro-
blewski, Wojciech Klim-
czyk, Stanisław Marzec, 
Bolesław Zawadzki – pol-
scy jeńcy, zamordowani 
w 1940 roku w Katyniu, 
Twerze lub nie wiadomo 
gdzie – w ZSRR. Ich rodzi-
ny po wojnie osiedliły się 
w Tychach. Żony już nie 
żyją; pamięć przechowują 
córki, synowie, bratanica. 
Wszyscy są członkami ty-
skiego Związku Sybiraków.

Na pomysł, aby w pięk-
ny sposób uczcić ich 

pamięć, wpadli uczniowie II 
Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Integracyjny-
mi im. C. K. Norwida w Ty-
chach. We współpracy z Kołem 
Związku Sybiraków przygoto-
wali uroczystość sadzenia Dę-
bów Pamięci.

Skwer przy 
Tischnera

W miniony czwartek, 
na skwerze przy ulicy Tischne-
ra, w pobliżu kościoła pod we-
zwaniem Błogosławionej Ka-
roliny Kózkówny pojawiło się 
pięć dębów, pięć zniczy, pięć 
biało-czerwonych flag. Pod 
pięć drzewek dorosłe dzieci 
zamordowanych ojców sypały 
świeżą ziemię.

Z okazji uroczystości wy-
dano okolicznościową bro-

szurkę. Przedstawia sylwetki 
tych, którym dęby dziś sadzo-
no, a zredagowały ją uczenni-
ce klasy IIf II LO w Tychach: 
Magdalena Kazimierska, Dag-
mara Wieczorkiewicz, Justyna 
Zarecka, Justyna Zabroń. Ma-
teriały przygotowali członko-
wie Tyskiego Koła Związku Sy-
biraków.

Pod patronatem 
prezydenta

Zasadzenie dębów w Ty-
chach wpisało się w ogólno-
polski program edukacyjny 
„Katyń… ocalić od zapomnie-
nia”, prowadzony z inicjaty-
wy i pod honorowym patro-
natem prezydenta RP, Lecha 

Kaczyńskiego. Na 70. rocznicę 
zbrodni katyńskiej ma być po-
sadzonych 21. 473 drzew, tyle 
ile było ofiar zbrodni NKWD 
z 1940 roku.

Symbole
triumfu

Andrzej Drogoń, dyrektor 
katowickiego oddziału Insty-
tutu Pamięci Narodowej, rów-
nież absolwent II LO im. C.K. 
Norwida w Tychach:

– To, co w Katyniu ude-
rza, to brak krzyży. Tam zasa-
dzono drzewa, aby zatrzeć śla-
dy zbrodni. Tam każde drzewo 
jest symbolem śmierci, tutaj 
drzewo staje się symbolem 
triumfu.  MAREK CISZAK

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Dęby Pamięci

Mariusz Węgrzyn.
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Jedno z drzew zasadzili Jadwiga Poks i Tadeusz Zawadzki – 
córka i syn  zamordowanego w Twerze aspiranta Bolesława 
Zawadzkiego.
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Nagrodzeni i wyróżnieni, od lewej: Małgorzata Bula, Marta 
Kreihs, Paola Dudek, Grzegorz Holewa, mgr Bernadeta 
Najdzińska-Skupnik, mgr Aurelia Szner, Żaneta Żurawska, 
Pola Bobeł.
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24 kwietnia odbędzie się 
„Żonkilowy Marsz dla Ho-
spicjum” w ramach Ogól-
nopolskiej Akcji „Pola Na-
dziei” oraz „Hospicjum to 
też Życie”.

M arsz rozpocznie się o 
godz. 12 w siedzibie 

hospicjum przy ulicy Nał-
kowskiej. Uczniowie szkół 
otrzymają kwiaty żonkili oraz 

breloczki, które będą rozda-
wać mieszkańcom miasta. 
Każdy wolontariusz będzie 
miał identyfikator ze zdję-
ciem i numerem pozwolenia, 
zaplombowaną puszkę i bę-
dzie ubrany w żółtą koszulkę. 
Wraz z nauczycielami oraz 
wolontariuszami hospicjum 
uczniowie rozejdą się wzdłuż 
chodników przy ulicy Rowec-
kiego oraz Dmowskiego – po-

cząwszy od ronda przy Hali 
Targowej, a skończywszy w 
okolicy A-Z. Uczniowie będą 
kwestować również na terenie 
Tyskich Hal Targowych.

Nad imprezą będzie czu-
wać Straż Miejska, a Honoro-
wy Patronat objął Prezydent 
Miasta Tychy Andrzej Dziuba. 
Akcja potrwa do godz. 15. Bę-
dzie w niej uczestniczyć około 
150 wolonatriuszy. MS

STARTUJĄ POLA NADZIEI

Uczniowie dla hospicjum

DWIE 
UCZENNICE 

TYSKIEGO ZESPOŁU 
SZKÓŁ NR 1, 

PAOLA DUDEK 
I MAŁGORZATA 

BULA 
ZA KILKA DNI 

POJADĄ 
DO KATYNIA. 

Marek Ciszak
redakcja@twojetychy.pl



1000 MIESZKAŃCÓW 
I 20 INSTYTUCJI 
WZIĘŁO UDZIAŁ 

W BADANIACH 
ANKIETOWYCH 

„TYCHY – MIASTO 
OCZAMI JEGO 

MIESZKAŃCÓW”.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

T ychy. Dobre miejsce”. 
To hasło miało być zmie-

nione na nowe, ale jak wykaza-
ła przeprowadzona w styczniu 
i lutym ankieta, zdecydowanej 
większości badanych (70 proc.) 
podoba się i jest dobrym slo-

ganem promującym miasto. 
Zmiany więc nie będzie… 
A opracowane wyniki ankiety 
pokazują, że Tychy są napraw-
dę dobrym miejscem – na py-
tanie o ocenę warunków ży-
cia w mieście „bardzo dobrze” 
i „dobrze” odpowiedziało aż 
81,5 proc.

Badania przeprowadzi-
li dr Paulina Rojek-Adamek 
i mgr Grzegorz Gawron z Wyż-
szej Szkoły Zarządzania i Nauk 
Społecznych im. ks. Emila 
Szramka w Tychach na zlece-
nie Urzędu Miasta Tychy. Ich 
celem było poznanie opinii 
i poglądów mieszkańców mia-
sta. Badania staną się podsta-
wą do opracowania strategii 
promocji Tychów.

Więcej 
optymizmu

Trzeba przyznać, że wy-
niki ankiety napawają opty-
mizmem, a równocześnie po-
twierdzają największe atuty 
miasta. Większość badanych 
nie tylko pozytywnie oceniła 
warunki życia w Tychach, ale 
62,3 proc. stwierdziło, że w cią-
gu ostatnich 3 lat warunki te 
„polepszyły się” i „zdecydowa-
nie się polepszyły”.

– Tyszanie wysoko oce-
niają warunki życia jakie ofe-
ruje im miasto, dzięki czemu 
mieszka się im tutaj wygod-
nie. Mieszkańców miasta cie-
szy np. wzrost liczby punktów 
usługowo-handlowych czy 
możliwość robienia codzien-
nych zakupów – mówi Iwona 
Ciepał, naczelnik Wydziału 
Informacji, Promocji i Współ-
pracy z Zagranicą UM Ty-
chy. – Jeszcze nie tak dawno 
uważano, że jak się chce zro-
bić zakupy, trzeba pojechać 
do Katowic. Teraz już nie. An-
kietowani jako plusy wymie-
nili funkcjonowanie komu-
nikacji miejskiej, możliwość 
uprawiania sportu i rekreacji, 

dostęp do instytucji admini-
stracji publicznej, możliwość 
kształcenia, uczestnictwa 
w kulturze i dostęp do służby 
zdrowia.

Związani 
z Tychami

Tyszanie są lokalny-
mi patriotami, silnie zwią-
zanymi ze swoim miastem. 
Aż 89,5 proc. ankietowanych 
stwierdziło, że jest mocno lub 
średnio związanych z Tychami, 
natomiast 65 proc. uczestni-
ków badań nie jest zaintereso-
wanych opuszczeniem miasta 
(pytanie dotyczyło możliwo-
ści przeprowadzenia się do in-
nego miasta z rodziną). Warto 
podkreślić, że większość tych 
osób mieszka w Tychach wię-
cej niż 16 lat.

Jakie miasto?
Na pytanie, jakie przy-

miotniki charakteryzują Ty-
chy, ankietowani odpowiada-
li najczęściej: zielone, moje, 
podkreślając swoją identyfi-
kację z Tychami, ładne, wy-
godne, przestrzenne i roz-
ległe – dodaje Marta Witek, 
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 Dodatek wydawany i finansowany przez Urząd Miasta Tychy 
 Adres redakcji: al. Niepodległości 49, tel.: 776 39 16, fax: 776 39 42 e-mail: redakcja@umtychy.pl
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Jak silnie czuje się Pani/Pan 

związana/y z Tychami?

Źródło: badania własne, Tychy 2009

Nie wiem / trudno
powiedzieć 19; 1,9%

W ogóle nie czuję się
związana/y z Tychami 25; 2,5%

Czuję się słabo 
związana/y z Tychami 61; 6,1%

Czuję się mocno
związana/y z Tychami 593; 59,3%

Czuję się średnio
związana/y z Tychami 302; 30,2%

O dpowiednia promocja, 
a więc eksponowanie 

walorów miasta to istotny ele-
ment polityki samorządowej, 
który jeśli jest dobrze pro-
wadzony, przyciąga nowych 
mieszkańców i inwestorów, 
przyczyniając się do prężnego 
rozwoju całej gminy. Obecnie 
nie wystarczy tylko posiada-
nie różnych kapitałów. Pożą-
dane grupy osób i instytucje, 
których obecność i działalność 
w mieście generuje prorozwo-
jowy klimat, powinny mieć 
odpowiedni dostęp do infor-
macji o nich. Zyskującym co-
raz większą popularność spo-
sobem na osiągnięcie tego 
celu, jest opracowanie strate-
gii, a więc dokumentu skła-
dającego się z wytycznych dla 
podejmowania precyzyjnie 
określonych działań promo-
cyjnych. Z doświadczeń licz-
nych polskich miast wynika 
jednoznacznie, że wprowadzo-
ne w życie strategie promocji 
przynoszą z czasem zadowala-
jące skutki, spełniając zakłada-
ne rezultaty.

Dlatego również w tyskim 
magistracie podjęte zostały 
kroki w kierunku opracowa-
nia strategicznego dokumentu 
dla Tychów. Pierwszym z nich 
było poznanie opinii i poglą-
dów samych mieszkańców 
miasta, które pozyskane zo-
stały za pośrednictwem wspo-
mnianych wyżej badań. Ich 
wyniki okazały się bardzo po-
zytywne i z pewnością ułatwią 
przygotowanie odpowiedniej 
strategii promocji.

Tychy. 
Dobre Miejsce

Ostatnie lata przyzwycza-
iły nas, że reklama jest częścią 
naszego życia. Coraz rzadziej 
denerwujemy się, gdy w pro-
gramie telewizyjnym pojawia 
się blok reklamowy, a gaze-
ta nie mieści nam się w dłoni 
z powodu liczby dodatkowych 
„wkładek”. Mimo że deklaru-
jemy niechęć wobec reklamy, 
w istocie – co potwierdzają ba-
dania – bardzo dobrze orien-
tujemy się w świecie jej boha-
terów i scenariuszy. Twórcy 
reklam dużą uwagę koncentru-
ją wokół wypromowania hasła, 
które z łatwością przywołamy, 
czasem zanucimy i oczywi-
ście skojarzymy z reklamowa-
nym produktem. „Tychy. Do-
bre miejsce” – to slogan, który 

od kilku lat pomaga budować 
wizerunek miasta. Neutral-
ny z punktu widzenia skoja-
rzeń z konkretnym obszarem 
życia. Nie sugeruje nastawie-
nia rozwoju miasta wyłącznie 
na przemysł, nie wykorzystuje 
marki znanego w całej Polsce 
tyskiego browaru, a jedynie, 
a może aż, podkreśla walor 
przyjaznego, otwartego mia-
sta. Mieszkańcy dobrze znają 
to hasło, a co więcej, oceniają 
je pozytywnie. I pewnie słusz-
nie hasło nie wykorzystuje 
znanych w całej Polsce marek 
produktów i nazw przedsię-
biorstw kojarzonych z Tycha-
mi. Nie było takiej potrzeby, 
bo przecież każdy dobrze wie, 
że Tychy to głównie przemysł 
piwowarski i samochodowy.

Ludzie 
– potencjał 
Tychów

Ze zrealizowanych badań 
wynika, że tyszanie identyfi-
kują się z miastem i postrze-
gają je bardzo pozytywnie. 
Zapytani o pięć przymiotni-
ków, którymi można określić 
miasto odpowiadali, że jest 
ono zielone, moje, ładne, wy-
godne i dobrze skomuniko-
wane. Wydaje się, że trudno 
o lepsze podsumowanie. Dla 
mieszkańców jest to solidny 
dowód na istnienie wspólnoty, 
która może być dumna z tego, 
że tworzony i odbierany cha-
rakter miasta rodzi tak warto-
ściowe skojarzenia. Dla władz 
miasta to z kolei przesłanka, 
że o istniejący ład warto dbać 
i podtrzymywać jego pozy-
tywny kształt. Miasto więc bez 
wątpienia posiada ogromny 
potencjał, który ujawniają nie 
tylko statystyki, ale również 
opinie mieszkańców. Wydaje 
się nawet, że wartość trudno 
mierzalnego kapitału, jakim 
są relacje międzyludzkie, po-
czucie wspólnoty, identyfikacji 
oraz gotowości do tworzenia 
wspólnej kultury stanowi bez-
cenny zasób tyskiej społecz-
ności. Dlatego istotne jest, aby 
skorzystać z uzyskanej wiedzy 
i nadać odpowiedni kierunek 
promocji, tak by coraz większe 
grono osób mogło powiedzieć, 
że Tychy to dobre miejsce.

GRZEGORZ GAWRON, 

PAULINA ROJEK-ADAMEK

Wyższa Szkoła Zarządzania 

i Nauk Społecznych im. ks. 

Emila Szramka w Tychach.

SOCJOLODZY KOMENTUJĄ

Potrzebna 
strategia promocji

Zielone, ładne
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Socjolodzy podkreślają, że tyszanie identyfikują się 
z miastem i postrzegają je bardzo pozytywnie.
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Według ankietowanych największym atutem Ty-
chów jest obfitość zieleni (39,2 proc). Na drugim miej-
scu wymieniono dobrze rozbudowaną komunikację 
miejską (19), a na trzecim „przestrzenność/przestron-
ność” (12,1). Kolejne miejsca w tym rankingu plusów 
zajmują: 4. Dostępność punktów usługowych, 5. Sze-
rokie ulice (układ ulic), 6. Lokalizacja, 7. Czystość, 
8. Dynamiczny rozwój, 9. Chłonność ryku pracy, 
10. Cisza i spokój.

Atuty miasta

Bardzo dobrze

Raczej dobrze

Ani dobrze ani źle

Raczej źle

Bardzo źle

Trudno powiedzieć

182; 18,2%

633; 63,3%

138; 13,8%

24; 2,4%

4; 0,4%

19; 1,9%

Jak ocenia Pani/Pan ogólne warunki życia 

w mieście Tychy?

Źródło: badania własne, Tychy 2009

Wyniki ankiety pokazują, że Tychy są naprawdę dobrym miejscem do mieszkania.



pracownik wydziału pro-
mocji. – Ta „rozległość” czy 
wręcz rozproszenie, nie jest 
dla większości ankietowa-
nych wadą, a właśnie zaletą, 
daje im silne poczucie swobo-
dy. Ankietowani odpowiadali 
także na pytanie, jakim mia-
stem mają być Tychy. Oka-
zało się, że chcieliby, by było 
to miasto biznesu, handlu, 
kultury i sztuki.

Po stronie 
minusów

Zdaniem ankietowanych 
głównymi wadami miasta są 
brud panujący na ulicach oraz 
problemy komunikacyjne. 
Mieszkańcy oczekują remon-
tów i rozbudowy dróg, budowy 
parkingów, dalszej rozbudowy 
komunikacji miejskiej, moder-
nizacji Paprocan oraz rozwoju 
miejskiej kultury i rozrywki. 
Według ankietowanych nale-
ży też wyznaczyć i wyekspo-
nować centrum miasta, któ-
re przyciągnęłoby inwestorów 
i wpłynęło na rozwój punktów 
usługowo-handlowych.

To się podoba
Imprezy. Najwięcej spo-

śród ankietowanych mieszkań-
ców Tychów zna i uczestniczy 
w dużych imprezach plenero-
wych, takich jak:

Dni Tyskie, Dni Czeko-
lady czy Port Pieśni Pracy. 
Mniejszą widownię gromadzą 
imprezy skierowane do okre-
ślonego grona odbiorców. 
Imprezy takie jak Wieczory 
Kolędowe, Śląska Jesień Gita-
rowa, Targi Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych „W do-

brym TTON-ie być Aniołem”, 
są jednocześnie bardzo wyso-
ko oceniane przez uczestni-
ków.

Jeśli chodzi o zmiany 
sprzyjające rozwojowi miasta 
w ciągu 3 ostatnich lat, najwię-
cej badanych wskazało na uru-
chomienie Szybkiej Kolei Re-
gionalnej „Flirt”, rewitalizację 
starszych części miasta, reno-
wację dróg, rozwój Strefy Eko-
nomicznej i modernizację lo-
dowiska.

– Wskazane na „Flirt” 
jest o tyle zaskakujące, że ko-
lej ruszyła w grudniu, a bada-
nia przeprowadzono w stycz-

niu i lutym – dodaje Iwona 
Ciepał. – To jednak dowo-
dzi, jak duże jest zapotrze-
bowanie na takie sprawnie 
działające przedsięwzięcia. 
Ważna jest też rewitalizacja 
starszych części miasta. Sta-
ją się one ładniejsze, ale rów-
nocześnie przywracana jest 
właściwa funkcja tych osie-
dli, na nowo tworzy się więź 
społeczna. Z kolei niżej niż 
można było oczekiwać oce-
niona została kanalizacja. Po-
wodem jest chyba fakt, że z jej 
budową wiążą się określone 
uciążliwości. Przejściowe, ale 
zawsze.

 Dodatek wydawany i finansowany przez Urząd Miasta Tychy 
 Adres redakcji: al. Niepodległości 49, tel.: 776 39 16, fax: 776 39 42 e-mail: redakcja@umtychy.pl
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Miasto Tychy jest... 

– ocena wybranych cech miasta

Źródło: badania własne, Tychy 2009

Miasto Tychy jest:

BRUDNE CZYSTE

BRZYDKIE ŁADNE

SZARE KOLOROWE

NIENOWOCZESNE NOWOCZESNE

ROZPROSZONE ZWARTE

CHAOTYCZNE UPORZĄDKOWANE

NIEWYGODNE WYGODNE

 NIEFUNKCJONALNE FUNKCJONALNE

ŹLE SKOMUNIKOWANE DOBRZE SKOMUNIKOWANE

NIEPRZYJAZNE PRZYJAZNE

OBCE MOJE

NIEBEZPIECZNE BEZPIECZNE

Z BRUDNYM POWIETRZEM Z CZYSTYM POWIETRZEM

HAŁAŚLIWE NIEHAŁAŚLIWE

NIEZIELONE ZIELONE

ekologia

stosunki społeczne

funkcjonalność

architektura

estetyka

0 1 2-1-2

Wspomnienia 
nagrodzone

Muzeum Miejskie w Ty-
chach rozstrzygnęło konkurs 
na wspomnienia z lat międzywojennych, okresu okupa-
cji i lat powojennych. Konkurs był adresowany do osób 
dorosłych.
Wspomnienia osoby starszej mogła spisać osoba młod-
sza. Konkurs ogłoszono we wrześniu 2008 roku. Termin 
nadsyłania prac upłynął 31 stycznia 2009 roku.
Na konkurs nadeszło 12 prac 9 autorów. Prace oceniało 
jury w składzie: dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, dr Łu-
cja Staniczek, dr Wojciech Schäffer, Agnieszka Ociepa, 
Joanna Kucz-Pieczka. Przy ocenie prac jury wzięło pod 
uwagę przede wszystkim wartość informacji historycz-
nych, związanych z życiem rodzin tyskich, liczbę i jakość 
załączonych dokumentów i fotografii archiwalnych, 
a także formę literacką.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 16 kwiet-
nia w siedzibie muzeum przy ul. Katowickiej 9. Nagro-
dzeni to: Krystyna Kosma za dwie prace „Wspomnienia 
z okresu okupacji” i „Dzieje pewnego domu – niemego 
świadka budowy osiedla B w Tychach”, Paweł Grych-
tolik za pracę pt. „Tychy z lat mojego dzieciństwa i mło-
dości 1929–1950” oraz Jerzy Hetmański za pracę „Ty-
chy z lat mojego dzieciństwa i młodości. Wspomnienia”. 
Jury wyróżniło też Marię Skowron, która na konkurs 
nadesłała trzy prace. Informacje zawarte w „Tu jest mój 
dom”, pracy w której pani Maria opisuje m.in. miastecz-
ko barakowe, są źródłem cennych informacji dla Mu-
zeum Miejskiego w Tychach.
Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy oraz 
wydawnictwa Muzeum Miejskiego w Tychach. Nato-
miast nagrody dla autorów najlepszych prac będą mia-
ły charakter honorarium za opublikowanie prac lub ich 
fragmentów. Laureaci otrzymają także po 10 egzempla-
rzy publikacji. Publikacja zawierająca wspomnienia na-
desłane na konkurs ukaże się jesienią tego roku.
Konkurs Muzeum Miejskiego w Tychach „Tychy z lat 
mojego dzieciństwa i młodości” zorganizowany został 
w ramach 75. rocznicy nadania Tychom praw gminy 
miejskiej.

JOANNA KUCZ-PIECZKA

„Budowa i remonty dróg” – taki powinien być, zda-
niem ankietowanych, priorytet na najbliższe 3 lata 
w rozwoju miasta. A ponadto: 2. modernizacja Ośrod-
ka Paprocany, 3. rozwój kultury i rozrywki, 4. budo-
wa parkingów, 5. remont dworca PKP, 6. tworzenie 
nowych klubów i ośrodków rekreacyjno-sportowych, 
7. dalsza rewitalizacja 8. zwiększenie poziomu bez-
pieczeństwa.

Na pytanie: „Czy może 
Pani/Pan wskazać 
sławne osoby związane 
z miastem Tychy, któ-
rych wizerunek mógł-
by być wykorzystany 
w kampanii promują-
cej miasto”, najwięcej, 
bo 41,2 proc. badanych 
odpowiedziało, że Ma-
riusz Czerkawski. 
Kolejne miejsca 
w pierwszej „10” zajęli:
2. Ireneusz Krosny, 
3. Ryszard Riedel, 
4. Andrzej Dziuba, 
5. Hanna i Kazimierz 
Wejchertowie, 
6. Jerzy Dudek, 
7. Marek Szczepański, 
8. Krzysztof Oliwa, 
9. Roman Polko, 
10. Maria Lipok-Bier-
wiaczonek.

Z kolei na pytanie: 
„Z czym Pani/Pana zda-
niem kojarzone jest mia-
sto Tychy przez miesz-
kańców innych miast 
woj. śląskiego, 46,1 proc. 
odpowiedziało: 
Browar Tychy. 
Kolejne miejsca: 
2. Fiat Auto Poland, 
3. Jezioro Paprocany. 

Wśród odpowiedzi pa-
dło również piwo, zie-
leń, hotel Piramida, ho-
kejowa drużyna GKS 
Tychy, trolejbusy.

W badaniach pn. „Tychy – miasto oczami jego miesz-
kańców” wzięło udział 1000 losowo wybranych miesz-
kańców (od 18 lat). Była to grupa reprezentatywna, 
odzwierciedlająca rzeczywiste proporcje społeczności 
miasta Tychy (wg płci i podziałów wiekowych), repre-
zentująca wszystkie części miasta według podziału 
na okręgi wyborcze. Ponadto w ankiecie wzięli udział 
eksperci – 20 instytucji, organizacji, stowarzyszeń, 
firm reprezentujących wszystkie dziedziny życia spo-
łecznego, w tym jedna osoba z Rady Miasta Tychy.

W ankiecie znalazło się pytanie: „Czy gdyby Pani/Pan 
miała/miał możliwość przeprowadzenia się do innego 
miasta, czy skorzystałaby/łby Pani/Pan z tej okazji?” 
Okazało się, że 62,5 proc. odpowiedziało „zdecydowa-
nie nie” i „raczej nie”. Głównymi powodami, dla których 
większość tyszan nie zdecydowałaby się na przepro-
wadzkę, jest bliskość rodziny i znajomych oraz posiada-
nie stałego zatrudnienia. Według przeprowadzających 
badania, nie jest to zaskoczeniem, bowiem odzwiercie-
dla wyniki ogólnopolskie. Okazuje się, że rodzina i pra-
ca to dla większości Polaków (i tyszan) nadal najistot-
niejsze wartości życiowe. Oto 10 powodów, dla których 
mieszkańcy Tychów nie chcą się wyprowadzić:
1. Bliskość rodziny/znajomych – 22,6 proc.
2. Przywyczajenie/przywiązanie, sentyment – 19,2 proc.
3. Praca – 10,1 proc.
4. Podoba mi się miasto – 5,5 proc.
5. Tu się urodziłem i chcę tu żyć – 5,0 proc.
6. Dobrze mi się tutaj mieszka – 4,9 proc.
7. Dużo zieleni – 4,1 proc.
8. Lubię to miasto – 3,1 proc.
9. Jestem za stara/ry na przeprowadzki – 2,8 proc.
10. Dobra komunikacja miejska – 2,1 proc.

co poprawić?

Czerkawski i...
 browar

kto odpowiadał?

rodzina i praca

i wygodne

Czy zna Pani/Pan 

hasło „Tychy. Dobre miejsce”?
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TAK NIE

267; 27%

733; 73%

Setki nowych drzew i krze-
wów, kilka odmian irysów 
na skwerze nad potokiem 
Tyskim i pachnąca lawenda 
– to tylko kilka przykładów 
na to, jak zmieni się wkrótce 
krajobraz Tychów. W kwiet-
niu ruszyły prace w ramach 
projektu zagospodarowania 
terenów zieleni.

Drzewa i krzewy zostaną na-
sadzone w ramach zadania 

„Gospodarka ściekowa w mie-
ście”, na terenie tyskich parków 
i skwerów. Będzie to rekompen-
sata za wcześniejszą wycinkę. 400 
drzewek i ponad 100 krzewów 
ozdobnych będzie można podzi-
wiać w Parku Jaworek, w Parku 
Suble w rejonie placu zabaw przy 
ul. Żwakowskiej oraz na terenie 
Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego przy al. Niepodległości.

Projekt zakładający roz-
wój zieleni w mieście opraco-
wał Henryk Oziembała, miejski 
architekt krajobrazu. To dzięki 
projektowi Oziembały wiosną 
na tyskich trawnikach zakwi-
tły krokusy i narcyze. Na 2009 r. 
zaplanowano też obsadzenie ra-
bat roślinami odpornymi na wa-
runki miejskie. W mieście roz-
stawionych zostanie również 
15 kwietników o wysokości 
1,20 m i 2,40 m, w których za-
kwitną zwisające pelargonie, 
powstaną nowe trawniki, ozdo-
bione m.in. krzewami jałowca, 
lawendy i irgi. Na Skwerze przy 
Placu Wolności na nowych ra-
batach zakwitnie szałwia, aksa-
mitka i konwalia, a Skwer nad 
potokiem Tyskim w Parku przy 

ul. Hlonda przyozdobią rabaty 
różnych odmian irysów.

W Parku Północnym już 
teraz ruszył remont alejek. Do-
datkowo wkrótce zostaną za-
montowane nowe ławki i kosze 
na śmieci, a plac zabaw istnie-
jący na terenie parku zostanie 
rozbudowany. Zamiast typowe-
go trawnika w parku będą nasa-
dzone ozdobne trawy i paprocie, 
oraz najprawdopodobniej w tym 
roku przeprowadzony zostanie 
remont drewnianego pomostu. 
W planach jest też utworzenie 
w parku ogrodów leśnych, które 
zapełnią się owocującymi i mio-
dodajnymi drzewami oraz aro-
matycznymi ziołami, które mają 
przyciągnąć okoliczne pszczoły.

− Chcemy też opracować 
ścieżki przyrodniczo-eduka-
cyjne na terenie kilku parków 
w mieście – mówi Anna Wa-
rzecha z Wydziału Komunalne-
go Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa UM Tychy. W tym roku 
na przełomie kwietnia i maja 
zostanie też przeprowadzona 
kolejna akcja szczepienia kasz-
tanowców, która obejmie oko-
ło 200 drzewek na skwerze 
przy ul. Czarneckiego, w Par-
ku Miejskim, Parku Górniczym 
i przy Alei Bielskiej. W pracach 
przy zagospodarowaniu zieleni 
w mieście uczestniczy też Miej-
ski Zarząd Ulic i Mostów, który 
już od tego tygodnia rozpocz-
nie nasadzanie drzew i krzewów 
w formie naturalnej oraz drzew 
alejkowych (w sumie ponad 1 
tys. roślin) wzdłuż ul. Sikorskie-
go od Hotelu Piramida w stronę 
ul. Beskidzkiej. JL, MW

KWIATY, KRZEWY, DRZEWA...

Tychy zakwitną!



instrukcja obsługi miasta
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Co to jest węzeł cieplny?
Węzeł cieplny to zespół urządzeń lub instalacji łączą-
cych sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budyn-
ku z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzła 
cieplnego jest zmiana rodzaju i parametrów nośnika 
ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza, tj. tempe-
ratury i ciśnienia czynnika grzewczego oraz regulacja 
ilości ciepła dostarczanego do odbiorcy. Z tego wzglę-
du w węźle cieplnym zlokalizowane są urządzenia 
służące do odcięcia dopływu czynnika, jego oczysz-
czania, zmiany parametrów, kontroli bezpieczeństwa, 
pomiaru i regulacji poszczególnych parametrów. No-

śnikiem ciepła jest gorąca woda dostarczana ruro-
ciągami ze źródła ciepła (Elektrociepłowni Tychy) do 
budynku. Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden 
budynek nazywany jest grupowym węzłem ciepl-
nym.

Co to jest przyłącze cieplne?
Przyłącze cieplne to odcinek sieci ciepłowniczej, dopro-
wadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplne-
go. Jeżeli właścicielem przyłącza cieplnego jest PEC 
Tychy, wtedy wszystkie sprawy związane z jego bieżą-
cą eksploatacją są po jego stronie.

czy wiecie...

TWOJA FIRMA
www.tychy.pl21 KWIETNIA 2009
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GRUPA PKE

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o.
Tychy, ul. Kubicy 6
www.pec.tychy.pl
biuro@pec.tychy.pl

WAŻNE TELEFONY:
Centrala:

032 325 64 11
Dział Handlowej Obsługi Odbiorców:

032 325 64 64
– tu załatwisz sprawy związane z umową 

przyłączeniową, z podpisaniem umowy 

sprzedaży ciepła. Na telefony klientów czeka 

Arkadiusz Strzeżyk.

Dział Eksploatacji: 

032 325 64 44
– tu uzyskasz informacje dotyczące wydania 

warunków przyłączenia. Na telefony klientów 

czeka Leszek Hodor.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 
od poniedziałku do piątku, 

w godz. 7-15

Pogotowie ciepłownicze:

032 325 64 25

PYTANIA CZYTELNIKÓW

Mieszkam w bloku 
i za ciepło płacę 
zaliczkowo przez cały rok, 
dlaczego?

Z arządzający lub właściciel budynku wielolokalowego (na 
przykład spółdzielnia mieszkaniowa) kupujący ciepło od 

przedsiębiorstwa energetycznego płaci temu przedsiębiorstwu za 
dostarczone ciepło zgodnie z taryfą przedsiębiorstwa energetycz-
nego, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Prawo Energetyczne oraz taryfa zobowiązują do wnosze-
nia comiesięcznych opłat za ciepło. Z kolei ustalanie wysokości 
i częstotliwości wnoszenia zaliczkowych opłat za ciepło przez 
indywidualnych odbiorców w lokalach, a także wybór sposobu 
rozliczania ciepła w budynku (za pomocą podzielników ciepła, 
według powierzchni lokali lub w nowych budynkach za pomo-
cą liczników ciepła), należy do zarządzającego lub właściciela 
budynku wielolokalowego (np. zarządu spółdzielni mieszka-
niowej).

Ostatecznego rozliczenia za ciepło zarządzający lub właści-
ciel budynku wielolokalowego dokonuje w oparciu o koszty za-
kupu ciepła od przedsiębiorstwa energetycznego.

Czy ktoś kontroluje 
ceny ciepła?

Tak ceny i stawki opłat składające się na taryfę przedsię-
biorstwa energetycznego, czyli w Tychach Przedsię-

biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Elektrociepłowni 
Tychy SA zatwierdza i kontroluje Prezes Urzędu Regulacji Ener-
getyki. Taką taryfę przygotowuje przedsiębiorstwo energetycz-
ne w oparciu o rozporządzenie taryfowe i przedkłada Prezeso-
wi URE do zatwierdzenia. Proces zatwierdzania taryfy związany 
jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i we-
ryfikacją kalkulacji nowych cen. URE stoi na straży przestrze-
gania przepisów, równoważy interesy stron: firma ciepłowni-
cza – odbiorca, ale przede wszystkim chroni interes odbiorcy, 
sprawdzając zasadność zawartych ustaleń oraz staranność spo-
rządzenia taryfy.

TT: Kiedy Państwo zrezy-
gnowali z ciepła dostar-
czanego przez PEC Tychy 
i jakie były przyczyny re-
zygnacji?
JAN GAWEŁ: Z ciepła siecio-
wego zrezygnowaliśmy w po-
łowie lat dziewięćdziesiątych. 
Na odłączenie się od sieci 
PEC Tychy wpływ miało wiele 
czynników. Przede wszystkim 
zrezygnowaliśmy z powodu 
warunków technicznych do-
starczania ciepła, jakie wtedy 
oferował PEC. Częste awa-
rie, a co za tym idzie brak 
dostaw ciepła, możliwość 
ogrzewania pomieszczeń tyl-
ko w miesiącach zimowych, 
brak możliwości dostawy cie-
pła na potrzeby ciepłej wody 
w okresie letnim, kilkutygo-
dniowa przerwa techniczna – 
to wszystko sprawiało iż nie 
byliśmy zadowoleni z ciepła 
z sieci ciepłowniczej. Kolejną 
przyczyną było to, iż w tam-
tym czasie nie można było 
oszczędzać ciepła, gdyż nie 
było urządzeń automatyki, 
które pozwalałyby na dosto-
sowanie do naszych bieżą-
cych potrzeb, a jako produ-
cent serów potrzebowaliśmy 
stabilnego źródła ciepła. 
Zdecydowaliśmy się zatem 
na odłączenie od sieci cie-
płowniczej i ogrzewanie bu-
dynku ciepłem wytworzonym 
przez własną kotłownię.

Jakie źródło ciepła Pań-
stwo wybrali?
Wybudowaliśmy kotłownię 
zasilaną gazem. W tamtych 
czasach kotłownia ta zaspo-
kajała wszystkie nasze po-
trzeby. Obecnie nadal jest 
używana do produkcji pary 
dla potrzeb technologicz-
nych.

Co zatem skłoniło Pań-

stwa do powrotu do usług 
ciepłowniczych PEC Ty-
chy?
Stale rosnące ceny gazu, 
a także dochodzące cały 
czas informacje o zagroże-
niu wstrzymania dostaw gazu 
z kierunku wschodniego, 
spowodowały iż zarząd Ser-
top zaczął szukać możliwości 
ograniczenia kosztów, któ-
re ponosiliśmy na ogrzewa-
nie pomieszczeń firmy. Pod 

uwagę brane były różne źró-
dła ciepła, takie jak ogrzewa-
nie olejowe, węglowe, elek-
tryczne, jak również ciepło 
sieciowe. Długo zastanawia-
liśmy się nad wyborem no-
wego operatora, gdyż każde 
źródło ciepła miało i ma swo-
je wady oraz zalety. Na wy-
bór w 2006 r. PEC-u jako do-
stawcy ciepła złożyło się kilka 
czynników. PEC gwarantował 
przede wszystkim ciągłość 
dostaw, komfort użytkowa-
nia, a także niskie ceny. Stale 
rozbudowywana i moderni-
zowana sieć cieplna gwaran-
towała nam całoroczną dosta-
wę ciepła, nie tylko w sezonie 
grzewczym, co było m.in. 
wcześniejszą przyczyną odłą-
czenia się od sieci miejskiej. 
Obecnie nie musimy martwić 
się już o eksploatację, konser-
wację czy remonty urządzeń 
grzewczych. W eksploato-
wanej kotłowni zmniejszy-
ło się zużycie gazu, co wiąże 

się również ze zmniejszeniem 
opłat za emisję zanieczysz-
czeń do atmosfery. Dodatko-
wy zysk dla nas to oszczęd-
ność czasu oraz pieniędzy 
w związku z ograniczeniem 
obsługi kotła, jego dogląda-
niem, regulacją i dokonywa-
niem okresowych przeglą-
dów. Zastosowanie urządzeń 
automatycznej regulacji po-
godowej pozwala dostosować 
temperaturę w ogrzewanych 
pomieszczeniach do naszych 
potrzeb i co ważne mamy cie-
płą wodę przez cały rok.

Czy z perspektywy cza-
su uważa Pan, że decyzja 
o ponownym podłączeniu 
się do sieci miejskiej była 
słuszna?
Analizując okres od ponow-
nego podłączenia do sieci 
ciepłowniczej, podjętą decy-
zję uważam za jak najbardziej 
słuszną. Gdybym dzisiaj sta-
nął przed tym samym pro-
blemem wyboru dostawcy 
ciepła co kilka lat temu, bez 
wątpienia podjąłbym tę samą 
decyzję. W tej chwili jeste-
śmy zadowoleni z usług ofe-
rowanych przez PEC Tychy. 
Wysokie kwalifikacje i profe-
sjonalne podejście personelu 
sprawiają iż współpraca prze-
biega bez zastrzeżeń. PEC 
gwarantuje duży komfort 
użytkowania, wysoką jakość 
usługi oraz bezpieczeństwo 
realizowane przy konkuren-
cyjnych kosztach wytworze-
nia 1GJ ciepła. A należy pa-
miętać o tym, że koszty dla 
firm, jak również dla gospo-
darstw domowych są bardzo 
ważne. Analizując nasze ra-
chunki za ogrzewanie, mogę 
powiedzieć iż spadły one 
o ok. 15 proc., co w skali roku 
daje oszczędność kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych.

Czy poleciłby Pan usługi 
PEC innym, potencjalnym 
klientom?
Jak najbardziej. Biorąc pod 
uwagę powyższą wypowiedź, 
mogę z całą świadomością 
polecić wszystkim niezde-
cydowanym, poszukującym 
dostawcy ciepła lub zasta-
nawiającym się nad zmianą 
operatora do wyboru Przed-
siębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej. Jestem pewien iż będzie 
to dobry i trafiony wybór.

ROZMOWA Z JANEM GAWŁEM, PREZESEM SERTOPU

PEC to 
dobry wybór

Wszystkim niezdecydowanym lub zastanawiającym się nad 
zmianą operatora mogę polecić Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – mówi Jan Gaweł, prezes Sertopu.

Sertop podpisał ponowną umowę z PEC w 2006 roku.
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NIEZAPOMNIANYM 
PRZEŻYCIEM 

DLA EDWARDA 
KUDERY BYŁ 

WYŚCIG NA TORZE 
ŻUŻLOWYM 

STADIONU 
ŚLĄSKIEGO 

W OBECNOŚCI 
PONAD 100 TYSIĘCY 

WIDZÓW.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Należy do najbardziej 
bojowych i odważ-

nych zawodników, a stylem 
jazdy dorównuje mistrzom 
kartingu z Niemiec, Rosji 
i Czech” – pisała przed laty 
prasa o Edwardzie Kuderze, 
tyszaninie, działaczu Auto-
mobilklubu Ziemi Tyskiej. 
W latach 1967-69 zdobył trzy 
tytuły mistrza Polski w wy-
ścigach na gokartach, był re-
prezentantem kraju.

Mecze i wyścigi
70-letni dziś Edward Ku-

der pochodzi z Czechowic-
Dziedzic. Zawsze interesował 
się motoryzacją, ale najpierw 
związał się z innymi dyscy-
plinami. Przez wiele lat był 
bramkarzem w Elektrostalu 
Czechowice (klub już nie ist-
nieje), a równocześnie hoke-
istą w Walcowni.

– Kiedy przy Walcow-
ni powstał klub kartingowy, 
powiedziałem działaczom, 
że chcę się ścigać – mówi. 
– Nie wzbudziło to entuzja-
zmu. „Ty, bramkarz, chcesz 
jeździć? Lepiej skup się 
na piłce” – usłyszałem. Upar-
łem się jednak, a kiedy przy-
szły sukcesy, zmienili zdanie. 
Ale łatwo nie było. Po sobot-
nim meczu w koszulce Elek-
trostalu wsiadałem w sa-
mochód, jechałem na drugi 
koniec Polski – do Koszali-
na, Bydgoszczy, Wrocławia, 
Nowego Sącza i na inne tory 
– by rano, w niedzielę, ści-
gać się na torze w barwach 
Walcowni. Rywali nie bra-
kowało, bo w dwóch klasach 
mistrzostw Polski jeździło 
ok. 350 zawodników.

Mistrz 
kierownicy

Kiedy pojawił się na torze 
kartingowym miał 31 lat, ale 
szybko zdobył sobie uznanie. 
Wygrywał kolejne wyścigi, 
wreszcie stanął na podium 
mistrzostw Polski i trafił 
do reprezentacji, która w la-
tach 60. była jedną z liczących 
się w Europie. W klasie spor-
towej (gokarty z oryginalny-
mi silnikami, bez przeróbek) 
przez kilka lat nie miał sobie 
równych. „Jest szalenie szyb-
ki, impulsywny, ale potrafi 
właściwie ocenić każdą sytu-
ację. Ma refleks rutynowego 
kierowcy, co w decydującej 

walce na torze ma ogromne 
znaczenie" – czytamy w jed-
nej z publikacji.

– Jeździliśmy na sprzę-
cie krajowym. W klubie była 
ekipa techniczna, która bu-
dowała i przygotowywała 
gokarty, bazując na doku-
mentacji zdobytej w krajach 
zachodnich. Pierwsze pojaz-
dy zdobione były z rur alu-
miniowych, potem mechani-
cy wyprodukowali znanego 
w Polsce „Bukarta”, od na-
zwiska konstruktora inż. Bu-
larza. Ciekawostką jest, 
że po każdych zawodach sę-
dziowie rozbierali silnik 
do najdrobniejszej śrubki, 
sprawdzając czy ktoś czegoś 
nie zmienił. Potem te wszyst-
kie części wkładano do wor-
ka i zwracano zawodnikowi. 
I po złożeniu mój silnik za-
wsze działał lepiej! Pod ko-
niec mojego ścigania były 
już jednak auta zachodnie, 
o znacznie lepszych osią-
gach.

Pamiętny 
wyścig

Niezapomnianym prze-
życiem dla pana Edwarda był 
wyścig na torze żużlowym 
Stadionu Śląskiego przed me-
czem Polska – Węgry w 1966 
roku. Zajął wówczas drugie 

miejsce i kiedy najlepsi sta-
wali na podium, oklaskiwało 
ich 100 tysięcy ludzi!

Skradzione 
puchary

Pucharów, medali, tro-
feów uzbierał całą kolekcję. 
Były też szarfy za zdoby-
cie mistrzowskich tytułów. 
Ale wszystko to przepadło 
– podczas jednego z jubile-
uszy czechowickiego klubu, 
wypożyczył swoją kolekcję 
na wystawę. Kiedy się zakoń-
czyła, kierowca samochodów 
wiózł ją w dwóch skrzyniach 
do Tychów, ale po drodze za-
trzymał się w domu. Kiedy 
wrócił do auta – skrzyń już 
nie było.

Drogi sport
– Oglądam Formułę 

1 i naszego Roberta Kubi-
cę. Zrobił wspaniałą karie-
rę – od kartingu do Formu-
ły 1. Mam nadzieję, że także 
za jego sprawą sport kartin-
gowy odżyje. Za moich cza-
sów ściganie się w Formule 
1 było nieosiągalne z wielu 
względów, także politycz-
nych. Z kolei przykład Ku-
bicy pokazuje, że chcąc teraz 
myśleć o Formule 1, trzeba 
ileś lat ścigać się za granicą, 
bo w Polsce dyscyplina ta jest 

niedoinwestowana. Karting 
to drogi sport, wyczynowy 
bolid, na jakim ścigał się Ku-
bica, kosztuje ok. 150 tys. zł, 
a do tego utrzymanie – spe-
cjalne paliwo, ogumienie, 
serwis. To jednak wspania-
ła dyscyplina, znakomicie 
przygotowuje młodych ludzi 
do sportu samochodowego 
pod względem techniki jaz-
dy, panowania nad pojazdem, 
oswaja też z prędkością, wy-
rabia odwagę, przebojowość.

Była sekcja
Edward Kuder był pra-

cownikiem FSM, potem Fiat 
Auto Poland. Swego czasu 
wraz z nieżyjącym już Otto 
Blankensteinem i innymi 
osobami, założył w Fasamie 
Tychy sekcję kartingową, 
która jednak istniała niespeł-
na trzy lata. Potem nie miał 
już kontaktów z kartingiem, 
nie licząc wypadów na tor 
do Bielska-Białej, podczas ju-
bileuszowych spotkań w Wal-
cowni. Pan Edward nadal jest 
zaangażowany w życie spor-
towe, zrobił uprawnienia sę-
dziego i organizatora rajdów. 
A za namową prezesa Grze-
gorza Michalskiego, zaczął 
działać w Automobilklubie 
Ziemi Tyskiej. Jego samo-
chodowa pasja trwa więc na-
dal.

BRAMKARZ NA TORZE

Mistrz
małych bolidów

Edward Kuder, mistrz kartingowy wczoraj...

... i dziś.

FLASH: 19 kwietnia, godz. 9.30

Ponad 100 motocyklistów z Tychów wzięło udział 
w uroczystym rozpoczęciu sezonu motocyklowego 
w dniach 18-19 kwietnia 2009 roku na Jasnej Górze. 
Z Tychów wyjeżdżano indywidualnie, ale także grupami 
– z parkingu przy Piramidzie (ok. 60 maszyn) i obok 
Tesco. W sumie do Częstochowy przyjechało 20 tys. 
motocyklistów z całej Polski. LS
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SONDA – CO O TYM MYŚLISZ

Plany 
na majówkę

Zapytaliśmy tyszan, czy mają już plany na pierwszy 
majowy weekend. Oto, co nam powiedzieli:

OLA MUSIALIK
Nigdzie nie wy-
jeżdżam, będę 
chodzić z moim 
synem na spa-
cery na Sub-
le i Paprocany. 
Pewnie spo-
tkam się również z moimi 
przyjaciółmi.

ANNA JANIK
W ciągu dnia 
będę spacero-
wać i korzystać 
z pięknej pogo-
dy. A wieczor-
kiem pewnie 
zorganizujemy 
z przyjaciółmi jakąś imprezkę, 
pogadamy i pośmiejemy się 
we wspólnym gronie.

DAWID PIERZCHAŁA
Tak napraw-
dę to nie wiem 
jeszcze co będę 
w tym roku ro-
bił w długi ma-
jowy weekend. 
Na pewno nie 
planuję żadnych dalszych wyjaz-
dów, raczej zostanę w Tychach. 
Jednak to nie znaczy, że nie zor-
ganizuję dla znajomych grilla czy 
ogniska.

WIKTORIA SOJKA
Pojadę z bab-
cią i dziadkiem 
do mojej pra-
babci do Brze-
gu. Mam tam 
jedną koleżan-
kę, jak ją spo-
tkam, na pewno będziemy się 
razem bawić, ale jeszcze nie 
wiem w co, coś wymyślimy.

ROMAN MROCZKOWSKI
Mam za-
miar wyjechać 
do rodziców. 
Będę tam cho-
dził na basen, 
a jeśli pogoda 
pozwoli, chciał-
bym się poopalać i trochę od-
począć.

IZA ZYCH
Niestety w tym 
roku weekend 
majowy mi nie 
wypali. Plano-
wałam wyjazd 
w góry ze zna-
jomymi, jednak 
muszę pójść w sobotę do pra-
cy. Mam jednak nadzieję od-
bić to sobie w kolejny weekend, 
który będę mieć wolny. 
 NOT. EM, GK

II LO im. C.K. Norwida bę-
dzie uczestniczyć w pro-
jekcie „Szkoła przyjazna 
prawom człowieka”. Amne-
sty International wybrało 
do niego po jednym liceum 
z 13 krajów – Polskę repre-
zentuje tyskie liceum.

AI doceniła pięcioletnią 
działalność koła, któ-

re organizuje maraton pisania 
listów, Tydzień Kobiet, zapra-
sza przedstawicieli organizacji 
do szkoły i aktywnie uczestni-
czy w ogólnopolskich akcjach.

Zadaniem projektu jest pro-
mowanie praw człowieka jako 
integralnej części życia szko-
ły. Temat ten będzie porusza-
ny na lekcjach historii, WOS-u, 
geografii czy języków obcych.

Jego realizacja rozpocznie 
się w nowym roku szkolnym, 
a program pracy zostanie 
ułożony na podstawie ankiet 
przeprowdzonych przez pra-
cowników AI. Sprawdzą oni 
wiedzę tyszan na temat praw 
człowieka. JA

NORWID WYRÓŻNIONY

Jedyni w Polsce

Uczniowie Norwida w czasie 
jednej z zorganizowanych 
przez siebie akcji – 
happeningu „Stop przemocy 
wobec kobiet”.
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POLACY WCIĄŻ 
SPORO LOKUJĄ, 

CHOĆ JUŻ NIE TYLE 
CO POD KONIEC 

ZESZŁEGO ROKU. 
MIMO CIĘŻKICH 

CZASÓW DLA 
KREDYTOBIORCÓW 

TĘ FORMĘ 
POZYSKIWANIA 

KAPITAŁU DALEJ 
WYBIERA 

WIELU RODAKÓW.

Grzegorz Kusz
g.kusz@twojetychy.pl

K oniec ubiegłego roku 
był czasem, gdy klien-

ci masowo lokowali swo-
je oszczędności, przeważ-
nie na lokatach bankowych. 
Lokaty – będąc bezpieczną 
inwestycją – dawały wtedy 
stosunkowo wysokie stopy 
zwrotu. Dziś mimo iż zyski 
nie są już tak wysokie, zwo-
lenników tego typu instru-
mentów nie brakuje. Z rapor-
tu o sytuacji banków w 2008 r. 
opublikowanego przez Urząd 
Komisji Nadzoru Finanso-
wego wynika, że polubiliśmy 
i kredyty. Portfel kredyto-
wy osób fizycznych na ko-
niec 2008 roku przekroczył 
bowiem wartość 360 mld zł 
i był o 45 proc. wyższy niż 
rok wcześniej! Dla porów-
nania w tym samym okre-
sie portfel depozytów klien-
tów indywidualnych wzrósł 
o 26 proc.

Budowa lepsza 
od kupna

Trend widoczny na rynku 
potwierdza Marcin Klima, do-
radca Expandera. – Najlepszy 
okres na lokowanie kapitału 
już minął. Był to koniec zeszłe-
go roku gdy Polacy na masową 
skalę zakładali lokaty w ban-
kach kuszących oprocentowa-
niem rzędu 8, nawet 9 proc. 
Wybierali oni wtedy przeważnie 
lokaty bankowe, głównie krót-
koterminowe 3 i 6-miesięczne. 

Klienci lokują i dziś, jednak już 
nie w takim stopniu. Klienci 
także nadal, wbrew pozorom, 
zaciągają sporo kredytów. – Ob-
serwując klientów można za-
uważyć pewne prawidłowości. 
Biorąc pod uwagę tych, którzy 
głównie zainteresowani są kre-
dytami hipotecznymi, można 
powiedzieć, że obecnie częściej 
szukają oni kredytu na budo-
wę domu czy zakup działki bu-
dowlanej niż na zakup miesz-
kania – mówi Klima. Faktem 
jest również, że część klientów 
zrezygnowała z zaciągania kre-
dytów ze względu na zaostrze-
nie zasad ich udzielania. Obec-
nie zdecydowana większość 
banków wymaga, by klient po-
siadał wkład własny w inwesty-
cję, której chce dokonać. Zwy-
kle jest to poziom 10-20 proc. 
W przypadku kredytu na bu-
dowę domu, gdy klient posia-
da już działkę, bank traktuje 

ją jako wkład własny. Problem 
pojawia się przy kupnie miesz-
kania, wtedy trzeba już posia-
dać gotówkę, chyba że uda się 
nam kupić mieszkanie po cenie 
niższej niż wynosi jego wartość 
rynkowa.

Zainteresowanie 
w górę

O sporym zainteresowaniu 
kredytami przez klientów mó-

TWOJE FINANSE
y y p21 KWIETNIA 2009
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Ogólnopolska spółka, zaj-
mująca się doradztwem 
w zakresie kredytów go-
tówkowych i konsolida-
cyjnych od niedawna dzia-
ła i w naszym mieście.

Family Finanse swoją siedzi-
bę ma przy ulicy Jana Pawła 

II 10. W jednym miejscu moż-
na porównać oferty wielu ban-
ków, a doradca – bezpłatnie – 
po analizie potrzeb finansowych 
i możliwości klienta w ciągu kil-
kunastu minut zaproponuje trzy 
najdogodniejsze kredyty. Pla-
cówka czynna jest od poniedział-
ku do piątku w godz. 9-18. GK

PRZYBYŁO/UBYŁO

Doradcy

Zalane mieszkanie czy wi-
zyta złodzieja... gdy ubez-
pieczymy już mieszkanie 
od podobnych zdarzeń, 
na pewno będziemy spać 
spokojniej.

Nie lubimy się ubez-
pieczać, ale cza-

sami warto to zrobić. Tym 
bardziej, jeśli ubezpieczenie 
dotyczy miejsca, w którym 
mieszkamy i sprzętu, który 
posiadamy. I lepiej zawczasu 
o tym pomyśleć, niż być mą-
drym po szkodzie. Statystycz-
nie można przyjąć, że obec-
nie 40-50% polskich rodzin 
ubezpiecza swój dom lub 
mieszkanie. Liczba ta wzra-
sta najczęściej po przejściu 
któregoś z żywiołów...

OC 
na mieszkanie

Ubezpieczyć możemy 
zarówno mienie, jak i nas sa-
mych od odpowiedzialności 
za wyrządzone innym szko-
dy. Pierwsze przyda nam się 
w razie kradzieży lub np. po-
żaru. Drugie, gdy z naszej 
winy szkodę poniosą inni 
– na przykład gdy pęknięta 
rura zaleje mieszkanie sąsia-
dów.

Warto najpierw zastano-
wić się, co i od czego chce-
my ubezpieczyć, no i oczywi-
ście na jaką kwotę. Bo inne 
ubezpieczenia wybierze oso-
ba mieszkająca w wieżow-
cu, a inne rodzina zajmująca 
duży dom pod lasem. Kiero-
wanie się ceną przy wybo-
rze polisy nie jest do koń-
ca dobrym rozwiązaniem. 
Jej wysokość zależy bowiem 
od wielkości sumy, na jaką 
chcemy się ubezpieczyć. Im 
mniejsza, tym niższa skład-
ka, ale i mniejsze ewentualne 
odszkodowanie.

Boimy się 
pożaru i wody

Jakie ubezpieczenia wy-
bieramy najczęściej? – Naj-
częściej ubezpieczamy się 
od działań huraganu, poża-
ru, pioruna, silnego deszczu, 
śniegu lub lodu – wylicza Kry-
styna Jaworska-Gawrońska.

– Klienci przeważnie 
myślą o zalaniu, ale na miej-

scu w rozmowie z agentem 
przekonują się, że warto 
ubezpieczyć też mieszkanie 
od kradzieży. Pamiętajmy, 
że na złodzieja nie ma zabez-
pieczeń – mówi Piotr Maciąg 
z firmy PEMA.

– Najwięcej zawartych 
umów to u nas tzw. „ogniów-
ka”, czyli ubezpieczenie 
od ognia i innych zdarzeń lo-
sowych. Wielu klientów wy-
biera też dodatkowe opcje 
jak kradzież, dewastacje, 
przepięcie czy usługi assi-
stance – tłumaczy Sławomir 
Strzelecki, manager oddziału 
Allianz w Tychach.

– Jeśli klient decyduje się 
na takie ubezpieczenie, naj-
częściej jest ono komplek-
sowe. W zakres takiej umo-
wy wchodzi ubezpieczenie 
od ognia i innych zdarzeń lo-
sowych, kradzież i odpowie-
dzialność cywilna w życiu 
prywatnym – dodaje Monika 
Porzucek z firmy Esta.

Ile
to kosztuje?

Metraż mieszkania nie 
ma większego znaczenia przy 
ubezpieczeniu tego co mamy 
wewnątrz, ale istotnym jest 
określenie wartości sprzętów, 
jakie posiadamy w miesz-
kaniu. – Przykładowo przy 
ubezpieczeniu mieszkania 
na 10 tys. zł składka może 
wynieść od 60 do 100 zł, 
w zależności od posiada-
nych zabezpieczeń prze-
ciwkradzieżowych – wyli-
cza Piotr Maciąg. – Składka 
za ubezpieczenie mieszkania 
65 m2 wraz z wyposażeniem 
to wydatek roczny od 200 zł 
do nawet 1000 zł, w zależno-

ści od zakresu i stosowanych 
zabezpieczeń – dodaje Sła-
womir Strzelecki.

– Składki za ubezpiecze-
nie mieszkania zależne są 
od przyjętych sum ubezpie-
czenia i od zakresu ubezpie-
czenia. Te najniższe kształtu-
ją się na poziomie 80 do 130 
zł – kalkuluje Monika Porzu-
cek.

Wybierz 
z głową

Wybór właściwego ubez-
pieczenia nie jest prostą 
sprawą. Należy zwrócić uwa-
gę na elementy umowy, które 
zadecydują, czy dostaniemy 
odszkodowanie wystarczają-
ce na pokrycie szkody. – Bar-
dzo istotne jest określenie li-
sty zdarzeń, przed skutkami 
których chronić ma nas polisa 
(wykaz takich zdarzeń znaj-
duje się w warunkach ogól-
nych ubezpieczenia). Dru-
gim ważnym elementem jest 
właściwe określenie wartości 
poszczególnych składników 
naszego majątku, który chce-
my ubezpieczyć. Przy ubez-
pieczeniu od ognia i innych 
zdarzeń losowych powinna 
być pełna wartość ubezpie-
czanego mienia. Jeżeli zani-
żymy tę wartość, to zakład 
ubezpieczeń potrąci część 
odszkodowania (tzw. niedo-
ubezpieczenie – zasada pro-
porcji). Składka, absolutnie 
nie jest kryterium oceny do-
brego ubezpieczenia. Ważne 
jest aby w momencie szkody 
otrzymać środki na pokrycie 
powstałych szkód, a nie gro-
sze na otarcie łez – tłumaczy 
Halina Staruszkiewicz.

GK

BĄDŹ PRZEZORNY, UBEZPIECZ CZTERY ŚCIANY

Nie tylko od ognia
W CZASACH

Kredyt czy

Chętnych do ulokowania pieniędzy wciąż nie brakuje.
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wią także specjaliści. – Rynek 
kredytów konsumpcyjnych 
(gotówkowych, ratalnych i sa-
mochodowych) w ostatnich la-
tach rósł przeciętnie o 25 proc. 
rocznie i konsumenci są na-
dal zainteresowani tego typu 
kredytami. Według naszych 
szacunków wzrost sprzeda-
ży kredytów konsumpcyjnych 
osiągnie w bieżącym roku po-
ziom 10-12 proc. Natomiast 
możemy spodziewać się dal-
szego spadku sprzedaży w za-
kresie kredytów hipotecznych 
– w przypadku tych produk-
tów banki rzeczywiście za-
ostrzyły kryteria przyznawania 
kredytów, przez co dostępność 
tej formy sfinansowania zaku-
pu czy remontu mieszkania 
zmniejszyła się – zauważa Da-
riusz Józefiak, ekspert Family 
Finance.

Lokat ciąg dalszy
Jaką formę oszczędzania 

wybieramy obecnie? – Du-
żym zainteresowaniem cieszą 
się lokaty, szczególnie o sta-
łym oprocentowaniu, w tym 
te łączące w sobie kilka lokat 
o różnym okresie oszczędza-
nia. Ciekawą alternatywą są 
również produkty struktury-
zowane z pełną lub częściową 
ochroną kapitału. Przy wybo-
rze oferty depozytowej, obec-
nie jedną z kluczowych dla 
klientów kwestii jest stały do-
stęp do oszczędności – tłuma-
czy Monika Szlosek z Deutsche 
Bank PBC. O tym czy trend 
związany z dużą popularnością 
lokat się utrzyma przekonamy 
się, gdy wygasną te, które były 
zakładane w ostatnim czasie 
i w portfelach klientów poja-
wią się wolne środki do zago-
spodarowania. Sądzę jednak, 

że większa część z tych pie-
niędzy wróci na lokaty, część 
będzie szukać innych instru-
mentów, które będą dawały 
szansę na lepsze zyski. Mogą 
to być np. lokaty strukturyzo-
wane. Odważniejsi widząc iż 
jednostki uczestnictwa fundu-
szy inwestycyjnych agresywnie 
inwestujących są mocno prze-
cenione, mogą w ten sposób 
lokować część swych oszczęd-
ności – dodaje Klima.

Kryzys edukuje
Trwający kryzys na świa-

towych rynkach finansowych 
sprawił, że Polacy coraz bar-
dziej interesują się finansami. 
– Więcej czytają na ich temat, 
obserwują sytuację na rynku 
walutowym oraz śledzą na-
stroje panujące na giełdzie 
w Warszawie. Widać to nawet 
w codziennych rozmowach, 
w których pojawił się nowy 
temat – finanse. Ma to swo-
je pozytywne skutki. Klienci, 
którzy przychodzą do Alior 
Banku są lepiej przygotowa-
ni, mają większą wiedzę o ofe-
rowanych produktach i po-
dejmują z nami dialog. Nasi 
klienci najczęściej pytali o wa-
runki pożyczki w wysokości 
20.000 złotych na okres 5-8 
lat. W ostatnich miesiącach 
Rada Polityki Pieniężnej do-
konała kilkakrotnie cięć stóp, 
co spowodowało, że lokaty, 
które pod koniec ubiegłego 
roku miały takie wzięcie, stały 
się mniej atrakcyjne. Bardziej 
korzystne stało się oprocen-
towanie pożyczek gotówko-
wych, co potwierdza wzrost 
zainteresowania tym produk-
tem wśród klientów – tłuma-
czy obrazowo Zbigniew Ko-
secki z Alior Banku.

KRYZYSU

lokata?



instrukcja obsługi miasta

Z początkiem maja na Sta-
dionie Zimowym (ul. de 
Gaulle’a 2) odbędą się IX 
Tyskie Targi Budownictwa 
i Wyposażenia Wnętrz.

Od piątku do niedzie-
li w godzinach 10-18 

na tyskim lodowisku zaprezen-
tują się tyskie i śląskie firmy 
reprezentujące branżę budow-
laną. 

Osoby planujące re-
mont mieszkania lub budowę 
domu będą mogły zapoznać 
się z ofertami wystawców 
– projektantów i wykonaw-
ców domów i mieszkań, firm 
budowlanych, instalacyj-
nych, meblarskich, specjali-
zujących się w wyposażeniu 
wnętrz.

Będzie można zobaczyć 
także maszyny, przyjrzeć się 
materiałom budowlanym 
oraz poznać ofertę instytucji 
finansujących budownictwo.

Na gości targowych czeka-
ją rabaty od wystawców oraz 
konkurs z atrakcyjnymi na-
grodami. Honorowym patro-
nem targów jest Główny Urząd 
Nadzoru Budowlanego. 

Patronami branżowy-
mi targów jest Okręgowa Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Ty-
chach, Cech Rzemiosł i Przed-
siębiorczości oraz Polska Izba 
Przemysłowo Handlowa Bu-
downictwa. B
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Przygotowanie inwesty-
cji w Miejskim Zarządzie 
Budynków Mieszkalnych 
rozpoczyna się co roku 
we wrześniu, kiedy to spo-
rządzane są projekty pla-
nów gospodarczych. 

P otem analizują je zarządy 
wspólnot mieszkaniowych, 

wreszcie winny uzyskać akcepta-
cję właścicieli lokali. Jeśli ci wy-
rażą zgodę, rozpoczyna się pro-
cedura przetargowa i zazwyczaj 
po pierwszym kwartale roku 
następnego ruszają prace re-
montowe. O planach na ten rok 
rozmawiamy z Teresą Janeczko 
(niedawno zmieniła nazwisko 
z Pajor), dyrektorem MZBM.

TT: Zadaniem numer jeden 
dla MZBM pozostaje Plac 
Baczyńskiego.
TERESA JANECZKO: Tak. 
W ubiegłym roku wykonano 
termomodernizację trzech nie-
ruchomości, teraz zakończyły 
się postępowania przetargowe 
dotyczące remontu kolejnych, 
przy ul. Bocheńskiego 9-13, ul. 
Bibliotecznej 24-28, ul. Budow-
lanych 32-36, ul. Bocheńskiego 
2-4. Prace rozpoczną się lada 
dzień. Mamy zgodę właścicieli 
lokali jeszcze jednej nierucho-
mości przy Bibliotecznej oraz 
nieruchomości przy ul. Bocheń-
skiego – Budowlanych. Są jed-

nak problemy z nieruchomością 
na skrzyżowaniu ul. Bibliotecz-
nej i Batorego. Remont miał 
być w tym roku, ale właściciele 
nie zgodzili się na partycypo-
wanie w kosztach. W zależności 
od wielkości mieszkania, właści-
ciele ponoszą koszty remontów 
w wysokości od 5 do 15 tys. zł.

Z pewnością to niemało, ale 
z drugiej strony niemałe są też 
korzyści. Poprawia się estetyka 
nieruchomości, przez co pod-
nosi się wartość lokali, a w ocie-
plonych budynkach zmniejsza 
się zużycie energii cieplnej. Dla-
tego nadal rozmawiamy z wła-
ścicielami lokali i przekonuje-
my. By zakończyć kompleksową 
modernizację nieruchomości 
położonych w rejonie placu, 
pozostały jeszcze dwa budyn-
ki przy ul. Bibliotecznej, jeden 
przy ul. Bocheńskiego oraz przy 
skrzyżowaniu ul. Bibliotecznej 
i Batorego. Realizując inwe-
stycję przy placu Baczyńskie-
go nie ograniczamy się tylko 
do termomodernizacji budyn-
ków, odnowienia elewacji, ale 
także porządkujemy przyległe 
tereny, powstają nowe parkingi, 
chodniki, dojścia. W tym roku 
za budynkiem z „wieżyczkami” 
planujemy zrobić plac zabaw 
dla dzieci. Przewiduje się, iż 
modernizacja pierwszego eta-
pu placu Baczyńskiego ma się 
zakończyć w grudniu bieżące-

go roku. Rozpoczęliśmy także 
przygotowania do modernizacji 
placu św. Anny na osiedlu A.

A inne inwestycje?
Przede wszystkim budynek przy 
ul. Nowokościelnej 27, który 
wymagał kapitalnego remontu. 
Na ten cel pozyskaliśmy ponad 
500 tys. zł ze środków pozabu-
dżetowych, czyli 40 proc. warto-
ści inwestycji, która zrealizowana 
zostanie w tym roku. Budynek 
zostanie przebudowany na po-
trzeby bezdomnych kobiet (dwa-
naście pokoi dla 31 osób).

W planach jest m.in. mo-
dernizacja budynków usytu-
owanych przy ul. Niepodle-
głości 2-12, ul. Darwina 2-8 ul. 
Fitelberga 75, al. Bielska 83-85 
i ul. Dębowej 10-14. Dodam, 
że z jednym wyjątkiem, budyn-
ki wzdłuż al. Niepodległości 
(od A-Z do Urzędu Miasta), zo-
stały ocieplone i mają nową ele-
wację.

Największym wyzwaniem 
na przyszły rok są tzw. szere-
gowce – domy na os. E. Mu-
simy zacząć przekonywać za-
rządy wspólnot, mieszkańców, 
o konieczności przeprowadze-
nia prac remontowych, bo za-
strzeżenia do stanu techniczne-

go nieruchomości ma inspektor 
budowlany. Pozytywnym przy-
kładem dla pozostałych może 
być budynek przy ul. Estkow-
skiego 4, gdzie został wykonany 
kompleksowy remont.

Osiedle Osada w Czułowie 
również oczekuje na komplek-
sowe remonty. Wymieniona zo-
stała instalacja elektryczna, wo-
dociągowa i kanalizacja, teraz 
rozwiązania wymaga sposób 
ogrzewania budynków. Należy 
zadecydować czy ma powstać 
jedna lokalna kotłownia dla 8 
nieruchomości czy też zain-
stalować mniejsze kotłownie 
w poszczególnych budynkach. 
Do czasu rozwiązania tego pro-
blemu nie można przystąpić 
do wykonywania dróg i chod-
ników.

Jaką kwotą MZBM dyspo-
nuje w tym roku na inwe-
stycje i remonty?
20 mln zł – o 4 mln więcej niż 
w roku ubiegłym. Należy zazna-
czyć, że z roku na rok na inwe-
stycje wydajemy więcej. Staramy 
się robić rzeczy konkretne, duże, 
stosować kompleksowe rozwią-
zania, by za rok, dwa nie wracać 
do wyremontowanych budyn-
ków. Wspomniana kwota to nie 

tylko środki gminy, ale również 
właścicieli lokali, którzy party-
cypują w kosztach remontów 
części wspólnej nieruchomo-
ści. Oprócz remontów budyn-
ków, przygotowujemy projekty 
na zagospodarowanie otoczenia, 
modernizacji dróg, chodników 
oraz pozyskiwanie maksymal-
nej ilości miejsc parkingowych 
i miejsc na place zabaw. Odbywa 
się to w miarę posiadanych środ-
ków – np. na osiedlu F do zro-
bienia zostały jeszcze tylko dwa 
niewielkie parkingi, w trakcie 
jest zagospodarowanie osiedla 
D, gdzie powstało 97 miejsc par-
kingowych. Aktualnie opraco-
wujemy plan dotyczący os. A, 
C i E.

Wykonujemy również 
mniej widoczne remonty – in-
stalacji wod.-kan., centralne-
go ogrzewania i instalacji elek-
trycznej – które poprawiają 
stan techniczny nieruchomości. 
W planach remontowych jest 
też odnawianie lokali pozyska-
nych jako tzw. wolnostany, które 
po wykonanym remoncie prze-
kazujemy następnym najem-
com. W roku 2008 w ten sposób 
wyremontowanych zostało oko-
ło 120 mieszkań.

O ile, w związku z wyku-
pem mieszkań, zmniejszyły 
się zasoby gminy?
Od kilkunastu lat MZBM admi-
nistruje w zasadzie niezmien-
ną liczbą mieszkań, tj. około 12 
tys. mieszkań. W ostatnim cza-
sie zmieniła się jednak struktura 
własności, dlatego od momentu 
wejścia w życie ustawy o własno-
ści lokali, stan własności gminy 
zmniejszył się do 6 tys. miesz-
kań. Najwięcej wykupów od-
notowano w latach 2001-2002, 
teraz jest ich znacznie mniej – 
w 2008 r. zostało wykupionych 
276 mieszkań.

LESZEK SOBIERAJ

8-10 MAJA

Targi

budownictwa

ROZMOWA Z TERESĄ JANECZKO, DYREKTOREM MZBM 

Wielkie remontowanie
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W tym roku na remonty MZBM ma 20 mln zł – mówi Teresa 
Janeczko.
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Przed absolwentami szkół 
średnich wybór uczelni, 
kompletowanie i składa-
nie dokumentów, dotrzy-
mywanie ustalonych ter-
minów itd.

R ekrutacja w Wyższej 
Szkole Zarządzania 

i Nauk Społecznych już się 
rozpoczęła i potrwa do końca 
września. Nie ma egzaminów, 
ale trzeba wykazać się reflek-
sem, gdyż decyduje kolejność 

zgłoszeń. – W poprzednich 
latach najwięcej chętnych 
było na administrację – mówi 
Małgorzata Foltyn, kierownik 
dziekanatu. Nie wiadomo jesz-
cze kiedy rozpoczną się zaję-
cia, bowiem plan pojawi się 
w połowie maja.

Dokumenty, które trzeba 
złożyć to: zdjęcia, świadectwo 
dojrzałości, świadectwo ukoń-
czenia szkoły, ksero dowodu, 
orzeczenie od lekarza, kwe-
stionariusz i dokument po-

twierdzający opłatę wpisowe-
go. Dokumenty można składać 
na uczelni w dziekanacie w na-
stępujących godzinach: pon., 
wt., czw. i pt. 10-17, środa 
11-18.

Czekają na limity
Kandydaci chcący studio-

wać w tyskim Wydziale Nauk 
o Zdrowiu Śląskiej Wyższej 
Szkoły Zarządzania im. Gene-
rała Jerzego Ziętka muszą się 
przygotować na konkurs świa-
dectw.

– Nie znamy dokładnie 
jeszcze ilości osób, które bę-
dziemy mogli przyjąć. W tam-
tym roku było to ponad 300 
osób, w tym roku chcielibyśmy, 
by było to aż 600. Czekamy 
na decyzję w sprawie limitów 
z Ministerstwa Zdrowia – mówi 
dziekan Jerzy Siemianowicz. 
Zapisywać będzie się można 
wkrótce, tuż po ogłoszeniu li-
mitów, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8 do 15 przy 
ul. Budowlanych 156.

Szczebel niżej
Swoje terminy i zasady mają 

także szkoły niższego szczebla. 
Rekrutacja w szkołach Cosinus 
trwa do 15 października. Nauka 
w zależności od kierunku za-
czyna się w pierwszy lub drugi 
weekend września.

Przy zapisie w zależności 
od szkoły potrzebne są m.in. 
świadectwo ukończenia gim-
nazjum lub szkoły podstawo-
wej, 3 zdjęcia, zaświadczenie 
lekarskie. Zapisy do szkół pro-
wadzone są w sekretariacie 
przy ul. Grota – Roweckiego 
44 – mówi Ewa Ryniecka z Co-
sinusa. 

Egzaminów nie ma także 
w LO Edukacja.

Rekrutacja rusza w maju 
i trwa do końca września. – 
Przyjmujemy według kolejno-
ści zgłoszeń, do zapisu niezbęd-
ne są: świadectwo ukończenia 
szkoły (podstawowej, gimna-
zjum, zawodowej), dowód oso-
bisty, w przypadku słuchacza 
niepełnoletniego zgoda rodzi-
ców. Zajęcia rozpoczynają się 
w ostatni weekend września. 
Zapisywać można się w sekreta-
riacie szkoły, w Gimnazjum Nr 
4 przy ul. Konecznego 1 – mówi 
Agnieszka Kucharczyk z L.O. 
Edukacja. GK

www.tychy.pl
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NAJTAŃSZE APTEKI W TYCHACH PRAWDOPODOBNIE 

NAJTAŃSZE APTEKI W TYCHACH 

Tychy, ul. Borowa 134

Nowa Apteka - obok sklepu Żabki
Tychy, ul. Budowlanych 59

Tychy, ul. Rolna 47

TWOJA KARIERA TWOJE ZDROWIE

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

Do wyboru są okulary, so-
czewki, a także laserowa 
korekcja wady.

Ostatnio częściej kupujemy 
okulary z soczewkami orga-

nicznymi. – Są lekkie, bezpieczne, 
nie tłuką się – mówi Marcin Czar-
necki z Foto-Optyki. Jeśli pojawia 
się potrzeba korekcji wady wzro-
ku lub gdy niezbędne staje się ko-
rzystanie z okularów do czytania, 
nigdy nie kupujmy ich w kiosku 
ani na targu. – Gwarancję za-
kupu odpowiednich okularów 
mamy tylko, gdy po określeniu 
wady wzroku w gabinecie okuli-
stycznym, na podstawie recepty 
okularowej, zlecimy wykonanie 
okularów w salonie optycznym – 
mówi Marcin Czarnecki.

Dla osób aktywnych, ale też 
dla tych, którzy mają dużą wadę 
wzroku (powyżej 6 dioptrii), 
optycy polecają soczewki kon-
taktowe. – Są wygodniejsze niż 
okulary, można kupić takie, któ-
re będą służyły także do czytania 
– poleca Artur Okoński, optyk. 
Jest też trzecie wyjście – korek-
cja operacyjna. Kiedy możemy 
o niej myśleć? – Rodzaj postępo-
wania zależy w dużym stopniu 
od wieku pacjenta, a co za tym 
idzie, od przyczyny pogorsze-
nia widzenia – wyjaśnia dr n. 
med. Jacek Szendzielorz z Klini-
ki Okulistycznej Jednego Dnia 
LENS-MED. – Jeżeli przyczy-
ną jest zaćma, to jedynym sku-
tecznym sposobem leczenia jest 
operacja. U osób młodszych, 
korekcję wad wzroku wykonu-

jemy głównie za pomocą lasera. 
Tą metodą można skorygować 
krótkowzroczność w zakresie 
aż do – 7,0 dioptrii, nadwzrocz-

ność w zakresie do + 4,0 dioptrii, 
a astygmatyzm w zakresie do 3,5 
dioptrii oraz kombinacje tych 
wad. B

OKULARY, SOCZEWKI, A MOŻE LASER?

Zadbaj o oczy
RUSZYŁA REKRUTACJA

Terminy żaka
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w wolnym czasie

HOROSKOP

BYK 21.IV - 21.V
Zacznij planować urlop. Niedługo bę-
dziesz miał trochę wolnego czasu.

BLIŹNIĘTA 22.V – 20.VI
Skup się na pracy, szef ma już dość, 
wkrótce sięgnie po bardziej radykalne 
argumenty.

RAK 21.VI - 22.VII
Wreszcie się wyśpisz. Wyłącz komór-
kę, odwołaj spotkania i odpocznij...

LEW 23.VII - 22.VIII
Skup się na sprawach twoich dzie-
ci. Powinieneś poświęcać im więcej 
uwagi.

PANNA 23.VIII - 22.IX
Warto uzbroić się w jeszcze odrobinę 
cierpliwości. Wiadoma sprawa zmie-
rza do finału.

WAGA 23.IX - 23.X
Bądź przygotowany na nagłe zmiany. 
Nie wszystkie będą pozytywne...

SKORPION 24.X - 21.XI
To powinien być wyjątkowo pomyślny 
tydzień. Gwiazdy ci sprzyjają.

STRZELEC 22.XI - 21.XII
Możesz być pewny, że w końcu wyjdzie 
na twoje. Doczekasz się przeprosin.

KOZIOROŻEC 22.XII – 19.I
Cisza, spokój, jednym słowem – sie-
lanka. Ciesz się życiem, problemy od-
suń na dalszy plan.

WODNIK 20.I - 18.II
Brawo! Udało ci się postawić na swo-
im. Na przyszłość uważaj jednak, z 
kim zaczynasz toczyć bój...

RYBY 19.II - 20.III
Sprawy uczuciowe powoli nabierają 
tempa. Ktoś czeka na twój znak...

BARAN 21.III - 20.IV
Wszystko wskazuje na to, że nerwowe 
chwile masz już za sobą. Skup się na 
obowiązkach w pracy.

æ W ramach IV Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzyki 
Dawnej im. G.G.Gorczyckie-
go 25 kwietnia o godz. 18 w 
tyskim kościele p.w. św. Bene-
dykta (ul. Nałkowskiej 19) za-
gra Orkiestra Kameralna Mia-
sta Tychy Aukso. W programie 
koncertu znajdą się najsłyn-
niejsze uwertury z takich arcy-
dzieł muzyki wokalno-instru-
mentalnej angielskiego baroku, 
jak m.in.:The Fairy Qeen, King 
Artur Henrego Purcella, Ri-
naldo, Giulio Cesare, Rode-
linda, Alcina, Solomon, Judas 
Macchabeaus, Hercules Jerze-
go Fryderyka Handla oraz naj-
wybitniejsze symfonie Józefa 
Haydna. Wstęp wolny. 

æ 24 kwietnia o godz. 19 ko-
lejny koncert z cyklu „Piwnica 
na piętrze”. Tym razem wystąpi 
Czesław Wojtała, artysta kra-
kowskiej „Piwnicy pod Bara-
nami”. Bilety: 15 zł. 

æ Student Party II - pod takim 
hasłem 22 kwietnia odbędzie 
się impreza w Klubie Muzycz-
nym Tokarnia. Organizatorzy, 
tyscy studenci, zapraszają ab-
solwentów szkół ponadgimna-
zjalnych. Bilety kosztują 10 zł. 
Można je kupić przed imprezą 
lub zarezerwować pod nume-
rem telefonu 501780593 lub 
606146205. Wstęp dla osób 
pełnoletnich.

MS

R E K L A M A

W CO SIĘ BAWIĆ

INFORMATOR MIEJSKI

Komenda Miejska Policji al. Bielska 46, tel. 032 325 62 00, tel. 

alarm. 997

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej al. Niepodległo-

ści 230, tel. 032 227 20 11/12, tel. alarm. 998

Pogotowie Ratunkowe ul. Fitelberga 71, tel. 032 327 49 99, tel. 

alarm. 999

Pogotowie Gazowe ul. Barbary 25, tel. 032 227 31 24, tel. alarm 

992

Pogotowie Ciepłownicze tel. 032 219 56 81/82

Pogotowie Energetyczne tel. 032 303 09 91 lub 991

Pogotowie Wod.–Kan. tel. 032 227 40 31/32

Straż Miejska ul. Budowlanych 67, tel. 032 780 09 75, tel. alarm. 

986

Szpital Miejski ul. Cicha 27, tel. 032 780 39 90

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1, ul. Edukacji 102, 

tel. 032 325 41 00, 325 43 97/98/99, faks: 032 325 42 84

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna, 
ul. Budowlanych 131, tel. 032 219 31 77

Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, tel: 032 776 33 33, faks: 

032 776 33 44, e-mail: poczta@umtychy.pl

Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. Budowlanych 59, tel. 032 227 

70 06; 032 227 70 07, e-mail: poczta@mzuim.tychy.pl, http://www.

mzuim.tychy.pl

Miejski Zarząd Komunikacji al. Piłsudskiego 12, tel. 032 219 38 

20; 032 219 36 79, e-mail: poczta@mzk.pl, http://www.mzk.pl

Sąd Rejonowy ul. Budowlanych 33, tel. 032 323 30 00

Miejski Rzecznik Konsumentów ul. Grota Roweckiego 42, tel. 032 

780 50 63 i 66

Urząd Skarbowy al. Niepodległości 60, tel. 032 325 11 00

Urząd Pracy ul. Budowlanych 59, tel. 032 781 58 63

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Budowlanych 59, tel. 032 

227 35 40, e-mail: mops.tychy@interia.pl

Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I, ul. Nał-

kowskiej 19, tel. 032 218 10 13, 032 326 55 56, e-mail: biuro@ho-

spicjum.tychy.pl

NA CO
DO KINA

æ Nove Kino
tel. 032 325 05 04

OCZAMI KOBIET: PERSE-
POLIS wt. 19:00;
PREMIERY:
PUSH pt.-pon. 10:00 14:00 
16:00 19:45 21:45;
ZA JAKIE GRZECHY pt.-pon. 
10:30 15:00 20:00 21:45;
POZOSTAŁY REPERTUAR:
GENERAŁ NIL wt.-czw. 10:00 
12:30 15:00 17:30 20:00, pt.-
pon. 12:30 16:45 19:15;
HANNAH MONTANA wt.-
czw. 10:00 12:00 14:00 16:00 
18:00 20:00, pt.-pon. 10:00 
12:00 14:00 16:00 18:00;
NIEPROSZENI GOŚCIE wt.-
czw. 14:15 16:00 17:45 19:30 
21:15, pt.-pon. 12:15 15:45 
17:30 21:30;
SZYBKO I WŚCIEKLE wt.-
czw. 11:00 13:00 15:00 17:00 
19:00 21:00, pt.-pon. 11:00 
13:00 15:00 17:00 19:00 21:00;

VICKY CRISTINA BARCE-
LONA śr.-czw. 10:15 12:15 
16:15 18:15 20:15, wt. 10:15 
12:15 16:15 20:45, pt.-pon. 
10:15 12:15 14:00 18:00 19:45;
DZIELNY DESPERO wt.-czw. 
10:15 12:15 14:15.

Dla osób, które jako 
pierwsze dodzwonią się 
do naszej redakcji w śro-
dę 22 kwietnia o godz. 
10 (tel. 032 325 72 40) 
mamy zaproszenia:

2 dwuosobowe do No-
vegokina Tychy na filmy 
„Push” i „Za jakie grze-
chy” (do wykorzystania 
od 27 do 30 kwietnia).

1 dwuosobowe do Te-
atru Małego na „Ga-
lapagos” (24 kwietnia 
godz. 18.30).

bilety 
dla Czytelników

Kadr z filmu „Vicky Cristina 
Barcelona”

R E K L A M A

PLAN PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ 
KANALIZACJI W TYCHACH 20–25.04.2009
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ulica numery (kolejno) zakres utrudnienie Uwagi
Cielmice

Jedności 52, 50, 48, 46, 44, 59, 57, 55, 53, 51
budowa kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej pełnym wykopem dojazdu do posesji czasowe utrudnienie w dojeździeNa wzgórzu 11, 13, 14, 16
Nadrzeczna 42, 36, 34, 32, 33, 35, 37

Targiela 110, 100 dojazd do cmentarza
Czułów

Astrów

cała

bud. kan. sanit. i deszcz. pełnym 
wykopem + przyłącza

zajęcie obu pasów jezdni dojazd od Słoneczników i Katowickiej

Czułowska zajęcie  jezdni dojazd od Katowickiej, brak przejazdu 
w godz. 7-18

Gołębia

zajęcie obu pasów jezdni

brak przejazdu w godz. 7-18

Irysów dojazd od Tulipanów

Jabłoni budowa przyłącza brak przejazdu w godz. 7-18

Jesionowa bud. kan. sanit. i deszcz. pełnym 
wykopem + przyłącza dojazd od Katowickiej lub Śląskiej

Katowicka w rejonie stacji BP roboty związane z wykonaniem 
przewiertu pod Katowicką zajęcie odcinka pobocza w miejscach prowadzenia robót 

utrudnienia  Katowicka od Zwierzynieckiej do Tulipanów budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej pełnym wykopem  

Konwalii od Tulipanów
budowa kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej pełnym wykopem + 
przyłącza

zajęcie obu pasów jezdni brak przejazdu w godz. 7-18

Kukułcza
cała bud. kan. sanit. i deszcz. pełnym 

wykopem + przyłącza

zajęcie obu pasów jezdni
Leszczynowa utrudnienia w ruchu 

Maków zajęcie obu pasów jezdni brak przejazdu w godz. 7-18

Mikołowska  (pobocze chodnik)
w rejonie Fiołków budowa kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej pełnym wykopem  zajęcie odcinka pobocza w miejscach prowadzenia robót 
utrudnienia od Fiołków do Katowickiej budowa kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej metodą bezwykopową 
Modrzewiowa od nr 14  w stronę Katowickiej roboty drogowe brak dojazdu brak przejazdu w godz. 7-18

Narcyzów od Kwiatów do Bzów
budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej pełnym wykopem  

przyłącza
zajęcie obu pasów jezdni dojazd od ul. Tulipanów i ul. Bzów

Oświęcimska w rejonie stacji BP roboty związane z wykonaniem 
przewiertu pod Oświęcimską zajęcie odcinka pobocza w miejscach prowadzenia robót 

utrudnienia 
Powstańców cała bud. kan. sanit. i deszcz. pełnym 

wykopem + przyłącza

zajęcie obu pasów jezdni

dojazd od Mikołowskiej lub Tulipanów
Różana dojazd od Słoneczników

Słoneczników od ul. Astrów do ul. Różanej bud. kan. sanit. i deszcz. pełnym 
wykopem  przyłącza brak przejazdu w godz. 7-18

Słowicza
całaSokola bud. kan. sanit. i deszcz. pełnym 

wykopem + przyłącza
Śląska od ul. Żarnowieckiej 

do ul. Narcyzów budowa przyłącza i roboty drogowe utrudnienia w ruchy
Tulipanów pobocze + chodniki roboty drogowe zajęcie chodnika i połowy jezdni utrudnione przejście drugą stroną ulicy
Wschodnia

cała

budowa przyłącza utrudnienia w ruchu

Zawilców bud. kan. sanit. i deszcz. pełnym 
wykopem + przyłącza zajęcie obu pasów jezdni brak przejazdu w godz. 7-18

Żarnowiecka budowa przyłącza utrudnienia w ruchu

Żurawia bud. kan. sanit. i deszcz. pełnym 
wykopem  przyłącza zajęcie obu pasów jezdni brak przejazdu w godz. 7-18

Jaroszowice

Dworska  76, 78, 82, 2, 69, 67, 55, 53, 64, 
dz.nr590/16, 47, 45, 62, 82

budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej pełnym wykopem uciążliwości w dojeździe do posesji czasowe utrudnienie w dojeździe, wjazd 

od ul. Miodowej i ul. Mysłowickiej
Jaroszowicka dz. nr 699/109, 673/109, 671/109, 

670/109
budowa kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej - sieci boczne uciążliwości w dojeździe do łąk oraz posesji czasowe utrudnienie w dojeździe 

Kościelna budynki nr 74,72,70 budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej pełnym wykopem

dojazdu do posesji czasowe utrudnienie w dojeździe, objazd 
od ul. Jaroszowickiej

Mysłowicka   29,31,33 przejazd połową drogi w miejscu robót zwężenie drogi
Mąkołowiec

Derkaczy sukcesywnie cala ulica zabudowa studni na kanale 
istniejącym

zajęcie całej szerokości ulicy wyjazd do ul. Mąkołowskiej
Kosów sukcesywnie cala ulica zajęcie połowy szerokości ulicy  

Objazdowa 50, 52 budowa kanalizacji pełnym 
wykopem zajęcie całej szerokości ulicy wyjazd do ul. Derkaczy

Skowronków  roboty odtworzeniowe chodnika zajęcie pobocza jezdni  
Szczygla 21, 20, 18 budowa kanalizacji pełnym 

wykopem
zajęcie całej ulicy brak dojazdu 7.00-15.00

Wronia 20, 23, 28 zajęcie całej ulicy  

Ziębia cała ulica roboty odtworzeniowe nawierzchni zajęcie całej szerokości ulicy objazd Kruczą do Szpakowej i 
Mąkołowskiej

Stare Tychy

Wieczorka, Solna - odtworzenie nawierzchni zamknięcie drogi duże utrudnienia w ruchu pieszym i 
kołowym

 Kościuszki - budowa kanałów deszczowych i 
sanitarnych czasowe zajęcie drogi i chodnika duże utrudnienia w ruchu drogowym , 

istotne zmiany w organizacji ruchu
 Sadowa Sadowa odtworzenie nawierzchni częściowe zajęcie drogi utrudnienia w ruchu kołowym
Bielska od nr 54 do 80 odtworzenie zieleni zajęcie pasa zieleni,   
Borowa od potoku Żwakowskiego do 

Jeżynowej odtworzenie nawierzchni częściowe   zamknięcie drogi utrudnienia w ruchu kołowym

Damrota od Burschego do Źródlanej odtworzenie zieleni zajęcie pasa zieleni,   
Damrota budowa kanału czasowe zajęcie drogi i chodnika czasowe utrudnienia w ruchu kołowym

Norwida -

odtworzenie nawierzchni

zamknięcie drogi

duże utrudnienia w ruchu kołowym, 
objazd Nowokościelną

Jeżynowa od skrzyż. z Borową do torów PKP duże utrudnienia w ruchu, objazdy 
zgodnie z organizacją ruchu

Glinczańska od Jeżynowej do wiaduktu  PKP

częściowe zajęcie drogi

duże utrudnienia w ruchu

Jeżynowa od skrzyżowania z ul. Glińczańską 
do skrzyżowania z ul. Wodną duże utrudnienia w ruchu kołowym

Katowicka od Kościuszki do Oświęcimskiej częściowe zajęcie pasa drogowego. Bardzo 
duże utrudnienia w ruchu kołowym

Kasztanowa - zamknięcie drogi duże utrudnienia w ruchu kołowym 
i pieszych

Wartogłowiec

Jaskrów 72
bud. kan. sanit. i deszcz. pełnym 

wykopem

utrudnienia w ruchu, zamknięcie ulicy – 
dojazd dla mieszkańców dojazd od Dzwonkowej lub Oświęcimskiej

boczna Jaskrów Za posesją 68 w kier. Jaskrów
utrudnienia w ruchu

 
boczna Oświęcimskiej Wzdłuż ogródków działkowych  

Cmentarna okolice posesji 48 bud. kan. sanit. i deszcz. 
utrudnienia w ruchu 

 
Dziewanny 23 budowa kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej pełnym wykopem
dojazd od Pod Lasem i od Dzwonkowej

Jodłowa Okolice posesji 45 Dojazd od Pod Lasem i od Zwierzynieckiej
Kaczeniec 30, 28 budowa kan. sanit. i deszcz. ustalony objazd, dojazd dla mieszkańców dojazd od Dzwonkowej i od Marzanny
Krokusów 3

budowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej pełnym wykopem

utrudnienia w ruchu w trakcie robót

dojazd umożliwiony każdorazowo po 
zakończeniu robótOstróżki Okolice posesji 31

Stokrotek Okolice posesji 24

Wzdłuż ul. Oświęcimskiej 87
bud. kan. sanit. i deszcz. pełnym 

wykopem + wykonywanie 
przecisku pod  Oświęcimską

 

Wilkowyje
boczna Leśnej 12, 10 roboty odtworzeniowe nawierzchni zajęcie całej szerokości ulicy

wydzielone przejście dla pieszychchodnik od  Wilczej do Chłodniczej 
(stara Wiejska) 28 prace przy budowie pompowni zajęcie całego chodnika

Dojazdowa od skrzyżowania z ul. Wałową

bud. kan. pełnym wykopem

zajęcie pobocza ulicy  
Mikołowska droga krajowa przy granicy z 

Mikołowem zajęcie pobocza jezdni wyłączenie jednego pasa ruchu

Murarska pobocze ulicy zajęcie połowy szerokości ulicy  
Obywatelska rejon ogródków działkowych zajęcie pobocza jezdni  

Podleska od skrzyżowania z ul. Murarską w 
kierunku przejazdu PKP zajęcie połowy szerokości ulicy  

Wałowa (w kierunku ul. Granicznej) 30, 28, 26 zajęcie całej szerokości ulicy wyjazd do Granicznej lub Podleskiej
Wałowa(w kierunku ul. Dojazdowej) 32,34,36, zajęcie połowy szerokości ulicy  

Wiejska 30,33,42
zajęcie całej szerokości ulicy 

objazd Wierzbową do Mikołowskiej
objazd Szkolną do Leśnej

73,76,78 wyjazd do Wierzbowej lub Wilczej
Wiśniowa 67,75 objazd Szkolną do Wilczej

Długa 100, 98, 96, 170, 106, 108, 110

bud. kan. sanit. i deszcz. pełnym 
wykopem

dojazdu do posesji
czasowe utrudnienie w dojeździe, objazd 

od Jaroszowickiej
Goździków 33 jednostronne zamknięcie drogi

Skotnica od budynku nr 3 w górę brak dojazdu do posesji w godz.7-16 czasowe utrudnienie w dojeździe 

Spokojna 50, 54 dz nr 1120/10 dojazdu do posesji jednostronne zamknięcie drogi, dojazd 
od Długiej

Zwierzyniec

boczna ul. Pod Lasem 52-58 budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej pełnym wykopem utrudnienia w ruchu w trakcie robót

dojazd umożliwiony każdorazowo po 
zakończeniu robót

Cisów 44 dojazd od Pod Lasem i od Zwierzynieckiej

Zwierzyniecka Od 94 do 120 bud. kan. sanit. i deszcz. zamknięcie ulicy, ustalony objazd, dojazd 
dla mieszkańców

objazd od strony Zwierzyńca ulicami 
Czarną, Pod Lasem, Stokrotek oraz od 

strony Kaczeńca ulicami Marzanny, 
Kaczeniec, Dzwonkową

Wiosenna
całość Roboty drogowe utrudnienia w ruchu dojazd od Topolowej i Pod Lasem

1 budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej pełnym wykopem utrudnienia w ruchu dojazd od Grabowej i Pod Lasem
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Douglas, Andre, Mauricio, 
Halison to czwórka Brazy-
lijczyków występujących 
w barwach Jango Katowice 
i to właśnie oni zadecydo-
wali o niedzielnej wygranej 
z Jachymem 4:3. Zdobyli 
trzy z czterech goli...

Goście szybko objęli prowa-
dzenie, w odpowiedzi wy-

równał Michał Słonina. Chwilę 
potem podwyższył Rafał Hara-
zim. Co prawda w 13. minucie 
rywale strzelili kolejną bramkę, 
jednak do przerwy wynik meczu 
na 3:2 dla Jachyma ustalił Piotr 
Słonina. Cztery minuty po wzno-
wieniu gry goście wyrównali 
stan gry na 3:3 i do nich należało 

ostatnie słowo – na półtorej mi-
nuty przed zakończeniem meczu 
strzelili gola i przypieczętowa-
li zdobycie kompletu punktów. 
Po 20. kolejkach Jachym zajmuje 
7. miejsce z 27 pkt. LS

www.tychy.pl
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sport

OGŁOSZENIA 

DROBNE

P R O M O C J A

Autoalarm! Promocja 220 zł z monta-
żem, 2 lata gwarancji. (032) 780-37-37.

Wykonuję świadectwa energetyczne bu-
dynków i lokali 509-455-375

Wynajmę M4 509-455-375

Autoalarm. Promocja 230zł z montażem, 
głośniki, CB radio. Batex Tychy, www.ba-
tex.pl, 032 217-51-23.

Biuro Ogłoszeń: Tychy, al. Piłsudskiego 12, IV piętro, tel. 032 325 72 11, czynne: poniedziałek od 10.00 do 18.00, wtorek – piątek od 8.00 do 16.00

TYLKO U NAS – STUDENCI,

EMERYCI I RENCIŚCI – 15% ZNIŻKI

LINIA TEKSTU 3 zł netto (standardowy łam ok. 45 znaki wraz ze spacjami)
POGRUBIENIE + 20%
RAMKA CZARNA + 40%
RAMKA KOLOR + 50%
FULL KOLOR (ramka + podlew) + 70%
do wyboru: piaskowy   , błękit   , zielony   , żółty

Sprawdź ile zapłacisz * za tej długości ogłoszenie zwykłe zapłacisz 6 zł netto (7,32 z VAT)

S p r z e d a m  s a m o c h ó d  2 0 0 4 ,  s t a n  i d e a l n y .  
C e n a  d o  u z g o d n i e n i a .  t e l  6 0 0  0 0 0  0 0 0

Tapicer – renowacje, drobne naprawy 
(krzesła, fotele, sofy, wersalki) faktura 
VAT tel. 601 157 265

WEEKEND MAJOWY 1-3.05.2009r. Za-
praszamy na wycieczkę na Węgry, W 
programie: Miskolc Tapolca, Eger, To-
kaj. Dokładne informacje: Biuro Po-
dróży PTTK Tychy, 43-100 Tychy, al. 
Niepodległości 198, tel. 032 227 28 93.

F.H.U. RAJTAN oferuje: prace ogólno-
budowlane, wykończenia wnętrz, 
brukowanie itp. tel. 511-707-672

Kompleksowe remonty i wykończe-
nia mieszkań. Uczciwie i solidnie. 
517 233 217

DWA ZWYCIĘSTWA 
DZIELĄ KOSZYKARZY 

BIG STARA TYCHY 
OD AWANSU 

DO EKSTRAKLASY.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

T yle samo ma jednak przed 
sobą ekipa ich półfina-

łowych rywali – Stal Stalowa 
Wola. W Tychach oba zespo-
ły wygrały po jednym meczu, 
a gra się do trzech zwycięstw. 
Teraz rywalizacja przenosi się 
do Stalowej Woli (25. i 26.04).

Pani prezes 
zapowiada

Byłam trochę zmartwiona 
po sobotnim meczu, ale dzi-
siaj drużyna pokazała się z jak 
najlepszej strony – powiedzia-
ła Teresa Dembowska, prezes 
Big Stara. – Mam nadzieję, 
że zawodnicy zagrają podob-
nie w następnych meczach.

Na pytanie czy klub jest 
przygotowany do ewentualne-
go awansu, prezes Dembowska 
odpowiedziała: – Od jakiegoś 
czasu działamy i pracujemy tak, 
jakbyśmy byli klubem z naj-
wyższej ligi, choć oczywiście 
dysponujemy skromniejszym 
budżetem. Jednak dobrze 
wiem, ile kosztuje gra w eks-
traklasie, ile trzeba pieniędzy 
i jakie są wymagania. Jesteśmy 
na to przygotowani, walczymy 
o awans.

Przegrana i...
Potyczki ze Stalą tyszanie 

zaczęli od porażki. Nieźle za-
grali w pierwszej kwarcie so-

botniego meczu, ale potem było 
już gorzej. Wyraźnie oddali ini-
cjatywę rywalom, a słaba sku-
teczność i błędy indywidualne 
spowodowały, że rywale szyb-
ko odrobili straty. O wszystkim 
zadecydowały ostatnie sekundy 
i moment nieuwagi przy roze-
graniu piłki. Kiedy do końca 
meczu pozostało 26 sekund 
(wynik 67:67), Stal zaczynała 
po aucie, pod koszem Big Sta-
ra. Piłkę dostał nie pilnowany 
Tomasz Andrzejewski i rzucił, 
ustalając wynik meczu na 69:67 
dla Stali.

... wygrana
W drugim meczu półfina-

łowym tyszanie zagrali znacz-
nie lepiej, pewnie wygrywając 
92:82 (po pierwszej kwarcie 
prowadzili 28:10). Tym razem 
kontrolowali całe spotkanie, 
stale utrzymując kilku, czy kil-
kunastopunktową przewagę 
(maksymalnie było 24 punk-
ty). Na pochwały zasługuje 
cała drużyna – lepiej niż w so-
botę zagrał Kulig, choć jesz-
cze nie tak, jak oczekiwaliśmy, 

mniej skuteczny Pacocha był 
jak zwykle pewnym punktem 
zespołu, dobre wejścia miał 
Pustelnik, walczył jak lew To-
masz Bzdyra, a najbardziej 
błyszczał Krzysztof Mielczarek 
– najskuteczniejszy zawodnik 
spotkania.

REMIS W PÓŁFINALE PLAY OFF

Jeszcze 
dwa zwycięstwa

Krzysztof Mielczarek zagrał w niedzielę jeden z najlepszych 
meczów w sezonie. Zdobył 23 punkty.
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æ Big Star – Stal Sta-
lowa Wola 67:69 (22:16, 
12:20, 19:17, 14:16). Big 
Star: Pacocha 29 (4 za 3 
pkt), Frankowski 12 (1), 
Kulig 7, Mielczarek 5, 
Zmarlak 4 oraz Radwan 
8 (2), Bzdyra 2, Pustel-
nik 0, Markowicz 0.
æ Big Star Tychy – Stal 
Stalowa Wola 92:82 
(28:10, 20:26, 21:23, 
23:23). Big Star: Miel-
czarek 23, Kulig 17 Pa-
cocha 16 (2 za 3 pkt), 
Frankowski 8 (2), Zmar-
lak 3 (1) oraz Bzdyra 18 
(3), Radwan 3 (1), Pu-
stelnik 2 Markowicz 2.

statystyka

W miniony weekend 
w Tychach wystartowały 
śląskie eliminacje jednego 
z największych w Polsce 
turniejów dla najmłod-
szych – Deichmann Mini 
Mistrzostwa Europy 2009.

W imprezie, która roz-
grywana będzie przez 

osiem najbliższych week-
endów, startuje prawie 400 
uczestników z rocznika 2000 
i młodszych oraz zawod-

ników z roczników 1998 
i 1999 (młodsi grają w sobo-
ty od godz. 13 do 19, starsi – 
w niedziele od 8 do 14). Star-

tują wszystkie tyskie kluby, 
prowadzące zajęcia z najmłod-
szymi: MOSM, Chrzciciel, 
Pionier, Grom, GKS Tychy, 
Siódemka oraz dodatkowa 
drużyna dla niezrzeszonych. 
W ub. roku najlepsi w Polsce 
okazali sie piłkarze Gromu Ty-
chy (wygrali w dwóch katego-
riach). W tym roku nagroda-
mi dla zwycięzców są wyjazdy 
do Euzebiusza Smolarka, To-
masza Kuszczaka oraz Marci-
na Wasilewskiego. LS

DEICHMANN MINI MISTRZOSTWA EUROPY 2009

Wiosna piłkarzyków

HOKEJ

Vavrečka 
w GKS

W nowym sezonie hoke-
istów GKS Tychy popro-
wadzi 45-letni Czech Jan 
Vavrečka, który w minio-
nym sezonie był szkole-
niowcem Zagłębia Sosno-
wiec.

J ako zawodnik grał w Vitko-
vicach, Ołomuńcu, Brnie, 

a pod koniec kariery wyjechał 
do Niemiec. Potem był trene-
rem czeskich zespołów, wresz-
cie trafił do Sosnowca.

Jeszcze nie wiadomo kto 
będzie jego asystentem, jak po-
informowano – zostanie nim 
polski trener związany z ty-
skim klubem. LS

KRÓTKO

æ LEKKA ATLETYKA. Woj-
ciech Czernek, zawodnik 
MOSM Tychy, zdobył złoty me-
dal podczas mistrzostw Polski 
juniorów w biegach górskich 
w stylu angielskim (to odmiana 
biegów górskich – trasa prowa-
dzi i w górę i w dół). Zawody 
rozegrano na Górze św. Anny, 
a Czernek sięgnął po tytuł mi-
strzowski na dystansie 4 km 
i obronił złoty medal zdobyty 
przed rokiem. Tyski lekkoatle-
ta, podopieczny Józefa Gawli-
ny, został powołany do repre-
zentacji Polski na mistrzostwa 
Europy juniorów w Düsseldor-
fie.
æ PIŁKA NOŻNA. W lidze 
okręgowej Ogrodnik Ciel-
mice zdobył pierwszy punkt 
w rundzie wiosennej, remisu-
jąc 1:1 z LKS Bełk. Gola zdo-
był Damian Kobierski. Po 21. 
kolejce Cielmice zajmują 15., 
przedostatnie miejsce w ta-
beli z dorobkiem 16 pkt. Ko-
lejny mecz 26.04 z Orłem 
w Mokrem.
Klasa A. Iskra Pszczyna – GKS 
Tychy 2:0, Pniówek II – OKS Zet 
Tychy 2:1 Rezerwa GKS jest na 4. 
miejscu w tabeli – 29 pkt, „Zetka” 
– na 10. – 25 pkt. Prowadzi Iskra 
44 pkt. Zagrają: OKS Zet – Gar-
dawice, GKS II Tychy – Wyry.
Klasa B: Zryw Pszczyna – 
Chrzciciel 1:5, Jaroszowice – 
Miedźna 2:2. Prowadzi Chrzci-
ciel 32 pkt przed Jaroszowicami 
– 31 pkt. W najbliższej kolejce: 
Woszczyce – Chrzciciel, Cza-
pla – Jaroszowice.
Klasa C: ZET II – Wisła Mała 
8:1, Brzeźce – KTK Tychy 2:1. 
ZET II jest na 6. miejscu – 25 
pkt. KTK na 11 – 10 pkt. Pro-
wadzi Wola – 32 pkt. Grają: 
Grobla – OKS Zet II Tychy, 
KTK Tychy – Łąka II. LS

Na 10 miejsce w tabeli II 
ligi wywindowała GKS 
Tychy wygrana z Rako-
wem w Częstochowie. 
Podopieczni Mirosława 
Smyły pokonali rywala 
2:1, a obie bramki zdobył 
Maciej Mańka.

T yszanie bardzo chcieli się 
zrewanżować za porażkę 

w rundzie jesiennej i to im się 
udało. Do przerwy GKS prze-
grywał 0:1, choć piłkarze mieli 
kilka okazji do zdobycia gola. 
Dopiero w 49. minucie Mań-
ka wykorzystując znakomite 

podanie Krzysztofa Bizackie-
go z rzutu wolnego wpisał się 
na listę strzelców. Po raz drugi 
uczynił to w 82. min. – w za-
mieszaniu pod bramką rywa-
li zachował najwięcej zimnej 
krwi i pewnie strzelił.

GKS Tychy: Suchański 
– Kozłowski, Masternak, Za-
dylak, Mańka (87. Dębowski) 
– Wania (75. Kasprzyk), Od-
robiński, Ankowski, Żyła (75. 
Ambroziak) – Bizacki, Wróbel.

GKS zajmuje 10 miejsce z 32 
punktami (8 zwycięstw, 8 remi-
sów, 9 porażek), prowadzi MKS 
Kluczbork – 47 pkt.  LS

JACHYM PRZEGRAŁ Z JANGO

Zatańczyli sambę

GKS IDZIE W GÓRĘ!

Dzień Mańki
Ó

Bilety na Elanę

W środę, 22 kwietnia GKS Tychy podejmuje Elanę To-
ruń (godz. 17). Trzy pierwsze osoby, które zadzwonią 
do redakcji tygodnika „Twoje Tychy” w środę, 22.04, 
o godz. 10 – tel. 032 780 04 07 – otrzymają ufundowa-

ne przez GKS Tychy bilety.
Wejściówki będą do odbioru 
przed meczem w kasie stadionu 
(od strony pływalni).

GKS zaprasza na stadion

W Częstochowie piłkarze GKS odnieśli 8. zwycięstwo 
w tym sezonie.

Dla małych piłkarzy 
rozpoczęła się wielka gra.
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na luzie

DOWCIP 
TYGODNIA

Następny numer TT ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

Gazetę dostaniesz rano w:
trolejbusach A i B;
æ autobusach: 1, 2, 14, 33, 51, 
82, 131, 137, 254, 273, 291, 696
æ obok sklepu AZET – od 7.00
æ na skrzyżowaniu przy browa-
rze – od 7.00
æ na Hotelowcu – od 7.00
æ na skrzyżowaniu przy „Tęczy” 
– od 14.00
æ Tyskie Hale Targowe 
od godz. 7.00
na stojakach w:

æ budynku Śródmieście, 
al. Piłsudskiego 12
æ Tyskich Halach Targowych, 
al. Piłsudskiego 8
æ WBU Balbina Centrum, 
ul. Barona 30
æ Śląskiej Giełdzie Kwiatowej, 
ul. Sadowa 3
æ Szpitalu Wojewódzkim, 
ul. Edukacji 102
æ Urzędzie Miasta, 
al. Niepodległości 49
æ Tyskim TBS, ul. Budowlanych 59

æ Krytej Pływalni, ul. Edukacji 9
æ MZBM, ul. Filaretów 31
æ MBP, ul. kard. 
S. Wyszyńskiego 27
æ Muzeach: Miejskim 
i Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9
æ NoveKino Tychy, 
al. Jana Pawła II 18
æ Hotelu Piramida, 
ul. Sikorskiego 100
æ Restauracji Avanti, 
pl. Baczyńskiego

æ Warka – piwiarnia, 
pl. Baczyńskiego
æ RPWIK w Tychach SA, 
ul. Sadowa 4 
æ WKU, ul. Cyganerii 51
æ Klub Zdrowie, ul. Edukacji 9
æ SM „Oskard”, 
ul. Dąbrowskiego
æ BEST CJO, ul. Kopernika IB 
æ MBP nr 1, pl. św. Anny 3
æ Mario Car, Katowicka 20
æ Szpitalu Miejskim, 
ul. Cicha 27

æ Teatrze Małym, 
ul. kard. Hlonda 1
æ DH Baron, al. Jana Pawła II
æ KSSE Podstrefie Tyskiej, 
ul. Fabryczna 2
æ Car Serwis Fabryczna, 
ul. Fabryczna
æ Elektrociepłowni Tychy, 
ul. Przemysłowa
æ Fiat, ul. Turyńska
æ Johnson Controls, 
ul. Świerczyniecka 7
æ Sklepie spożywczym, 

Jaroszowice, 
l. Pasterska 1
æ Sklepie spożywczym, 
Jaroszowice, 
ul. Mysłowicka
æ Sklepie spożywczym 
„U Tereski”, Czułów
æ Przychodni Zdrowia, 
Czułów ul. Narcyzów
oraz w: 
æ Hotelu Noma Residence 
– Zameczek 
myśliwski w Promnicach 

æ Restauracji 
„pod Kasztanami” 
w Wilkowyjach
æ Restauracji 
Magnolia, 
Urbanowice, 
ul. Oświęcimska 164
æ Sklepie spożywczym 
w Urbanowicach, 
ul. Urbanowicka 33

E
M

Jadący nowym 
autem mężczy-
zna spostrzega 
na przejściu dla 
pieszych chude-
go, ubranego w stare ciuchy daw-
nego kolegę z klasy. Zatrzymuje 
się i mówi: – Cześć, poznajesz 
mnie? – Pewnie, co słychać? – 
W porządku. Wróciliśmy z żoną 
z Hawajów i właśnie odebra-
łem lexusa, chcę się budować... 
A co u ciebie? – Nic, tydzień już 
nie jadłem. – O kurcze, to się 
zmuś! OPOWIEDZIAŁ

 ANDRZEJ WALAS,

 DRUGI TRENER BIG STARA.
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W ubiegłym tygodniu naszym 
Czytelnikom najbardziej spodo-
bał się podpis: Jak ja nie lubię 
zimnej wody... brr...

TT KRZYŻÓWKA Z HASŁEM I NAGRODĄ

Osoba, której pocztówka dotrze do naszej redakcji jako 
trzecia, otrzyma od nas czapeczkę tychy.pl. Szczegółowy re-
gulamin konkursu dostępny jest w redakcji. Hasło z krzy-
żówki nr 72: TYSZANOM ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT. 
Czapeczkę otrzymuje Helena Gorewoda. Nagrodę odebrać 
można w naszej siedzibie przy al. Piłsudskiego 12, 
IV p. pok. 404A.

kupon nr 74

Wytnij ten kupon, naklej na kartę pocztową wraz 

z hasłem i prześlij do 4 maja 2009 r. na adres redakcji: 

Twoje Tychy, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.

R E K L A M A

ŚMIESZNE 
ZDJĘCIE
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