
Fiat nie sprzedaje się
DO 2 LISTOPADA W TYSKIEJ FABRYCE FIATA trwa przerwa 
produkcyjna. Postój był w zasadzie planowany, ale wydawało się, 
że uda się jakoś uniknąć takiej sytuacji.

strona 3

Informator na 1 listopada
CZAS WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I ZADUSZEK to okres zadumy 
i wyciszenia. Dlatego, żeby uniknąć błahych i przyziemnych proble-
mów, zamieszczamy krótki informator, a w nim: jak kursują autobu-
sy, informacje o zmianach w organizacji ruchu i godziny nabożeństw 
na cmentarzach.

strona 6

Na przetrwanie
W KOLEJNYM MECZU KO-
SZYKARZE GKS TYCHY prze-
grali z ŁKS Łódź 64:75, ale tym ra-
zem to, co się działo na parkiecie, 
zeszło na plan dalszy wobec tego, 
co stało się po ostatniej syrenie. 
Prezes koszykarskiego klubu Teresa Dembowska, wiceprezes Marek 
Kostarz, trener Mariusz Niedbalski i w imieniu zawodników Mariusz 
Bacik zwrócili się apelem o pomoc dla klubu i drużyny.

strona 17
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Kolor – mój kod
MYŚLĘ, ŻE JESTEM OPTYMISTKĄ, osobą pozytywnie na-
stawioną do świata i ludzi. Wierzę w ludzi, wierzę w ich dobro. 
Może to się przekłada na kolory, których używam. Niemniej jest 
we mnie druga strona, mroczna… – TT rozmawia z malarką Be-
atą Wąsowską.
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NA TWOICH STRONACH:

Szpital 
na krawędzi?

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
SPECJALISTYCZNY W TYCHACH 

TONIE W DŁUGACH. JAK 
INFORMUJE JEGO NOWY 

DYREKTOR, DR N. MED. ANDRZEJ 
DRYBAŃSKI, JUŻ TERAZ CZĘŚĆ 

ŚRODKÓW Z NARODOWEGO 
FUNDUSZU ZDROWIA ZAMIAST 

NA KONTO SZPITALA, TRAFIA 
DO KOMORNIKÓW. WŚRÓD 

WIERZYCIELI, KTÓRZY DOMAGAJĄ 
SIĘ NATYCHMIASTOWEJ 

SPŁATY NALEŻNOŚCI, SĄ M.IN. 
DOSTAWCY ENERGII I FIRMY 

FARMACEUTYCZNE.

Sylwia Zawadzka
s.zawadzka@twojetychy.pl

D yrektor szpitala ostrzega, iż przyszłość pla-
cówki zależy od tego, czy uda się porozumieć 

z wierzycielami, ale również z pracownikami.
Andrzej Drybański był wcześniej dyrektorem 

Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Kato-
wicach. Do końca roku jest też dyrektorem Szpita-
la Klinicznego nr 1 w Zabrzu. Jak mówi, również 
tamten szpital zastał w opłakanej sytuacji finanso-
wej. Po trzech latach ciężkiej pracy udało się przy-
wrócić placówce płynność finansową, jednak nie 
obyło się bez wielkich trudności, łącznie ze straj-
kiem personelu.

Szpital Wojewódzki w Tychach, jest prowa-
dzony w formie samodzielnego publicznego zakła-
du opieki zdrowotnej przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego. Dysponuje 762 łóżkami 
na 16 oddziałach. O tym, czy szpitalowi wojewódz-
kiemu grozi finansowa zapaść, i co kłopoty szpi-
tala mogą oznaczać dla pacjentów, a także o pla-
nie wyjścia z kryzysu, rozmawiamy z dyrektorem 
placówki.

Więcej czytaj na str. 3

Bohater tygodnia: Sławomir Pstrong
Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. 
Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. >strona 2

Mam nadzieję, że uda mi się porozumieć z wierzycielami – mówi dyrektor Drybański.



Przepisem na racuchy podzieliła się 
z nami Anna Weintritt, pracownik 
banku.

SKŁADNIKI: 3 jajka, pół szklanki cu-
kru, 3 łyżki śmietany 18%, mały proszek 
do pieczenia, 2 szklanki mąki pszennej, 3 jabłka, 
olej do smażenia.
PRZYGOTOWANIE: Białka ubić na sztyw-

no, dodać pół szklanki cukru, żółtka, 
3 łyżki śmietany oraz mąkę z proszkiem 
do pieczenia. Wszystko razem dokład-
nie wymieszać. Na koniec dołożyć starte 
na tarce jabłka. Łyżką formować racu-
chy i układać na patelni. Smażyć na ole-

ju na niedużym ogniu z obu stron na złoty kolor. 
Przed podaniem racuchy posypać cukrem pu-
drem. Smacznego.  not. SłaB
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idzie tydzień

æ W czasie „Miesiąca 
dla Zdrowia” tyszanie, 
w październikowe sobo-

ty mogli bezpłatnie sprawdzić po-
ziom cukru i cholesterolu we krwi 
i skorzystać z porad lekarzy.

æ Tyszanin Bogusław 
Magrel kierował wypra-
wą, która zdobyła hima-
lajski 8-tysięcznik Cho 

Oyu.
æ Do użytku oddano ron-
do na skrzyżowaniu ulic 
Bielskiej, Jaśkowickiej 

i Piłsudskiego.
æ 150 wolontariuszy 
kwestowało na tyskich 
cmentarzach na rzecz 
hospicjum im. św. Ka-

liksta. Zebrano ponad 18 tys. zł.

FELIETON

CO DALEJ ZE SZPITALEM?
Beata Kurek
b.kurek@twojetychy.pl
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Na Państwa telefony czekamy 
w każdy wtorek w godz. 9.30-15.30.

DYŻUR REPORTERA

R E K L A M A

Przepisem na racuchy podzieliła się 
z nami Anna Weintritt, pracownik 
banku.

SKŁADNIKI: 
kru, 3 łyżki śmietany 18%, mały proszek 
do pieczenia, 2 szklanki mąki pszennej, 3 jabłka, 
olej do smażenia.
PRZYGOTOWANIE: 

Masz pytania? Za naszym pośrednictwem 
odpowiedzą na nie eksperci: lek. med. 
Marek Krawczyk – dyrektor Szpitala 

Miejskiego, Beata Kopczyńska z ZUS, mec. 
Dariusz Michalski

zadzwoń: 32 325 72 40, przyślij e-maila: 
redakcja@twojetychy.pl

napisz: Twoje Tychy, al. Piłsudskiego 12, 
43-100 Tychy, z dopiskiem: 

Zapytaj eksperta. Twoje pytanie 
przekażemy ekspertowi, odpowiedź 

znajdziesz na łamach TT 
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BOHATER TYGODNIA

Opowiedzieć o Ciszy...

PRZEPISY KULINARNE TYSZAN

Racuchy u Ani
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ieści o złej kondycji finansowej 
naszej rodzimej służby zdrowia 
nie są niczym nowym. Przyzwy-
czailiśmy się do kolejnych infor-

macji o rosnącym zadłużeniu polskich szpitali, 
nie robią na nas wrażenia wiadomości o kilkuna-
stomiesięcznym czasie oczekiwania w kolejkach 
do lekarzy specjalistów.

W tym świetle, do informacji o problemach finansowych 
tyskiego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego też mo-
glibyśmy podejść bez większych emocji. Niestety, mocne 
słowa zarządzającego placówką, dyrektora, dr. n. med. An-
drzeja Drybańskiego nie mogą pozostać bez reakcji (strona 
3). Gdy słyszy się o rozkładaniu pensji na raty, pożyczkach 
na wypłaty dla pracowników, 24 milionach złotych długów 
wymagalnych, komornikach sięgających po szpitalne pie-
niądze wiadomo, że sprawa jest poważna. Jeśli nie uda się 
ustabilizować sytuacji, szpitalowi zagrozi widmo upadku. 

Za kondycję finansową szpitali i zarządzanie nimi od-
powiadają dyrektorzy oraz organy założycielskie placówek 
– w tym przypadku samorząd województwa śląskiego. Mało 
pocieszająca wydaje się być wiadomość, że tyska placówka 
nie jest tą najbardziej zadłużoną w województwie…

28 października o godzinie 
21.30 telewizja TVN pokaże 
film „Cisza” w reżyserii Sła-
womira Pstronga. Film opo-
wiada historię tragicznej zi-
mowej wyprawy na Rysy, 
z której nie wróciło sześcio-
ro uczniów I LO w Tychach. 
Zginął także brat jednego 
z licealistów i jeden z opie-
kunów grupy.

F ilm „Cisza” miał swoją pre-
mierę na dużym ekranie 

22 maja w tyskim NovymKi-
nie. W czwartek po raz pierw-
szy będą mogli obejrzeć go te-
lewidzowie. To pierwszy film, 
który opowiada o tej najwięk-
szej tragedii w historii polskich 
Tatr. Jest to również pierwszy 
pełnometrażowy film, nakręco-
ny przez Sławomira Pstronga, 
absolwenta Wydziału Radia i Te-
lewizji w Katowicach. – Wcze-
śniej zrealizowałem krótkome-
trażowy film „Plan”, to było kino 
autorskie – mówi reżyser. – „Ci-
sza” jest moim pierwszym peł-
nometrażowym filmem. Otrzy-
małem propozycję jego reżyserii 
od producentki TVN Krystyny 
Lasoń, z którą wcześniej współ-
pracowałem przy serialach. Kry-
styna znała mój styl i dlatego za-
proponowała mi ten projekt.

Po śladach 
tragedii

Film powstał w ramach fa-
bularnego cyklu telewizji TVN 
„Prawdziwe historie”. Jak mówi 
Sławomir Pstrong, jego realiza-
cja wiązała się z wieloma pytania-
mi, np. jak najlepiej i najuczciwiej 
opowiedzieć tę historię. Jednak 
największe emocje pojawiły się, 

podczas zimowych zdjęć w gó-
rach. – Towarzyszyły nam zała-
mania pogodowe, była odwilż, 
zagrożenie lawinowe, ale też pięk-
ne zimowe górskie słońce – mówi 
Sławomir Pstrong. – Chodzili-
śmy szlakiem ostatniej wędrówki 
naszych bohaterów. To było nie-
samowite i mocne przeżycie. Nie 
zapomnę sytuacji, jak kręciliśmy 
sceny wysoko w górach, uzbroje-
ni w detektory lawinowe, zakopa-
ni po kolana w śniegu, wcześniej 
długo idąc na plan zdjęciowy. 
Jednej sceny nie udało nam się 
zrealizować ze względu na wa-
runki pogodowe.

Piękno i groza
Sławomir Pstrong po-

chodzi z Borów Tucholskich, 

tam też się wychował. – Hi-
storię tyskich licealistów zna-
łem z mediów – mówi. – Kie-
dy miała miejsce ta tragedia, 
studiowałem reżyserię w Ka-
towicach, więc byłem wtedy 
na Śląsku. Ale w Tatrach by-
łem po raz pierwszy przy oka-
zji realizacji „Ciszy”. Trochę 
poznałem te góry. Poznałem 
ich moc piękna i grozy. Zrozu-
miałem na czym polega ich ol-
brzymia siła przyciągania.

Ta sama moc przyciągania, 
28 stycznia 2003 roku prowa-
dziła w góry grupę młodych 
tyszan. Siedmioro z nich, oraz 
ich opiekun, zginęło pod lawi-
ną. Majową premierę „Ciszy” 
w tyskim NovymKinie obej-
rzeli rodzice tragicznie zmar-

łych. Scenariusz filmu powstał 
w dużej mierze w oparciu 
o ich relację. – Ja podczas pra-
cy nad filmem nie spotykałem 
się z rodzicami ofiar – mówi 
Sławomir Pstrong. – Długie 
rozmowy z nimi przeprowa-
dzili scenarzyści Katarzyna 
Śliwińska-Kłosowicz i Marek 
Kłosowicz. Zyskali ich zaufa-
nie. Mimo, że postacie w sce-
nariuszu są syntetyczne i nie 
odzwierciedlają w stu procen-
tach konkretnych osób, ja nie 
chciałem nikim się sugerować. 
Chciałem stworzyć historię 
uniwersalną, o ludziach pod-
noszących się z tragedii. Ro-
dzice uszanowali moją decyzję 
i bardzo im za to dziękuję.

SYLWIA ZAWADZKA

Reżyser Sławomir Pstrong w czasie majowej prapremiery filmu w NoveKino Tychy.
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DOBRE MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

PODŚWIETLANY MODUŁ O WYMIARACH 5,25 m x 2,60 m
NA SZCZYCIE ZACHODNIEJ ŚCIANY BUDYNKU

PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 12 (obok Tyskich Hal Targowych)
Bliższe informacje o warunkach najmu pod nr. tel.: (032) 3257217.

TT rozmawia z Andrzejem 
Drybańskim, który 11 paź-
dziernika objął stanowisko 
dyrektora Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego 
nr 1 w Tychach.

TT: W jakiej kondycji zastał 
Pan szpital?
ANDRZEJ DRYBAŃSKI: 
W tragicznej. Zadłużenie jest 
tak wielkie, że gdybyśmy sprze-
dali cały szpital, razem ze sprzę-
tem, to zabrakłoby na jego 
spłatę. I to zadłużenie narosło 
w ciągu ostatnich trzech lat. 
W tej chwili kilku komorników 
potrąca należności wprost z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. 
Pieniądze za wykonane pro-
cedury medyczne nie trafiają 
do nas, fundusz musi je przeka-
zywać komornikowi. Szpital nie 
dostaje zwrotu kosztów wyko-
nanych procedur medycznych. 
Firmy, którym szpital nie płaci 
nawet od kilku lat, domagają 
się w tej chwili natychmiasto-
wej spłaty zadłużenia. I to mnie 
wcale nie dziwi, są to przecież 
firmy prywatne, które nie będą 
dotować państwowego szpita-
la. Sprawę do komornika skie-
rował m.in. Vattenfall. Żywię 
nadzieję, że nie będzie miał su-
mienia odłączyć nam prądu. 
Mamy kilka wezwań od firm 
farmaceutycznych. W sumie, 
na dzień dzisiejszy mamy ok. 24 
miliony złotych długów wy-
magalnych. Nie liczę w tym 
długu wewnętrznego w posta-
ci funduszu socjalnego. Zale-
gamy też PFRON-owi ok. 2,5 
mln zł. Do tego wszystkiego 
kilka lat temu zostało zawarte 
porozumienie z pielęgniarka-
mi, co do podwyżki zarobków, 
którego nie zrealizowano. Pie-
lęgniarki słusznie domagają się 
tego, co im się należy.

Jak doszło do tak wielkiego 
zadłużenia?
Trzeba zapytać o to poprzednich 
dyrektorów szpitala.

Jakie ma Pan plany na roz-
wiązanie tej sytuacji?
Jak dotąd zmniejszyłem ilość 
lekarzy dyżurnych, uważam, 
że mamy tu przerost etatów le-
karskich. Wprowadziłem też ści-
słą rejestrację czasu pracy. Poza 
tym lekarze pracują tu w bardzo 
dziwny sposób. Rano na umo-
wę o pracę, a dyżury – na kon-
traktach cywilno-prawnych. Jest 
to niezgodne z ustawą o cza-
sie pracy lekarzy, w jednym za-
kładzie pracy powinna być jed-
na umowa. Takie rozwiązanie 
wprowadziłem w szpitalu w Za-
brzu. Tam udało mi się przeko-
nać lekarzy do oszczędności, 
i na dzień dzisiejszy zarabiają 
dużo mniej. Ale szpital zyskał 
płynność finansową.

Myśli Pan, że to samo uda 
się w Tychach?
Moje działania spotkały się 
już z wielkim oporem leka-
rzy. Ale jeżeli płace pochłania-
ją 90 proc. przychodu szpitala 
z NFZ, to za 10 proc. nie uda 
się opłacić leczenia, żywie-
nia chorych, podatków, prądu 
i tak dalej. Muszę ograniczyć te 
koszty, a największe oszczęd-
ności mogę zrobić na grupie le-
karzy, bo pielęgniarki zarabiają 
tutaj naprawdę niedużo. W tej 
chwili, udało mi się porozu-
mieć ze związkami zawodowy-
mi. Do 10 listopada będzie wy-
płacone tylko 50 proc. pensji 
za miesiąc październik, drugie 
50 proc. na koniec miesiąca. 
Tylko osoby, które zarabia-
ją do 1500 zł netto, będą mia-
ły wypłaconą całość. Niestety, 
bardzo trudno jest przekonać 
lekarzy do rozwiązań oszczęd-
nościowych.

Chyba nie można dziwić się 
ludziom, że domagają się 
należnych im wynagrodzeń 
i obiecanych podwyżek?
Niestety, nie byli oni informo-
wani o rzeczywistej sytuacji 
finansowej szpitala przez po-
przednie dyrekcje. Byli zaszoko-
wani danymi, które ja im przed-
stawiłem. Szpitalowi zabrakło 
na pensje już we wrześniu. Po-
stąpiono wówczas według mnie 
bardzo nieładnie, bo zaciągnięto 
pożyczkę w wysokości 3 milio-
nów złotych, nie wprowadzając 
żadnych metod obniżenia kosz-
tów działania szpitala. Teraz 
mamy raty do spłacania, które 
wynoszą około 180 tysięcy zło-
tych miesięcznie. Jak tylko prze-
staniemy je spłacać, ta firma 
również będzie pobierać swoje 
należności prosto z NFZ. Na ra-
zie rozmawiam z wierzyciela-
mi, a oni dają pewną prolonga-
tę. Myślę, że uda mi się z nimi 
porozumieć. Chcę przedstawić 
całościowy program naprawczy 
i prosić o pół roku karencji, żeby 
moje oszczędnościowe zabiegi, 
dały wymierny wynik finanso-
wy. Wtedy będę mógł pozawie-
rać z nimi pewne ugody. Ale czy 
to się uda, zależy od personelu 
szpitala. Potrzeba tu spokoju 
i zrozumienia sytuacji, żeby nie 
podcinać gałęzi, na której się 
siedzi. Jeśli szpital upadnie, oni 
stracą miejsca pracy.

Redukcja lekarzy, komor-
nicy – co to wszystko ozna-
cza dla pacjentów szpitala?
Robię wszystko, żeby żaden 
pacjent nie odczuł, że coś się 
w szpitalu dzieje. Ale i ze stro-
ny pacjentów potrzebujemy 
wyrozumiałości. To, co rów-
nież powoduje koszty to fakt, 
że mieszkańcy Tychów i okolic 
po godzinie 18. uważają szpi-
talną izbę przyjęć za poradnię. 
Nie możemy tutaj przyjmować 
stanów przewlekłych, na przy-
kład siedmiodniowych ura-
zów. Tacy pacjenci będą odsy-
łani. Ludzie muszą zrozumieć, 
że tutaj obsługujemy tych, któ-
rzy nagle zachorowali. W mie-
ście są lekarze rodzinni, porad-
nie opieki nocnej, jest nocny 
pediatra. Nie stać nas na robie-
nie ze szpitala poradni specja-
listycznej.

Komornik puka do drzwi

Najbliższe dni pokażą, czy propozycje dyrektora Drybańskiego 
spotkają się z akceptacją pracowników szpitala.

Od 22 października do 2 listopa-
da w fabryce Fiata w Tychach będzie 
trwała przerwa produkcyjna. Ten po-
stój był w zasadzie planowany, ale 
wydawało się, że uda się jakoś unik-
nąć takiej sytuacji. Według rzeczni-
ka prasowego Bogusława Cieślara, 
wszystko przebiega zgodnie z planem, 
nie sposób mówić tu o niespodziance. 
Innego zdania są związkowcy z Sierp-
nia 80. Nie podpisali wcześniej wyne-
gocjowanych warunków finansowych, 
czyli umowy zbiorowej.

P racodawca naciskał na pracowników, 
aby na czas postoju brali urlopy bez-

płatne, ale dzięki naszej postawie, wycofali 
się z tego – mówi Tadeusz Dwilewski, sekre-
tarz Sierpnia 80. – Bardzo możliwe, że ta sy-

tuacja wpłynie na wysokość premii świątecz-
nej. Po prostu może zabraknąć pieniędzy.

Tadeusz Dwilewski nie ukrywa, że twar-
da postawa związkowców z Sierpnia 80 spo-
wodowała, że w ostatnich dniach około 90 
związkowców oddało legitymacje związkowe. 
Jeśli dalej będą odchodzić, być może Sierpień 
80 przestanie być organizacją reprezentatyw-
ną, a tym samym nie będzie już mógł wspie-
rać pracowników. Związkowcy z Sierpnia 80, 
uważają, że to dzięki nim, pracownicy dostają 
za czas postoju 85 proc. wynagrodzenia.

– Po 2 listopada wszystko wróci do nor-
my – mówi Wanda Strożyk, przewodniczą-
ca Solidarności – Postój jest płatny zgodnie 
z umową zbiorową, ale możemy nie dostać 
premii na Boże Narodzenie. Dlaczego związ-
kowcy z Sierpnia 80 nie podpisali wcześniej 
wynegocjonowanej umowy? Przecież było 

w niej jasno napisane, że pracodawca nie bę-
dzie zwalniał pracowników, a za odpracowa-
ne dni postoju, mieli dostać 100-procentowy 
dodatek. Można przecież te dni postoju od-
pracować, nic nie stoi na przeszkodzie. Nie 
podpisanie umowy może nas pozbawić gru-
dniowej premii.

Bogusław Cieślar nie chciał komento-
wać stanowiska związkowców. – Nie jest 
moją rolą komentowanie, kto w tym sporze 
ma rację. Świąteczna premia uzależniona jest 
od wyników ekonomicznych Spółki, a nie 
od tego, co kto podpisał, czy wynegocjował 
– mówi rzecznik prasowy Fiata. – Postój spo-
wodowany jest słabą sprzedażą samochodów 
za granicą, głownie w krajach Europy Za-
chodniej. Być może jest to efekt ciągle jeszcze 
kryzysu, choć możliwe jest, że mamy do czy-
nienia tylko z chwilowym zastojem. ZoJa

JESIENNY POSTÓJ SAMOCHODOWY

Fiat nie sprzedaje się

A co będzie z pacjentami, 
jeżeli szpital upadnie?
Ja na razie nie dopuszczam ta-
kie ewentualności. Ale jeżeli 
coś takiego by się stało, najlep-
szym wyjściem z sytuacji była-
by komercjalizacja, lub prywa-
tyzacja szpitala. Z tym, że ktoś 
musiałby spłacić zobowiąza-
nia szpitala. Jednak nie bądź-
my Kasandrą. W podobnej sy-
tuacji, trzy lata temu zastałem 
szpital w Zabrzu. Tam były 
ogromne kłopoty, strajk. Ale 
dziś szpital odzyskał płynność, 
a nawet, na odchodne, podnio-
słem pielęgniarkom pensje, nie 
zaburzając finansów szpitala. 
To czy w Tychach się uda, rów-
nież zależy od personelu szpi-
tala. Podstawą jest to, żebyśmy 
zdobyli u wierzycieli wiary-
godność, że będziemy spłacać 
należności. Jeżeli pracowni-
cy, na przykład, ogłoszą strajk, 
to wtedy stracimy tę wiarygod-

ność. Wtedy, wszyscy wierzy-
ciele pójdą do komornika.

Budynek jest teraz ociepla-
ny. Z jakich środków?
Termomodernizacja jest fi-
nansowana ze środków Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Urzędu Marszał-
kowskiego. Teraz dociepla-
my tylko część szpitala, ale 
jest złożony wniosek, jeszcze 
przez poprzedni zarząd szpita-
la, o dotację na termomoderni-
zację pozostałych budynków. 
Na terenie szpitala jest bardzo 
dużo wolnych pomieszczeń. 
III piętro w pawilonie chorób 
zakaźnych stoi zupełnie puste, 
a my to wszystko ogrzewamy, 
co też generuje koszty. Trze-
ba będzie również postanowić, 
co zrobimy z pustymi pomiesz-
czeniami.

ROZMAWIAŁA: 
SYLWIA ZAWADZKA

Zdaniem lekarzy
Jak informuje Maciej Niwiński, przewodniczący Regionu Ślą-
skiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, zarząd 
Związku na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Tychach zwo-
łał zebranie ogólne członków, które odbędzie się 3 listopada. 
Na tym zebraniu zostanie podjęta decyzja o tym, jak lekarze 
odniosą się do programu oszczędnościowego nowej dyrekcji. 
– Jaka będzie ta decyzja, zależy od lekarzy – mówi Niwiński. 
– Ja jestem zawsze otwarty na dialog ze wszystkimi dyrektora-
mi. Myślę, że również w szpitalu w Tychach ten dialog będzie 
prowadzony.

stanów przewlekłych, na przy-
kład siedmiodniowych ura-
zów. Tacy pacjenci będą odsy-
łani. Ludzie muszą zrozumieć, 
że tutaj obsługujemy tych, któ-
rzy nagle zachorowali. W mie-
ście są lekarze rodzinni, porad-
nie opieki nocnej, jest nocny 
pediatra. Nie stać nas na robie-
nie ze szpitala poradni specja-
listycznej.

JESIENNY POSTÓJ SAMOCHODOWY

Sytuacja finansowa jest bardzo trudna 
– czytamy w informacji, którą otrzyma-
liśmy z biura prasowego Urzędu Mar-
szałkowskiego. – W celu poprawy tej sy-
tuacji Zarząd Województwa zobowiązał 
zakład do przedłożenia programu na-
prawczego szpitala. Najpilniejszą rzeczą 
jest obniżenie kosztów szpitala, które są 
za wysokie – w porównaniu do kontrak-

tu z NFZ. Jest to m.in. zadanie dla dy-
rektora placówki, który powinien szu-
kać oszczędności w gospodarowaniu 
finansami szpitala. Na chwilę obecną nie 
ma jeszcze planów udzielenia wsparcia 
finansowego dla Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego nr 1 w Tychach 
w 2011 roku ze strony Urzędu Marszał-
kowskiego.

stanowisko urzędu marszałkowskiego
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MIASTO CIEKAWYCH HISTORII

Budynek, w którym do niedawna mieścił się Zespół Szkół nr 2, 
zwany potocznie „ekonomikiem”, przewidziany jest do roz-
biórki. Gdy chodziłam do szkoły średniej, ten jednopiętrowy bu-

dynek przy ulicy Andersa 40 (dawniej ul. Lenina 20) w kształcie pod-
kowy, z charakterystycznym kolorem elewacji zewnętrznej, był dla mnie 
po prostu „ekonomikiem”. 

Wybudowano go latach 50. XX w. i nazwano „biurowcem”, 
bo taką właśnie funkcję pełnił. W latach 1955-1966 był siedzibą 
firm „Miastoprojekt Nowe Tychy” oraz Dyrekcji Budowy Osiedli 
Robotniczych. Swoje biura mieli więc tam m.in. Kazimierz Wej-
chert i Hanna Adamczewska-Wejchert, generalni projektanci mia-
sta Nowe Tychy. W tym budynku powstawały plany osiedli miesz-
kaniowych i obiektów użyteczności publicznej dla intensywnie 
rozbudowywanego miasta.

W 1966 roku obie instytucje otrzymały nowy budynek, przy 
skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego i Niepodległości (dawniej ul. 
Dzierżyńskiego i ul. Rewolucji Październikowej), w którym dzisiaj 
mieści się m.in. Urząd Skarbowy i Wojskowa Komenda Uzupeł-
nień. Tam też miała siedzibę firma wykonawcza budowy Nowych 
Tychów – Kombinat Budownictwa Ogólnego.

Opuszczonym w 1966 r. „biurowcem” w sąsiedztwie osiedla A, 
zainteresowały się Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa. Dyrekcja szkół w pismach swą prośbę o przekazanie 
budynku uzasadniała m.in. tym, że „obiekt ten jest solidnej budo-
wy, dobrze wykończony, brak tylko centralnego ogrzewania i gazu”. 
Adaptacja budynku na cele oświatowe miała zapewnić szkołom 
siedzibę do czasu wybudowania nowych obiektów przeznaczonych 
specjalnie dla nich. Wcześniej szkoły te mieściły się w budynku in-
ternatu dla Technikum Przemysłu Browarniczego przy ulicy Bro-
warnianej.

Szkoły nie doczekały się nowego budynku. W dawnej siedzibie 
„Miastoprojektu Nowe Tychy” i DBOR zajęcia szkolne odbywały się 
przez ponad 40 lat. Od września bieżącego roku uczniowie „ekono-
mika” zajmują wspólnie z Gimnazjum nr 12 pawilonowy budynek 
przy ul. Elfów 9. Dawna siedziba „Miastoprojektu” i DBOR czeka 
na rozbiórkę.

AGNIESZKA OCIEPA, 
MUZEUM MIEJSKIE W TYCHACH

Miastoprojekt, DBOR 
i „ekonomik”

R E K L A M A

3+ LICZNA RODZINA

Po Tychach 
– Warszawa?

13 października wiceprezy-
dent Michał Gramatyka ode-
brał w Krakowie przyznany 
Tychom certyfikat „Samo-
rząd Przyjazny Rodzinie”. 
W czwartek 21 października, 
podczas posiedzenia Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych 
i Zdrowia Rady Miasta Tychy, 
podsumowano dotychczaso-
wą realizację programu „3 + 
liczna rodzina”.

W posiedzeniu komisji wzię-
li udział przedstawiciele 

wszystkich instytucji miejskich 
zaangażowanych w realizację 
programu, firm oferujących 
zniżki w ramach programu „3+” 
oraz rodzin, które z tych zniżek 
korzystają. Obecny był również 
wiceprezydent Michał Grama-
tyka, z którego inicjatywy roz-
poczęła się w Tychach realizacja 
programu „3 + liczna rodzina”.

W ramach programu, 
od marca 2009 r. rodziny wie-
lodzietne, a także rodziny za-
stępcze, pogotowia opiekuńcze 
i podopieczni Ośrodka Usług 
Opiekuńczo-Wychowawczych, 
korzystają ze zniżek oferowanych 
przez instytucje miejskie (m.in. 
teatr, basen) i prywatne firmy. 

–  Startowaliśmy z pakie-
tem pięciu instytucji, w tym były 
cztery miejskie. Dziś mamy po-
nad 40 podmiotów prywatnych, 
które usłyszały o programie, 
podpisały umowy i codziennie 

udzielają zniżek. W urzędzie 
prowadzimy rejestr wszystkich 
przypadków wykorzystania kar-
ty „3+”. Te liczby pokazują, jak 
szeroko działa ten program – 
mówił Michał Gramatyka.

Uwagi na temat programu 
zgłaszali też jego uczestnicy. – 
Trafiają do nas dzieci w różnym 
wieku – mówiła Jolanta Maryok, 
która wraz z mężem Krzysztofem 
sprawuje funkcję rodziny zastęp-
czej i pogotowia opiekuńczego. 
– Te najmłodsze, niemowlęta, 
zazwyczaj na krótko, bo ich sy-
tuacja szybko się zmienia. Szyb-
ko trafiają do adopcji. Ale czasa-
mi mamy u siebie kilkoro takich 
dzieci w jednym czasie. Wtedy 
takie rzeczy jak mleko, pamper-
sy, idą dosłownie tonami. Przy-
dałyby się w programie firmy, 
które oferują zniżki na takie wła-
śnie produkty.

Z programu „3+ liczna ro-
dzina” korzysta w Tychach łącz-
nie 4.241 osób, w tym 2.700 dzie-
ci. Jak mówił Michał Gramatyka, 
z tyskiego pomysłu skorzystał 
już Chorzów, mocno zaintere-
sowana była również prezydent 
Warszawy Hanna Gronkiewi-
cz-Waltz. – Jestem przekonany, 
że usłyszycie Państwo jeszcze nie 
raz o tym programie i to w kon-
tekście Tychów – mówił wice-
prezydent. – Bo właśnie w Ty-
chach ten program, na taką skalę 
się zaczął.

SYLWIA ZAWADZKA

MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY W OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIU KARIERY

Rozmowy o pracy
Po raz drugi Młodzieżowe 
Biuro Pracy w Tychach włą-
czyło się w Ogólnopolski Ty-
dzień Kariery, organizując 
spotkanie z pracodawcą, dy-
rektorem Zbigniewem Dzicz-
kowskim z firmy Develop-
Ben.

Zbigniew Dziczkowski jest dy-
rektorem tyskiej firmy De-

velop-Ben. Pracuje w niej ok. 20 
osób, w tym połowa mniej niż 10 
lat. Kilkudziesięciu uczniów, któ-
rzy przysłuchiwali się jego wykła-
dowi, mogło się dowiedzieć czego 
oczekują pracowdawcy od kandy-
data, jak dokonują wyboru i jakie 
koszty ponoszą zatrudniając pra-
cownika. Mówił także o tym, jak 
i gdzie szukać pracy i czym się kie-
rować.

– Są trzy powody podejmowa-
nia pracy: pieniądze, by zaspokoić 
swoje potrzeby, utrzymać siebie 
i rodzinę, przyjemność, jaką czer-
piemy z wykonywania danego za-
wodu i chęć nauczenia się czegoś. 
Najlepsza praca to oczywiście taka, 
w której realizujemy wszystkie trzy 
cele, ale jeśli nie znajdziemy takiej, 
to na początku lepiej pracować 
za mniejsze pieniądze, ale mieć 
perspektywę nauczenia się jak naj-
więcej. Po pewnym czasie, kiedy 
nabierzemy doświadczenia i kwa-
lifikacji, będziemy zarabiać więcej 
i mieć pracę, którą lubimy.

Dyrektor radził m.in., że je-
śli komuś bardzo zależy na pracy 
w danej firmie, zamiast wysyłać 
podania, lepiej osobiście kontakto-
wać się z pracodawcą.

– Pamiętajcie jednak, by nie 
robić tego w sposób nachalny – 
dodał. – Rozmawiając z pracodaw-
cą, zwróćcie uwagę, by mówić nie 
tylko sobie – o tym jaką skończy-
liście szkołę, jakie są wasze atuty, 
oczekiwania, itd. Pracodawca chce 
wiedzieć, co jego firmie da zatrud-
nienie was. Waszym minusem jest 
brak doświadczenia, ale plusem 
– zaangażowanie, nowe pomysły, 
kreatywność. Ważna jest też wie-

dza o firmie, w której staracie się 
o pracę – w jakiej branży działa, 
jakie są jej mocne strony, co pro-
dukuje, itd. Trzeba dowiedzieć się 
jak najwięcej. Pamiętajcie też o sta-
żach, finansowanych przez Urząd 
Pracy. Warto się o niego postarać, 
bo to wobec pracodawcy jest spo-
ry atut. Po prostu zatrudniając was 
nie ponosi kosztów. Dlatego pytaj-
cie o możliwość podjęcia stażu.

Decydują drobiazgi
– Często o otrzymaniu pra-

cy decydują drobiazgi – mówi 
Halina Czuba z Młodzieżowego 
Biura Pracy. – Jeśli pracodawca 
ma do wyboru kilku kandydatów 
spełniających wymagania, to wy-
bierze tego, który lepiej się zapre-
zentuje podczas rozmowy. Czasa-
mi naprawdę decydują drobiazgi. 
Podczas rozmowy, czasami w stre-
sie o wielu rzeczach młodzi lu-
dzie zapominają, dlatego cennych 
wskazówek nigdy za wiele, zwłasz-
cza, że udziela ich osoba, która 

na co dzień rozmawia z kandyda-
tami do pracy.

Dobre rady
A co na to młodzi ludzie? – 

To był ciekawy wykład, bo pokazał 
kierunek, dał wskazówki jak roz-
mawiać z pracodawcą, na co zwra-
cać uwagę. Do tej pory nie wiedzia-
łem o wielu rzeczach. Słuchając 
wykładu pomyślałem, że warto 
wcielić się na chwilę w rolę praco-
dawcy i zastanowić, co chciałbym 
usłyszeć od kandydata do pracy. 
I właśnie tak trzeba będzie przy-
gotować się do rozmowy – powie-
dział Bogumił Grzybowski, uczeń 
Zespołu Szkół nr 4.

Na spotkaniu byli i tacy, któ-
rzy planują założenie swojej fir-
my. – Chciałbym spróbować sił 
w biznesie, od jakiegoś czasu my-
ślę o założeniu hurtowni z akceso-
riami dla małej gastronomii, może 
fast food? – mówił Kamil Ciżew-
ski.

Nie tylko 
dla młodzieży

– Nasze oferty można prze-
glądać na stronie www.slaska.ohp.
pl. Jednak pierwsza wizyta w biu-
rze, wypełnienie ankiety jest ko-
nieczne – informowała Halina 

Oświaty i Spraw Społecznych 
i Zdrowia Rady Miasta Tychy, 
podsumowano dotychczaso-
wą realizację programu „3 + 
liczna rodzina”.

W
wszystkich instytucji miejskich 
zaangażowanych w realizację 
programu, firm oferujących 
zniżki w ramach programu „3+” 
oraz rodzin, które z tych zniżek 
korzystają. Obecny był również 
wiceprezydent Michał Grama-
tyka, z którego inicjatywy roz-
poczęła się w Tychach realizacja 
programu „3 + liczna rodzina”.

od marca 2009 r. rodziny wie-
lodzietne, a także rodziny za-
stępcze, pogotowia opiekuńcze 
i podopieczni Ośrodka Usług 
Opiekuńczo-Wychowawczych, 
korzystają ze zniżek oferowanych 
przez instytucje miejskie (m.in. 
teatr, basen) i prywatne firmy. 

tem pięciu instytucji, w tym były 
cztery miejskie. Dziś mamy po-
nad 40 podmiotów prywatnych, 
które usłyszały o programie, 
podpisały umowy i codziennie 

W Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Tychach za-
rejestrowanych jest 1.056 
osób do 25. roku życia, 
co stanowi 22 proc. bez-
robotnych. Spośród nich 
59 proc. to kobiety. Dane 
te w zasadzie nie zmie-
niają się od dwóch lat.
– Podjęcie pierwszej pra-
cy na pewno ułatwia-
ją finansowane przez 
nas staże – mówi Anna 
Szczęsny-Michalak, za-
stępca dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy. 
– Zainteresowanie nimi 
wśród pracodawców jest 
bardzo duże, bo dzię-
ki nim pracodawcy nie 
ponoszą kosztów zwią-
zanych z okresem ada-
ptacji do zawodu (do 12 
miesięcy). W wielu przy-
padkach staż kończy się 
umową o pracę. W tym 
roku na staż skierowano 
prawie 800 osób, a bio-
rąc pod uwagę ilość sta-
żystów w ub. roku jest 
to w sumie 2.000 osób.

w liczbach

na rynku pracy

R E K L A M A

glądać na stronie www.slaska.ohp.
pl. Jednak pierwsza wizyta w biu-
rze, wypełnienie ankiety jest ko-
nieczne – informowała Halina 

na rynku pracy
  siepień 2009 sierpień 2010
 kraj 10,8 proc. 11,3 proc. 
 woj. śląskie 8,4 proc 9,2 proc
 Tychy  4,7 proc. 5,4 proc.

Czuba. – Oprócz pracy doryw-
czej mam oferty pracy stałej dla 
osób w różnym wieku – od 15 
do... 65 lat. Od stycznia do wrze-
śnia 2010 zarejestrowało się u nas 
1.504 osób, ofert było 1.314, za-
trudniło się 915. Oferty pracodaw-
ców są różnorodne – sprzedawca/
handlowiec, kierowca, pakowacz, 
sprzątaczka, ale także konserwator 
urządzeń dźwigowych, specjalista 
ds. serwisu jakościowego, kontro-
ler jakości, a jedna z firm kosme-
tycznych poszukuje konsultanta, 
menedżera i dyrektora. Sporo ofert 
dotyczy specjalistów CNC, czyli 
komputerowego sterowania urzą-
dzeń numerycznych. W tej dzie-
dzinie organizuje się dużo kursów, 
bo takich urządzeń nasze firmy 
mają coraz więcej i jest po prostu 
łatwiej o pracę. Warto się o te kur-
sy dowiadywać, gdyż można skoń-
czyć go bezpłatnie.

LESZEK SOBIERAJ

Pracodawcy są różni, zwracają uwagą na różne sprawy, i dlatego idąc na rozmowę, dobrze jest 
zasięgnąć informacji o osobie, z którą się rozmawia o pracy. To zawsze pomaga – mówił Zbigniew 
Dziczkowski.
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kronika
policyjna

W niemal Wszystkich gminach 
trWają przygotoWania 

do przekształcenia zakładóW 
budżetoWych W jednostki 

budżetoWe, lub zmiany te już 
zostały dokonane. Wynikają 

one, z noWelizacji ustaWy 
o finansach publicznych. 

aby nie likWidoWać 
dotychczasoWych zakładóW, 

bo spełniają bardzo Ważne 
funkcje W życiu lokalnych 

społeczności, Władze miast 
i gmin muszą je przekształcić.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Nie zrobienie niczego w tej sprawie spowo-
duje, że 1 stycznia 2011 r. zakłady bu-

dżetowe po prostu przestaną istnieć. W Tychach 
zmiany te dotyczyć będą Izby Wytrzeźwień. Jak się 
okazało, działalność Izby jako zakładu budżetowe-
go, wykracza poza zadania własne gminy wymie-
nione w art. 14 ustawy, i może być kontynuowana 
jedynie w innej formie prawnej. Władze miasta za-
proponowały więc przekształcenie jej w jednostkę 
budżetową, i połączenie z dwoma innymi – Tyskim 
Zakładem Usług Komunalnych i Miejskim Schro-
niskiem dla Zwierząt – pod nazwą Tyski Zakład 
Usług Komunalnych.

Bez zwolnień
Kilka lat temu, proces przekształcenia z zakła-

du w jednostkę budżetową przeszły Miejski Zarząd 
Komunikacji i wspomniany TZUK.

– MZK przekształcił się w 2008 r. – mówi An-
drzej Ochman, dyrektor MZK. – Jednym z powo-
dów tych zmian był fakt, że zakład nie osiągał do-
chodów odpowiednich do kosztów, a to oznaczało 
poważne problemy. Zamiast likwidacji, został zmie-
niony w jednostkę. Nie było deklaracji ze strony 
dokonujących przekształceń odnośnie warunków 
pracy, i płacy, i nikt z zatrudnionych nie stracił pra-
cy. Z punktu widzenia pracownika, była to zmiana 
czysto techniczna – pracownicy zakładu MZK stali 
się pewnego dnia pracownikami jednostki MZK.

– U nas zmiana nastąpiła w 2005 r. – wyja-
śnia Piotr Sobczyk, dyrektor TZUK. – Nikt wów-
czas nie obawiał się zwolnień, bo to jest po prostu 
formalność. Nikt też nie stracił pracy. Jeśli chodzi 
o pracowników Izby Wytrzeźwień, to na ostat-
niej sesji prezydent rozwiał chyba ich wątpliwości. 
Nikt nie będzie przecież zmieniał profilu działal-
ności poszczególnych jednostek i ci, którzy prote-

stowali, mogą być spokojni o pracę, bo skoro izba 
ma dalej funkcjonować, to muszą pracować. Mają 
odpowiednie przygotowanie, a to bardzo specja-
listyczna dziedzina, coś jak pogotowie ratunkowe 
czy ratownictwo medyczne, tylko, że dla nietrzeź-
wych. Po co ktoś miałby zwalniać tych ludzi? Żeby 
od razu kompletować nową załogę, takich samych 
specjalistów?

Po co konsolidacja?
Połączenie trzech niewielkich jednostek (ra-

zem zatrudniają 60 osób) w jedną ma swoje uzasad-
nienie ekonomiczne. W ogóle konsolidacje czy też 
fuzje dotyczą zarówno małych, np. samorządowych 
instytucji, jak i gospodarczych gigantów. Efektem 
połączenia trzech jednostek budżetowych w jedną, 
będą m.in. mniejsze koszty administracyjne oraz 
obsługa prawna.

Podczas ostatniej sesji prezydent Andrzej 
Dziuba kilkakrotnie zapewniał, że pracownicy nie 
muszą się obawiać o pracę, bo po przekształceniach 
będą zatrudnieni na dotychczasowych zasadach – 
wysokość ich zarobków nie ulegnie zmianie, nikt 
też nie zostanie zwolniony.

co mówi ustawa?
Pośpiech w tym przypadku jest wskazany, bo-

wiem ustawa mówi, iż stosunki pracy z pracowni-
kami likwidowanych zakładów budżetowych wy-
gasają najpóźniej z dniem 31 grudnia br., jeżeli 
na 30 dni przez terminem zakończenia likwidacji 
(względnie nie później niż z dniem 30.11.2010) nie 
zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy 
lub płacy na dalszy okres, albo – w razie ich nie-
przyjęcia – w terminie 15 dni od dnia złożenia pro-
pozycji. Nowe warunki pracy i płacy (muszą zostać 
przedstawione pracownikom przez organ stano-
wiący jednostki samorządu terytorialnego) stano-
wią – co do zasady – jednostronne oświadczenie 
woli pracodawcy, skierowane do indywidualnie 
określonego pracownika. Na ostatniej sesji RM 
pracownicy domagali się, by do uchwał RM, któ-
re powołują jednostkę, wprowadzić gwarancje do-
tyczące zatrudnienia i płacy. Jak się jednak okazuje 
w pierwszych projektach uchwał taki zapis był, jed-
nak po konsultacjach z nadzorem prawnym Woje-
wody Śląskiego okazało się, że musi zostać wykre-
ślony. Wszystkie tego rodzaju zapisy, znajdujące się 
w uchwałach innych gmin, zostały przez wojewodę 
uchylone.

Na najbliższej sesji Katarzyna Rogóż-Urba-
nek, naczelnik Wydziału Przekształceń i Nadzoru 
Właścicielskiego przedstawi propozycje rozwią-
zań prawnych, które będą musiały pogodzić „wodę 
z ogniem” – uchwała jako dokument jest jawna, ale 
w tym przypadku powinna wypełniać wymogi ko-
deksu pracy, a zatem dotyczyć danych osobowych 
pracowników, chronionych przepisami ustawy 
o ochronie danych osobowych.

Trzy w jedNym, czyli...

z zakładu 
do jednostki

æ 21.10 nieznany sprawca po wy-
biciu szyby w drzwiach vw golfa, 
skradł firmową nawigację o warto-
ści 10.000 zł. 
æ 24.10 na al. Bielskiej 21-letni 
tyszanin, kierujący fiatem albeą 
potrącił na przejściu dla pieszy-
ch29-letniego mężczyznę, który 
z obrażeniami ciała przewieziony 
został do szpitala.
æ Znów dali o sobie znać oszu-
ści. Nieznana kobieta, podając 
się za pracownika administra-
cji w mieszkaniu przy ul. Dębo-
wej skradła portfel, 2.000 zł, do-
wód osobisty i dokumenty. Z kolei 
dwóch mężczyzn, podając się 
za pracownikow gazowni, skradło 
z mieszkania przy ul. Dąbrowskie-
go 400 zł.

od wczoraj pasażerowie po-
dróżujący pociągami do Kato-
wic nie mogą korzystać z hali 
głównej katowickiego dwor-
ca, oraz przyległych do niej 
korytarzy. Nadal możliwe jest 
przejście przez estakadę do 
peronów.

do momentu zakończenia 
przebudowy katowickiego 

dworca (w maju 2012), wszystkich 
pasażerów obsługiwać będzie dwo-
rzec tymczasowy przy placu An-
drzeja. Do dyspozycji podróżnych 
jest tam 11 kas biletowych, punkt 
informacyjny, punkt do przewija-
nia dzieci. Budynek jest przysto-

sowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych Osoby czekające na 
połączenie, mogą także zakupić 
prasę czy wypić kawę.

Aby ułatwić podróżnym za-
kup biletów, spółka „Przewozy 
Regionalne” uruchomiła na kato-
wickim dworcu dwa dodatkowe 
okienka kasowe na peronie 4. Moż-
na też korzystać z automatów bile-
towych, ustawionych na peronach 
2, 3 i 4, oraz w tunelu wschodnim, 
z prawej strony wejścia na peron 
4 i na ulicę Kościuszki. Można w 
nich kupić bilety jednorazowe, bi-
lety okresowe (w 7-dniowej przed-
sprzedaży). - Trwają prace, aby już 
wkrótce pasażerowie mogli kupo-

wać w automatach również bilety 
strefowe miesięczne, oraz bilety z 
ulgą 100 proc. – mówi Dariusz Pa-
jor ze Śląskiego Zakładu Przewo-
zów Regionalnych. - Obecnie po 
ich zakup, zapraszamy podróżnych 
do kas biletowych.

W związku z remontem 
dworca w Katowicach, możliwe 
są okresowe zmiany w kursowa-
niu pociągów. Bieżące informacje 
o zmianach na stronie: www.prze-
wozyregionalne.pl/zmiany

Wszystkie informacje o utrud-
nieniach i pracach prowadzonych 
na dworcu w Katowicach, dostęp-
ne są także dostępne na stronie: 
www.dworzec-katowice.info  SZ

Przebudowa kaTowickiego dworca PkP

Utrudnienia dla podróżnych
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Flash: 24 października, niedziela godz. 15:42

W kościele p.w. Ducha Świętego 
odbył się koncert zespołu 
kameralnego „Laus Deo”. Zespół 
„Laus Deo” wzbogacił modlitwę 
różańcową śpiewem. W czasie 
trwania koncertu zbierane były 
datki na rzecz budowy domu 
hospicyjnego w Tychach. - 
Chcieliśmy wykorzystać fakt, 
że na nabożeństwie zbierze się 
duża liczba wiernych, dlatego 
zorganizowaliśmy też zbiórkę 
pieniędzy na budowę hospicjum, 
które powstaje nieopodal naszej 
parafii – mówi ksiądz proboszcz 
Michał Kostoń.                       SłaB
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MAŁGORZATA STANIEWSKA:
Ta metoda jak najbardziej powin-
na być stosowana, szkoda tylko, 
że jest to metoda dla bogatych. 
Kosztuje przecież ogromne pie-
niądze. Wiele rodzin, które chcia-
łyby z niej skorzystać, po prostu na to nie stać.

RENATA ADAMCZEWSKA:
Decyzja, czy stosować in vitro, po-
winna należeć do kobiety. Są prze-
cież pary, które czekają na dziecko 
i nie mogą go mieć w sposób natu-
ralny. Ta metoda powinna być do-
puszczona i refundowana.

SEBASTIAN GRONKOWSKI:
Jestem jak najbardziej za tym, żeby 
ta metoda była stosowana. Powin-
na też być, przynajmniej w jakimś 
stopniu, refundowana, żeby była 
dostępna dla wszystkich. Dla nie-
których to jedyna szansa, żeby mieć dzieci.

DANUTA ŚLUSARCZYK:
Uważam, że ta metoda powinna 
być dopuszczona. Niech kobiety 
robią tak, jak uważają, według wła-
snego przekonania. Powinny mieć 
możliwość skorzystania z in vitro, 
jeżeli jest to dla nich rozwiązanie.  not. SZ

SONDA – CO O TYM MYŚLISZ

Tyszanie o in vitro
W Sejmie trwa debata nad projektami ustaw, dotyczących zapłodnienia in vitro. Zapytaliśmy 
tyszan co sądzą o stosowaniu tej metody. Oto, co nam powiedzieli:

JUBILEUSZ NKJO

Wykształcili 650 nauczycieli
Nauczycielskie Kolegium Ję-
zyków Obcych w Tychach, 
ma już 20 lat. Z okazji jubile-
uszu, w czwartek w siedzibie 
NKJO odbyła się uroczystość 
podsumowująca dwie deka-
dy pracy.

Dy r e k t o r  K o l e g i u m 
mgr Zbigniew Naumienko 

wygłosił przemówienie, w którym 
z humorem podsumował minione 
20 lat pracy, odnosząc się 
do wydarzeń i przemian, jakie 
w tym czasie miały miejsce w kraju. 
– 20 lat temu, gdy znacznej części 
naszych dzisiejszych słuchaczy nie 
było jeszcze na świecie, w Tychach 
było nie więcej niż tuzin anglistów 
– mówił. – Drastycznie brakowa-
ło nauczycieli języków obcych i te 

przesłanki legły u podstaw powo-
łania Nauczycielskich Kolegiów 
Języków Obcych.

Tyskie NKJO wykształciło już 
ponad 650 nauczycieli. – Trudno 
znaleźć w Tychach szkołę, w której 
nie uczyliby nasi absolwenci – mó-
wił dyrektor.

Jak przypomniała Daria 
Szczepańska, zastępca prezydenta 
miasta ds. społecznych, to właśnie 
Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych (wówczas jeszcze Nauczy-
cielskie Kolegium Języka Angiel-
skiego) tworzyło w Tychach zręby 
nauczania akademickiego. – Kole-
gium w Tychach, to dobra marka 
w dobrym miejscu – podkreśliła 
wiceprezydent.

Na ręce dyrektora trafiły listy 
gratulacyjne od prezydenta mia-

sta Tychy Andrzeja Dziuby, mar-
szałka województwa śląskiego 
Bogusława Śmigielskiego, i rek-
tora Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Nauk Społecznych w Tychach 
prof. dr hab. Henryka Goika. 
Odebrał też gratulacje i życze-
nia m.in. od opiekunów dydak-
tycznych tyskiego Kolegium z ra-
mienia Uniwersytetu Śląskiego: 
prof. dr hab. Marii Wysockiej 
oraz prof. dr hab. Grażyny Barba-
ry Szewczyk.

W uroczystości wzięli udział 
także dyrektorzy tyskich szkół, 
byli i obecni nauczyciele Kole-
gium, oraz oczywiście słuchacze. 
Tym, którzy w ubiegłym roku 
akademickim uzyskali najlepsze 
wyniki w nauce, zostały wręczone 
nagrody.  SZ

Czas Wszystkich Świętych 
i Zaduszek to okres zadumy 
i wyciszenia. Dlatego, żeby 
uniknąć błahych i przyziem-
nych problemów, zamieszcza-
my krótki informator.

Autobusy

Miejski Zarząd Komunikacji 
w Tychach w dniach 31 paździer-
nika – 2 listopada uruchomi do-
datkowe linie:

Linia CmA (okrężna): War-
togłowiec Cmentarz, Polna, Czarna 
Droga, Browar, Kościuszki, Rynek, 
Andersa, Dw. PKP, Carboautoma-
tyka, E. LECLERC, Hotelowiec Be-
gonii, Harcerska, Żwakowska, al. 
Jana Pawła II, Grota Roweckiego, 
Apteka, Urząd Miasta, Tęcza, War-
togłowiec Cmentarz.

Linia CmB (okrężna): War-
togłowiec Cmentarz, Polna, Czar-
na Droga, Browar, Kościuszki, 
Rynek, Hotelowiec Begonii, Har-
cerska, Stoczniowców, Osiedle R, 
Osiedle K, Skałka, Hale Targowe 
Centrum, Szkoła 35, Piłsudskiego, 
Osiedle O, Lodowisko, Wartogło-
wiec Cmentarz.

Linia CmC (okrężna): War-
togłowiec Cmentarz, Polna, Czar-
na Droga, Browar, Kościuszki, 
Rynek, Hotelowiec (Sąd), Tech-
nikum, Elfów, Grota Roweckiego, 
Dmowskiego, Hale Targowe Cen-
trum, Szkoła nr 35, Piłsudskiego, 
Osiedle T, Dymarek, Paprocany 
Pętla, Os. Z, Targiela, Osiedle Z1, 
Paprocany Osiedle, Paprocany Je-
zioro, Paprocany Pętla, Dymarek, 
Osiedle T, Osiedle O, Lodowisko, 
Wartogłowiec Cmentarz.

Linia CmD (kursuje wyłącz-
nie 1 listopada): Mikołów Dw. 
PKP, Plac 750-lecia, Krakowska, 
Gronie I, Gronie II, Wilkowyje 
Posesja 25, Wilkowyje Wierzbo-
wa, Wilkowyje Gospoda, Tychy 
Chłodnia, Radziejówka, Tychy 
Andersa, Tychy Dw. PKP, Carbo-
automatyka, E. LECLERC, Ko-
lektura MZK, Rynek, Kościusz-
ki, Browar, Czarna Droga, Polna, 
Wartogłowiec Cmentarz.

Linia CmE: Tychy Dworzec 
PKP, Carboautomatyka, E. LEC-
LERC, Hotelowiec Begonii, Har-
cerska, Stoczniowców, Osiedle R, 
Osiedle K, Skałka, Dmowskiego, 
Grota Roweckiego, Apteka, Urząd 

Miasta, Tęcza, Osiedle O, Osiedle 
T, Dymarek, Paprocany Jezioro, 
Paprocany Osiedle, Paprocany Os. 
Z, Paprocany Wiadukt, Wartogło-
wiec Most, Wygorzele Oświęcim-
ska, Urbanowice, Fiat Auto HIT, 
Tychy Barwna Cmentarz, Świer-
czyniec Pętla.

Godziny odjazdów autobusów 
umieszczone zostaną na obsługi-
wanych przystankach w dniach 
28-29.10. Dostępne będą także 
na stronie internetowej MZK.

UWAGA! Na liniach CmA, 
CmB, CmC, CmD, CmE obo-
wiązują wyłącznie bilety jedno-
razowe. Na tych liniach nie obo-
wiązują bilety wieloprzejazdowe 
(tygodniowe, dobowe) i bilety 
okresowe. Bilety wieloprzejazdo-
we i okresowe zachowują swoją 
ważność we wszystkich liniach 
zwykłych w tym także linii 2, 131, 
254, T i L.

MZK 31 października i 1 listo-
pada, w specjalnie oznakowanych 
samochodach będzie prowadzić 
sprzedaż biletów jednorazowych 
na przystankach „Wartogłowiec 
Cmentarz” oraz „Tychy Barwna 
Cmentarz”.

MIASTO JEST DLA CIEBIE

Informator 
na 1 listopada

Nauczycielskie Kolegium Ję-
zyków Obcych w Tychach, 
ma już 20 lat. Z okazji jubile-
uszu, w czwartek w siedzibie 
NKJO odbyła się uroczystość 
podsumowująca dwie deka-
dy pracy.

D
wygłosił przemówienie, w którym 
z humorem podsumował minione 
20 lat pracy, odnosząc się 
do wydarzeń i przemian, jakie 
w tym czasie miały miejsce w kraju. 
– 20 lat temu, gdy znacznej części 
naszych dzisiejszych słuchaczy nie 
było jeszcze na świecie, w Tychach 
było nie więcej niż tuzin anglistów 
– mówił. – Drastycznie brakowa-
ło nauczycieli języków obcych i te 

æ Cmentarz Komunal-
ny w Wartogłowcu: 
o godz. 14:00 spod ka-
plicy cmentarnej rusza 
procesja, która kończy 
się o 15:00 mszą św. 
przed kaplicą.
æ Cmentarz przy ul. 
Barwnej – Świerczy-
niec: o godz. 14:00 spod 
kaplicy rusza procesja. 
O 15:00 msza św. przed 
kaplicą.
æ Parafia p.w. św. 
Marii Magdaleny: 
o godz. 12:00 msza św. 
w kościele. Po mszy 
(ok. godz. 13) procesja 
na cmentarzu parafial-
nym.
æ Cmentarz Papro-
cański – nabożeństwo 
za zmarłych o godz. 
16:00.
æ Parafia p.w. Mat-
ki Bożej Pośrednicz-
ki Wszelkich Łask, ul. 
Kościelna 30 – nabo-
żeństwo rozpocznie się 
o godz. 14.45 nieszpo-
rami, następnie proce-
sja ruszy na parafialny 
cmentarz i wróci do ko-
ścioła na mszę św.
æ Cmentarz w Ciel-
micach przy ul. Tar-
giela – o godz. 14:30 
msza, potem procesja 
na cmentarzu.
æ Cmentarz przy Parafii 
p.w. Ducha Świętego – 
nabożeństwo na cmen-
tarzu o 14:30, po nim 
procesja, a następnie 
msza św. za zmarłych 
zalecanych.

msze św. 
i procesje 
1 listopada:

KRÓTKO

50 lat 
przedszkola
W Zespole Szkół Muzycz-

nych odbyły się w piątek 
obchody 50-lecia Przedszko-
la nr 14. Na scenie zaprezento-
wały się dzieci, które obecnie 
uczęszczają do przedszkola, ale 
także absolwenci i absolwent-
ki. Na uroczystości obecna była 
także założycielka placówki – 
Łucja Stachura. – Przygotowania 
do obchodów trwały cały rok. 50 
lat to dostojny jubileusz – mówi 
Danuta Durbas, która jest dy-
rektorem przedszkola od 1997 r. 
Do piątku, w przedszkolu można 
oglądać jubileuszową wystawę. 
 SłaB

Od 30 października do 2 listo-
pada włącznie, w Tychach 

zostanie zmieniona organizacja ru-
chu w miejscach:

– ruch jednokierunkowy na ul. 
Nowokościelnej,

– ruch jednokierunkowy na ul. 
Cmentarnej, w rejonie parkingu zlo-
kalizowanego wzdłuż ulicy Beskidz-
kiej wjazd na parking zostanie wy-
dzielony taśmą,

– na ul. Oświęcimskiej, po stro-
nie północnej, zostaną ustawione 
znaki zakazu zatrzymywania się z ta-
bliczkami (nie dotyczy autobusów 
MZK) za wylotem łącznicy bezpo-
średniej, oraz za wylotem łącznicy 
pośredniej (ślimaka),

– na parkingu przy cmentarzu 
centralnym, przy krawędzi od stro-
ny ulicy Oświęcimskiej, ustawione 
zostaną znaki informujące o miej-

scach zatrzymywania się i postoju 
taksówek (od 30.10 do 1.11.),

– na ulicy Oświęcimskiej, przed 
skrzyżowaniem z ul. Bratków, zosta-
ną ustawione znaki „zakaz skrętu 
w lewo” oraz „zakaz skrętu w prawo” 
(od 30.10. do 01.11.),

– przy wlocie do ul. Bratków 
zostaną ustawione znaki: „zakaz 
wjazdu” tak, aby wyjazd z parkingu 
był dozwolony tylko w jednym kie-
runku, oraz „nakaz jazdy w prawo 
za znakiem” na wylocie z ul. Brat-
ków do ul. Oświęcimskiej (od 30.10. 
do 1.11.),

− 1 listopada policja będzie kie-
rować ruchem na skrzyżowaniach 
ulic: DK1 – Goździków – Dzwonko-
wej oraz Mikołowska – Katowicka – 
Oświęcimska (sygnalizacja świetlna 
będzie działać w trybie „żółte migo-
we”).

DLA KIEROWCÓW

Zmiany 
w organizacji ruchu

NA RZECZ HOSPICJUM

Kwesta przy 
cmentarzach

31 października i 1 listopada, 
w godz. 8:00-16:00 odbędzie 

się XI publiczna zbiórka pieniędzy 
na rzecz budowy domu hospicyjne-
go w Tychach.

Wolontariusze będą kwestować 
przy bramach cmentarzy w: Tycha-
ch-Wartogłowcu, Urbanowicach 
i Świerczyńcu, oraz przy parafii p.w. 
św. Marii Magdaleny. Osoby kwe-
stujące będą posiadały identyfika-
tory, i zaplombowane puszki. Pod-
czas dotychczasowych kwest, (lata 

2000 – 2009) zebrano ponad 261 tys. 
zł. W roku ubiegłym - prawie 45,5 
tys. zł. Co roku na rzecz hospicjum 
kwestuje około 150 wolontariuszy 
- głównie uczniowie tyskich szkół, 
rodzice, nauczyciele i przyjaciele ho-
spicjum.

– Zwracamy się do wszystkich 
z ogromną prośbą o wsparcie trwa-
jącej od grudnia 2009 r. budowy – 
mówi Wiesława Sieczka, prezes Ho-
spicjum im. św. Kaliksta w Tychach. 
 SZ
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Na początku grudNia

II Jarmark Bożonarodzeniowy w Tychach
Od 3 do 12 grudnia, na Placu 
Baczyńskiego w Tychach od-
będzie się II Tyski Jarmark 
Bożonarodzeniowy, połą-
czony z Targami Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych 
„W dobrym TTON-ie być 
Aniołem”.

o gromne zainteresowanie, 
z jakim spotkał się Jarmark 

Bożonarodzeniowy w ubiegłym 
roku, sprawiło, że obecna druga 
edycja będzie trwała 10 dni.

W 2009 roku Plac Baczyń-
skiego odwiedziło kilka tysięcy 
osób. Dużym zainteresowaniem 

mieszkańców cieszyły się uni-
katowe i rękodzielnicze wyroby 
związane nie tylko ze Świętami 
Bożego Narodzenia!

W tym roku, każdy wystaw-
ca będzie mógł skorzystać z ofer-
ty wynajmu drewnianego dom-
ku jarmarcznego o rozmiarach 
2 na 3 metry na preferencyjnych 
warunkach. Wszystkie domki 
będą oświetlone i przystrojone. 
W czasie dni weekendowych Jar-
marku, organizator zapewni pro-
gram artystyczny.

Zachęcamy firmy, instytucje 
i osoby prywatne, które chcą za-
prezentować i sprzedawać swo-

je wyroby, oraz oferować usłu-
gi podczas Jarmarku w Tychach 
do składania oferty u organizato-
ra imprezy – Miejskiego Centrum 
Kultury w Tychach.

Informacji nt. Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego udziela MCK 
Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 
26, tel. 327 02 90 do 91, e-mail: 
mck@kultura.tychy.pl, www.kul-
tura.tychy.pl

Szczegóły będą również pu-
blikowane na bieżąco na stronie 
www.kultura.tychy.pl oraz www.
umtychy.pl i na stronie Twojego 
Miasta.

Zapraszamy!

tychy osiągnęły znakomity 
wynik za rok 2009 w ran-

kingach „Wspólnoty” dotyczą-
cych inwestycji w infrastruktu-
rę (2. miejsce w Polsce wśród 
miast na prawach powiatu), po-
zyskiwania środków unijnych 
(3. miejsce) i inwestycji w sport 
i kulturę fizyczną (3. miejsce).

Krajowa czołówka
Dopełnieniem świetne-

go wyniku za rok ubiegły, jest 
pozycja Tychów w rankin-
gu „Sukces mijającej kaden-
cji”, podsumowującym ostat-
nie cztery lata działalności 
samorządów. Tym razem, Ty-
chy zostały sklasyfikowane na  
3. miejscu w kraju!

– Na wynik w rankingu 
„Sukces mijającej kadencji” zło-
żyły się trzy kategorie – mówi 
prof. Paweł Swianiewicz z Uni-
wersytetu Warszawskiego, au-
tor rankingu. – W kategorii 
sukces finansowy, Tychy były 
na 2. miejscu wśród 47 miast 
na prawach powiatu. W katego-
rii sukces ekonomiczny, zajęły 
5. miejsce, a w kategorii sukces 
infrastrukturalny – 25. miejsce. 
We wszystkich trzech klasyfi-
kacjach, była to pozycja lepsza 
niż za lata 2002-2006. Braliśmy 
pod uwagę wskaźniki dynamicz-
ne, czyli zmianę, jaka dokonała 
się w trakcie ostatniej kadencji. 
Szukaliśmy nie gmin o najwyż-
szym poziomie rozwoju, ale ta-
kich, które wykonały największy 
skok.

Więcej niż 
przeciętna

Sukces finansowy mierzo-
ny był za pomocą wskaźników 
wzrostu dochodów budżeto-
wych ogółem i wzrostu do-
chodów własnych samorządów 
za lata 2005-2009. Na sukces 
ekonomiczny składają się: spa-
dek bezrobocia, wzrost liczby 
zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych, i wzrost licz-
by zarejestrowanych spółek  
z udziałem kapitału zagra-
nicznego w latach 2005-2008, 
oraz wzrost wpływów z po-
datku dochodowego od osób 
prawnych i osób fizycznych 
w latach 2005-2009. Te ostatnie 
wskaźniki, mówią o kondycji 
przedsiębiorstw i zamożności 
mieszkańców. Dane były pozy-
skiwane z Ministerstwa Finan-
sów.

Jak mówi prof. Swianie-
wicz, Tychy, obok Bielska-Bia-
łej, należą do wyróżniających 
się miast regionu. – To nie jest 
„śląska przeciętna”. Widać, 
że władze lokalne w tych mia-
stach umiały wykorzystywać 
nadarzające się okazje – mówi. 
– To nie bez znaczenia dla 
mieszkańców. Wzrost docho-
dów miasta, to szanse na lepsze 
usługi publiczne. Sukces eko-
nomiczny to mniejsze bezro-
bocie, więcej firm aktywnych 
w mieście. Znaczenie ma też 
oczywiście postęp w budowie 
infrastruktury. SZ

tyski sukces w rankingach
Pismo samorządowe „wsPólnota” 

oPublikowało cykl rankingów 
Podsumowujących mijającą kadencję 

samorządu terytorialnego.  
tychy zajmują miejsca w ścisłej 

czołówce niemal w każdej kategorii!  
13 Października w warszawie,  

Podczas samorządowego Forum 
kaPitału i Finansów,  

Prezydent andrzej dziuba odebrał 
nagrodę „diament wsPólnoty”, 

Przyznany za 3. miejsce tychów 
w rankingu „sukces mijającej kadencji”.

O tym, jak miasto zapracowa-
ło na tak doskonały wynik 
we wszystkich tegorocznych 
rankingach pisma „Wspólno-
ta”, rozmawiamy z prezyden-
tem Andrzejem Dziubą.

TM: Co doprowadziło Tychy 
do tak dobrych wyników fi-
nansowych, ekonomicznych 
i pozostałych, rozpatrywa-
nych w rankingach?
ANDrZeJ DZIUBA: Przede 
wszystkim systematyczne dbanie 
o to, by miasto ciągle się rozwi-

jało, i to w różnych sferach. Suk-
cesy w rankingach związanych 
z pozyskiwaniem środków unij-
nych i z inwestycjami to nie tyl-
ko projekt „Gospodarka ściekowa 
w Tychach”, jak niektórzy myślą. 
W ostatnich latach zdobyliśmy 
około 720 mln zł środków unij-
nych. Kanalizacja, to mniej niż 
połowa tych pieniędzy. Znacz-
ne środki pozyskujemy na eko-
logię. Jednak w tej chwili, nastą-
pi przeniesienie środka ciężkości 
na komunikację. To nie będzie tyl-
ko przebudowa DK 1 i przebudo-
wa ul. Oświęcimskiej. To również 
modernizacja połączenia kolejo-
wego Tychy – Katowice, na którą 
też pozyskaliśmy pieniądze.

Ranking wskazał m.in. 
na sukces ekonomiczny 
Tychów, i dobrą kondycję firm 
i przedsiębiorstw. Co sprawia, 
że w Tychach są tak dobre 
warunki dla biznesu?
Zaczynają procentować potężne 
wieloletnie nakłady na inwesty-
cje w ogóle, a szczególnie na in-
frastrukturę w mieście. To tworzy 
świetną bazę dla nowych inwe-
storów. Przypomnijmy, że w cią-
gu ostatnich 12 lat w Tychach po-
wstało ponad 40 fabryk, w sumie 

ok. 10 tys. nowych miejsc pracy. 
To przede wszystkim nowe miej-
sca pracy, inwestycje i rozwój de-
cydują o sukcesie ekonomicznym. 
Ale także zasłużona opinia „zielo-
nego tygrysa Śląska” – to określe-
nie pojawiło się przy okazji rankin-
gu Newsweeka w ubiegłym roku. 
Na mapie śląska Tychy są postrze-
gane jako miasto zielone, dbające 
o każdy szczegół ekologii, począw-
szy od trolejbusów, poprzez niską 
emisję, czy uporządkowaną w stu 
procentach gospodarkę wodno-
ściekową – to wszystko procentuje 
i powoduje, że inwestorzy chętniej 
lokują swój biznes u nas, niż gdzie-
kolwiek indziej.

Wiele zostało już zrobione, 
a co jeszcze przed nami?
Jak mówiłem, teraz nastąpi prze-
grupowanie sił i środków. Najwięk-
szą część pieniędzy przeznaczymy 
na modernizację komunikacji 
w Tychach. A więc całego układu 
drogowego, oraz połączenia ko-
lejowego Tychy – Katowice. Za-
bukowana jest już inwestycja pod 
nazwą Modernizacja Drogi Krajo-
wej nr 1, trwają intensywne prace 
przygotowujące inwestycję prze-
budowy DK 44, czyli ul. Oświę-
cimskiej i jednocześnie połączenia 

DK 1 z ulicą Oświęcimską, któ-
rego początkiem będzie budowa 
łącznika Towarowa – Serdeczna. 
W kolejce czeka kilka kolejnych 
dużych inwestycji, jak przebudo-
wa skrzyżowania przy tyskim bro-
warze, gdzie prace koncepcyjne 
są już zakończone. To skrzyżowa-
nie osiągnęło już granice swoich 
możliwości, myślimy tu o dwu-
poziomowym przejeździe. Oczy-
wiście w dalszym ciągu w mieście 
będą prowadzone działania, któ-
re usprawniają komunikację, po-
nieważ samochodów ciągle przy-
bywa. To jest największe zadanie 
i największy problem do rozwią-
zania w najbliższej kadencji. Jeżeli 
chodzi o inwestycje w sport, zaczę-
liśmy od ponad 30 boisk ze sztucz-
ną nawierzchnią, później była mo-
dernizacja lodowiska za ponad 30 
mln zł, hala sportowa, moderni-
zacja basenu miejskiego. Najbliż-
sze plany to oczywiście budowa 
stadionu, która ruszy w przyszłym 
roku. rozpoczynamy też prace 
studyjne nad budową aquaparku. 
Przyszły rok poświęcamy na przy-
gotowanie dokumentacji technicz-
nej. Myślę, że w roku 2012 powin-
na rozpocząć się budowa.

ROZMAWIAłA:
SylWIA ZAWADZKA

Czas wielkich inwestycji
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TWOJA FIRMA

Projekt „Ciepła Woda – Do-
godna Zamiana” zaplanowany 

jest w perspektywie kilku lat, gdyż 
w zasobach spółdzielczych oraz 
MZBM czy Wspólnot Mieszkanio-
wych znajduje się wiele budynków 
nie posiadających instalacji cen-
tralnej ciepłej wody.

Podstawą do rozpoczęcia 
prac nad projektem, było podję-
cie działań mających na celu wy-
mianę starych i nieefektywnych 
podgrzewaczy gazowych na kom-
fortowe rozwiązanie pozwalające 
korzystać przez cały rok z ciepłej 
wody za pośrednictwem nowo-
czesnego wymiennika centralnej 
wody użytkowej.

Budowa instalacji pozwoli 
mieszkańcom budynków wielo-
rodzinnych, na dokonanie wy-
boru pomiędzy instalacją gazo-
wą a centralną wodą użytkową. 
PEC Sp. z o.o. Tychy gwarantu-
je, że przez cały rok temperatura 
wody dostarczanej przy pomo-
cy węzła cieplnego do mieszkań 
będzie utrzymywana na stałym 
i niezmiennym poziomie. Pełna 
automatyzacja procesu podgrze-
wania wody oraz stały monitoring 
sieci z centrum dyspozycyjnego 
pozwala na utrzymywanie wyso-
kich standardów obsługi klienta 
przez całą dobę. Jak zapewniają 
przedstawiciele dystrybutora PEC 
Sp. z o.o. Tychy i administratora 
TSM OSKARD, biorący udział 
w programie lokatorzy otrzymu-
ją możliwość: obniżenia kosztów 
podgrzewania wody, poprawy 
komfortu mieszkania, zwiększe-
nia funkcjonalności łazienki, po-
prawy bezpieczeństwa dla całej 
rodziny. W minionym tygodniu 

rozpoczęła się akcja informacyjna 
mająca na celu przedstawienie lo-
katorom budynków założeń pro-
jektu oraz sposobu i metody reali-
zacji przedsięwzięcia.

W celu szerszego rozpropa-
gowania planowanego projektu 
„Ciepła Woda – Dogodna Zamia-
na” przygotowano materiały in-
formacyjne. Podczas bezpośred-
nich kontaktów z mieszkańcami 
budynków objętych projektem, 
upoważnione osoby reprezentu-
jące administratora i dystrybuto-
ra ciepła udzielają szczegółowych 
informacji oraz odpowiadają 
na pytania dotyczące planowanej 
inwestycji. Zapewne problemów 
i wątpliwości będzie bardzo dużo, 
dlatego też, jak zapewnia przedsta-
wiciel PEC-u pan Mirosław Lan-
ger, zamierzamy dotrzeć do każ-
dego mieszkania, przeprowadzić 
indywidualne rozmowy z lokato-
rami oraz odpowiedzieć na każde 
zadane pytanie.

Wytypowanych zostało wstę-
pnie kilka budynków, które będą 
pilotowały cały projekt i staną się 
swoistą wizytówką przedsięwzię-
cia. Takie zapewnienia usłyszeli-
śmy z ust przedstawicieli PEC Sp. 
z o. o. Tychy i TSM OSKARD.

Każdy mieszkaniec budyn-
ku wytypowanego do rozpoczę-
cia prac inwestycyjnych będzie 
mógł indywidualnie podjąć de-
cyzję o przystąpieniu do projektu 
na zasadzie dobrowolności. Aby 
można było sprawnie przeprowa-
dzić akcję, przygotowano wzory 
dokumentów, które pozwolą lo-
katorom przebrnąć przez czyn-
ności formalno-prawne związane 
z przystąpieniem do projektu.

Przedstawiciel Tyskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej OSKARD 
wyjaśnił, iż prace związane z bu-
dową pionów doprowadzających 
ciepłą wodę do mieszkań, od-
bywać się będą głównie na klat-
kach schodowych. Technologia 
prac będzie polegała na budowie 
pionów. Każdy z pionów posia-
da dwa przewody, jeden przewód 
pełni funkcję zasilającą, drugi 
cyrkulacyjną – taka budowa po-
zwala utrzymywać stałą tempe-
raturę podgrzanej wody. Całość 
instalacji zostanie zabudowana, 
powstanie tzw. szacht, z którego 
zostaną rozprowadzone przyłą-
cza do poszczególnych mieszkań. 
Takie rozwiązanie jest korzyst-
ne, gdyż powstały kanał będzie 
można wykorzystać w przyszło-
ści, jako miejsce przebiegu innych 

instalacji lub przewodów instala-
cji teletechnicznych. Zabudowa 
szachtów na klatkach schodowych 
nie wpłynie na ich architektonicz-
ny układ.

Przedstawiciele administrato-
ra TSM OSKARD i dystrybutora 
PEC Sp. z o. o. Tychy zapewniają, iż 
prace przeprowadzane w ramach 
projektu nie wpłyną na przerwy 
w dostawie mediów, a ich uciąż-
liwość dla poszczególnych miesz-
kańców będzie niewielka.

Sam projekt nie jest całkowi-
cie nowym pomysłem. Podobne 
działania i projekty realizowane są 
już w wielu miejscach naszego kra-
ju. Przykładem mogą być Tarnów, 
Rzeszów czy Kraków. Te miasta 
zrealizowały podobne projekty lub 
są w fazie realizacji. Doświadcze-
nia MPEC Tarnów są bardzo po-

zytywne, o czym świadczy fakt, iż 
obecnie sami mieszkańcy wycho-
dzą z inicjatywą budowy instalacji 
centralnej wody użytkowej wystę-
pując do dystrybutora o rozpoczę-
cie inwestycji.

Publikowane w fachowej pra-
sie wyniki przeprowadzonych ba-
dań z Rzeszowa wskazują jedno-
znacznie, iż w sferze ekonomicznej 
zwrot kosztów z inwestycji oraz 
korzyści dla lokatorów wynikające 
z przystąpienia do projektu są wy-
mierne. Przy niewielkim wkładzie 
własnym mieszkańców w ciągu 
zaledwie kilku lat, następuje zwrot 
poniesionych kosztów.

Przytoczone przykłady miast 
wskazują, iż korzyści płynące 
z realizacji projektu są wymierne, 
przynosząc korzyści lokatorom, 
administratorowi, dystrybutoro-

wi oraz wytwórcy energii. Projekt 
„Ciepła Woda – Dogodna Zamia-
na” będzie realizowany w perspek-
tywie kilku najbliższych lat. Re-
alizacja poszczególnych etapów 
będzie dostosowana do możliwo-
ści istniejącej infrastruktury miej-
skiej sieci ciepłowniczej, warun-
ków technicznych oraz czynników 
ekonomicznych, które determinu-
ją plany inwestycyjne PEC Sp. z o. 
o. Tychy i TSM OSKARD.

Jak wspomniano wcześniej, 
projekt „Ciepła Woda – Dogodna 
Zamiana” nie ogranicza się wy-
łącznie do współdziałania pomię-
dzy PEC Sp. z o. o. Tychy i TSM 
OSKARD. Wstępne plany zakłada-
ją czynne włączenie się do realiza-
cji projektu Miejski Zarząd Budyn-
ków Mieszkalnych, który posiada 
w swych zasobach wiele budyn-
ków wielorodzinnych, wykorzy-
stujących do podgrzewania wody 
wyłącznie przepływowe piecyki 
gazowe. Wśród zasobów pozba-
wionych możliwości korzystania 
z sieci miejskiej w celu podgrzania 
wody użytkowej jest również wiele 
wspólnot mieszkaniowych, które 
będą mogły przystąpić do projektu 
po analizie istniejących możliwo-
ści technicznych.

Przystępując do projektu każ-
dy z mieszkańców naszego miasta 
ma szansę dołożyć swoją cegiełkę 
do rozwoju regionalnej przedsię-
biorczości, przyczynić się do likwi-
dacji niskiej emisji oraz do popra-
wy efektywności lokalnego źródła 
energii w EC Tychy SA, pracujące-
go dla tyskiej społeczności.

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:

32 325 64 11

Mirosław 
Langer:

32 325 64 53
– tu otrzymasz 

informacje związane 
z programem 

„Ciepła Woda – Dogodna 
Zamiana”.

Dział Eksploatacji:

32 325 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:

32 325 64 25

Ciepła woda 
dogodna zamiana

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
SP. Z O.O. ORAZ TYSKA SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA OSKARD ROZPOCZĘLI PRACE 
PRZY PROJEKCIE „CIEPŁA WODA – DOGODNA 

ZAMIANA”. IDEA PROJEKTU NARODZIŁA SIĘ 
W KONSEKWENCJI DZIAŁAŃ PODJĘTYCH 

NA POCZĄTKU TEGO ROKU, GDY PODPISANO 
TRÓJSTRONNE POROZUMIENIE POMIĘDZY 

PEC TYCHY, TSM OSKARD I EC TYCHY. 
WZAJEMNA WSPÓŁPRACA OBEJMUJE 

BUDOWĘ INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPŁEJ 
WODY DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH.

Rysunek 1: Schemat instalacji z jednofunkcyjnym węzłem 
cieplnym centralnego ogrzewania i gazowymi podgrzewaczami 
ciepłej wody.

Rysunek 2: Schemat instalacji z dwufunkcyjnym węzłem 
cieplnym centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Zamierzamy dotrzeć do każdego mieszkania, przeprowadzić indywidualne rozmowy 
z lokatorami oraz odpowiedzieć na każde zadane pytanie – zapewnia Mirosław Langer, 
przedstawiciel PEC-u.
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TT: Powiedziała Pani kiedyś, że gdyby 
kierować się określeniami jakimi obda-
rzają Pani obrazy ich odbiorcy, to można 
by, zamiast dziesiątek przymiotników, 
użyć jednego rzeczownika – pogoda. Czy 
ta pogoda wynika z Pani charakteru?

BEATA WĄSOWSKA: I tak, i nie. Myślę, 
że jestem optymistką, osobą pozytywnie nasta-
wioną do świata i ludzi. Wierzę w ludzi, wierzę 
w ich dobro. Może to się przekłada na kolory, 
których używam. Niemniej jest we mnie dru-
ga strona, mroczna… Wszystkim się za bar-
dzo przejmuję, córka zawsze krytykuje mnie 
za czarnowidztwo.

Przy takiej wystawie, którą można na-
zwać monograficzną czy retrospektywną 
– wbrew pozorom – wybór prac do eks-
pozycji jest chyba znacznie trudniejszy?

To jest trudne z dwóch powodów. Nie za-
wsze mamy te obrazy, które chcemy pokazać, 
większość z nich nie jest już moją własnością. 
Stanęłabym przed dylematem ich sprowa-
dzania, a to już jest kłopot. Nie wiedziałam 
do końca, które obrazy zawisną, bo każda sala 
jest zupełnie inna. Ja mogę sobie w domu zro-
bić wstępną koncepcję, a światło sali, sąsiedz-
two, wszystko – działa inaczej. Wystawa to od-
rębne dzieło – prezentuję nie tylko obrazy, cała 
ekspozycja jest utworem, powinna stanowić 
zwartą całość i jako moje dzieło musi mnie 
satysfakcjonować. Musi być kompatybilna 
z moim malarstwem i ze mną. Trudno pogo-
dzić tę ilość zmiennych.

Czy uważa Pani, że miejsce urodzenia, 
miejsce pobytu potrafi kształtować ma-
larstwo artysty?

Sądzę, że w pewien sposób wpływają 
na artystę. Otoczenie odciska piętno. Choć róż-
nie bywa. Dziennikarz robił kiedyś ze mną wy-
wiad do „Twojego Stylu” i zaczął od zdziwienia, 
że tak radosne, kolorowe obrazy mogą powsta-
wać na szaroburym Śląsku, a w artykule odwo-
ływał się do kolorów Francji. Niestety wciąż 
funkcjonuje stereotyp „czarnej, śląskiej dziury” 
i kolorowej Francji. Kiedy kilka lat temu w Ra-
dzie Europy w Strasburgu pokazałam wystawę 
noszącą tytuł „Multikolor”, Francuzów – jak 
mi się wydawało oswojonych z wielobarwno-
ścią – zdumiewały kolory w moich obrazach. 
Zestawiam barwy w sposób, który dla większo-
ści osób jest trudny do zaakceptowania. Ludzie 
wybierając obrazy preferują kolory oswojone.

Nie myślałem o sztuce w ten sposób…
Jedne kolory nas irytują, inne zachwycają. 

Myślę, że łatwo to zauważyć podczas zakupów, 
albo malowania ścian. Lubimy barwę niebie-
ską, a nasz partner albo partnerka nie znosi tej 
barwy. Z obrazami jest podobnie. Dziś kiedy 
otoczenie jest kolorowe, barwy, których uży-
wam, nie robią już takiego wrażenia jak daw-

niej. W latach osiemdziesiątych, kiedy zaczy-
nałam swoją artystyczną drogę, kolorystyka 
moich obrazów porażała widzów. Na studiach 
profesorowie mówili mi: „Ooo! Pani to się nie 
boi koloru! ” I … pała. Akademia katowicka 
była szara i brązowa. Wtedy słabo znałam hi-
storię sztuki, światowa sztuka była niedostępna 
(na ASP trafiłam wprost ze sportu wyczynowe-
go), nie wiedziałam, że gdzie indziej barwy są 
dozwolone. Wytrwałam. Może dlatego, że biegi 
na orientację to dyscyplina wytrzymałościowa, 
no i uważam, że należy być wiernym sobie.

Maluje Pani też kobiety…
Maluję kobiety niemal wyłącznie. A może 

nie kobiety, ale „kobiecość”. Pokazuję nasze 
uwikłanie we współczesność, naszą pozorną 
wolność, zależność, współzależność. Kobieta 
jest tematem mojej twórczości. Mówię o kobie-
tach nie tylko w malarstwie, także w digrafii. 
Mój projekt „Nie bez Kozyry” jest analizą twór-
czości innej artystki, Katarzyny Kozyry. Ana-
lizuję tam nie tylko problem granic wolności 
artystycznej, ale także pozycję kobiety-artystki, 
kobiety-modelki.

Pani sztuka jest dla ludzi, a tymczasem 
najgłośniejsze stają się „dzieła”, które 
dla mnie są zaprzeczeniem i estetyki, 
i mojego oglądu świata. W galeriach, na-
wet narodowych, wystawia się dosłow-
nie ekskrementy artysty, a krytyka sza-
leje z zachwytu. To jest malowanie dla 
wąskiej grupy ideologów, a nie dla nor-
malnego odbiorcy sztuki. Pani się z tym 
godzi?

Malarstwo jest sztuką kameralną, to nie 
manifestacja czy agitacja. Nie powinno służyć 
ideologom, temu służy plakat. Poprzez przed-
miot, dzieło sztuki, rozmawiam z osobą, z in-
nym człowiekiem, a nie z tłumem. Nie każdy 
rozumie język mojego malarstwa, ale nie jest 
dobrze kiedy dzieło sztuki zaczynają rozumieć 
tysiące. Uważnie przyglądam się sztuce, o któ-

rej pan mówi. Na wystawie „Fragmenty” po-
kazuję wybrane prace z projektu „Nie bez Ko-
zyry”, polemizuję w nim z Katarzyną Kozyrą. 
Wywołała mnie do tablicy dziełami „Piramida 
zwierząt” i „Łaźnia”. Odpowiadam jako odbior-
ca sztuki.

Uważam, że kiedy czegoś nie akceptuje-
my należy rozmawiać, należy zadawać pytania 
i odpowiadać na pytania. Prowokacyjna forma 
utworów sztuki krytycznej utrudnia widzowi 
odbiór tych dzieł, widz podejrzewa, czasem 
słusznie, że artysta prowokuje, aby zdobyć po-
pularność. To niestety sprawia, że odbiorca sta-
je się nieczuły na głębsze treści, jakie ta sztuka 
niesie.

Widzę rozwiązanie; jest nim rozmo-
wa, dyskusja, podczas której każdy ma głos. 
Niestety to wciąż utopia, a bez tego widz tra-
ci możliwość osobistego odczytywania sztuki 
współczesnej, samodzielnego formułowania 
wniosków. Skazany na wersję oficjalną, odwra-
ca się plecami do sztuki współczesnej. Tracą 
wszyscy.

ROZMAWIAŁ: MAREK CISZAK
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PRZY PEŁNEJ WIDOWNI

Być kobietą po czterdziestce…
Tylko w październiku ten spektakl jest gra-

ny w 29 miejscowościach – od Brodnicy 
po Toronto, od Skierniewic po Lwów. Wszędzie 
gromadzi tłumy. W piątek prezentowany był 
na scenie Teatru Małego w Tychach. Ani jedne-
go wolnego fotela. Wszystkie bilety wysprzeda-
ne na miesiąc wcześniej. Na dwa przedstawie-
nia, o 18.00 i 20.30. Mimo, że bilety po 70 zł.

„Klimakterium…i już” Elżbiety Jodłow-
skiej od czterech lat wzbudza entuzjazm wi-
dzów. Kiedy aktorki śpiewają na melodię Mię-
dzynarodówki: „Bój to jest nasz ostatni, krwawy 
skończył się trud, tyrania hormonów, młodości 
wiecznej głód...” -wzbudzają aplauz publicz-

ności. Śmiech rzadko zamiera. No bo jak się 
nie śmiać, kiedy na melodię hitu „Testosteron” 
panie śpiewają „Oskarżam cię, o nadciśnie-
nie, o złe krążenie, cholesterol...” albo w chwi-
lę potem „Hej, idę w las, przedsionek mi migo-
ce” lub „Gumowy pas, to nasza broń, sylwetkę 
nam rzeźbi z dala”. Na koniec owacja na stoją-
co. I na nic się zdadzą wybrzydzania estetów. 
Na nic milczenie „salonu”. „Klimakterium” 
to fenomen socjologiczny.

Dla wszystkich tych, którzy od kas Teatru 
Małego odeszli z niczym, mamy pocieszają-
cą wiadomość. „Klimakterium” przyjedzie 
do Tychów jeszcze raz, w listopadzie.  MarC

TEATR KONESERA

Wykluczeni
W niedzielę na deskach Teatru 
Małego można było obejrzeć 
drugi spektakl, z cyklu „Teatr 
Konesera”. Tym razem, było 
to przedstawienie w reżyserii 
Pawła Łysaka „V (F) ICD- 10 
Transformacje”, w wykona-
niu aktorów Teatru Polskiego 
w Bydgoszczy.

To opowieść o grupie niepeł-
nosprawnych psychicznie 

bohaterów, którzy nie wytrzymali 
tempa zmian w Europie Środko-
wo-Wschodniej po upadku ko-
munizmu, i nie potrafią odnaleźć 
się we współczesnej rzeczywisto-
ści. Wszyscy bohaterowie wy-
stępują w czarnych tenisówkach 
i biało-granatowych ubraniach. 
Przypominają uczniów przygoto-
wujących się szkolnej akademii.

Każdy z nich opowiada swoją 
historię. Wśród nich jest m.in. nie-
widomy i głuchy Lesio (w tej roli 
znakomity Michał Jarmicki), który 
przedstawia listę zapachów, jakie 
zniknęły razem z komunizmem. 
Jest Teresa, która przeżyła traumę, 

gdy zobaczyła, jak ojciec drze swo-
ją legitymację partyjną. I wreszcie 
jest Karol, do którego przez radio 
przemawia Matka Boska.

Paweł Łysak stworzył spek-
takl bardzo kameralny. Widzowie 
zasiedli na scenie i mogli wziąć 
bezpośredni udział w przed-
stawieniu (np. razem z jednym 
z bohaterów szukali kota, wą-
chali ceratę lub odpowiadali 
na zadawane przez aktorów, cza-
sem dosyć kłopotliwe pytania). 
Ciekawa była również scenogra-
fia. Dookoła sceny rozstawione 
były duże, czarno-białe fotogra-
fie, na których można było m.in. 
zobaczyć: Lecha Wałęsę, Hannę 
Suchocką, Adama Małysza, Jana 
Pawła II, Tadeusza Mazowieckie-
go, Aleksandra Kwaśniewskiego 
i Andrzeja Gołotę.

W spektaklu wystąpili: 
tyszanka Marta Ścisłowicz, a także 
Karolina Adamczyk, Małgorzata 
Trofimiuk, Michał Czachor, Mi-
rosław Guzowski, Michał Jarmicki 
(gościnnie) i Artur Krajewski.

EWA STRZODA

rej pan mówi. Na wystawie „Fragmenty” po-

Tyszanka, absolwentka ASP Kraków 
– wydziału grafiki w Katowicach, 
w pracowniach profesorów Jerze-
go Dudy-Gracza i Macieja Bieniasza 
(1985). Uprawia głównie malarstwo 
sztalugowe, jest także projektantką 
grafiki reklamowej i wydawniczej, 
pedagogiem – nauczycielem sztuki. 
Miała ponad 40 wystaw indywidual-
nych, blisko 60 prezentacji w wysta-
wach zbiorowych w kraju i zagranicą. 
Uczestnik krajowych i międzynaro-
dowych plenerów malarskich. Czło-
nek ZPAP. Do 17 listopada trwać bę-
dzie jej wystawa retrospektywna 
w Galerii Obok (Teatr Mały).

Beata Wąsowska

ROZMOWA Z BEATĄ WĄSOWSKĄ, MALARKĄ

Kolor – mój 
wewnętrzny kod

Prawie 200 kolekcjonerów 
z Polski, Niemiec, Czech i Sło-
wacji wzięło udział w dzisiej-
szej Jesiennej Giełdzie Birofi-
lów. Odwiedziło ją też wielu 
mieszkańców Tychów, więc 
od rana w auli Browarnika 
panował spory ruch i gwar.

Gdzie Mauritius?

Andrzej Żogała przyjechał 
na giełdę z Katowic. – Zbieram 
przede wszystkim etykiety. Mam 
ich tysiące z niemal całego świa-
ta, a najcenniejsze i bardzo rzad-
kie to na pewno te, które wydano 
z okazji 200-lecia Guinnessa. Zbie-
ram też kapsle – również mam ich 
sporą kolekcję. Teraz szukam kap-
sla z piwa z Mauritiusa.

Zielone piwo
– Miałem kilka butelek zie-

lonego piwa z browaru w Witni-
cy, ale rozeszły się błyskawicznie. 
Ma przyjemny smak i kolor likieru 
miętowego. Witnica to mały browar 
niedaleko Gorzowa Wielkopolskie-
go – szkoda, że nie ma możliwości 
konkurowania z gigantami – po-
wiedział Maciej Łukaszczyk z Po-
znania, który przywiózł m.in. kilka-
naście unikalnych gatunków piwa.

3 tysiące 
otwieraczy

Jednym ze stałych bywalców 
tyskiej giełdy jest Franciszek La-
tocha z Bierunia. Piwne kolekcje 
gromadzi od 19 lat, od momen-
tu kiedy przeszedł na emeryturę. 
Uczestniczy w niemal wszystkich 
giełdach w Polsce, często gości 
także na zagranicznych. – Niedaw-
no wróciłem z Bambergu w Niem-
czech, gdzie zwiedziałem 14 oko-
licznych browarów – powiedział. 
– Kolekcjonuję przede wszystkim 
otwieracze, których mam ponad 
trzy tysiące. Najciekawsze pocho-
dzą z 1958 roku i 1967 z Żywca.

Panie z kolekcjami
Władysławę Sokołowską 

z Katowic, Aleksandrę Przybyłę 
Jastrzębia i Kazimierę Kuś z Żor 
spotkaliśmy przy jednym stano-
wisku. Wszystkie panie są kolek-
cjonerkami, zbierają szkło, kapsle, 
podstawki i często biorą udział 
w giełdach. – Kolekcjonerstwem 
zaczęłam interesować się przed 9 
laty – mówi Władysława Sokołow-
ska ze Śląskiego Klubu Birofilów 
w Tychach. – Oprócz przedmio-
tów związanych z piwem, zbieram 
także monety. Na razie nie ma mo-
net z akcentami birofilskimi, ale 
pewnie kiedyś takie zostaną wybi-
te.  LESZEK SOBIERAJ

JESIENNA GIEŁDA BIROFILÓW

Piwny świat

Franciszek Latocha.

Władysława Sokołowska, 
Aleksandra Przybyła 
i Kazimiera Kuś.
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RCGW S.A. jest spółką Gminy Tychy, która zajmuje się odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków 
oraz wytwarzaniem energii elektrycznej z biogazu. Zgodnie z założeniami Studium Wykonalności RCGW S.A. 
będzie przyszłym właścicielem nowowybudowanej w ramach Projektu sieci kanalizacji sanitarnej.
Adres: 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12, tel. (32) 325 72 35, fax (32) 325 72 85, e-mail: rcgw@rcgw.pl
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Projekt „Gospodarka ściekowa w Tychach” współfinansowany przez Unię Europejską, 
przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

„Samorządy, instytucje oraz firmy wykazują dużą skutecz-
ność w pobudzaniu rozwoju poprzez wykorzystanie potencjału, 
jak i wsparcia, które dają fundusze Unii Europejskiej. Cieszę się, 
że także Tychy wdrożyły dobrze przygotowany projekt i wyko-
rzystały fundusze pomocowe dla znacznej poprawy jakości ży-
cia mieszkańców. Tego typu przedsięwzięcia są bardzo istotne dla 
poprawienia infrastruktury wodno-ściekowej w gminach, co nie-
wątpliwie sprzyja kształtowaniu pozytywnego wizerunku miast 
naszego regionu”

Bogusław Śmigielski, Marszałek Województwa Śląskiego

„Z okazji zakończenia zakresu rzeczowego, realizowanego 
w ramach Fundusz Spójności projektu „Gospodarka ściekowa Ty-
chach” chciałbym pogratulować dotychczasowych osiągnięć oraz 
życzyć kolejnych. Wierzę, że działania staną się wzorem do naśla-
dowania dla innych, prowadzących działania w sektorze gospo-
darki wodno-ściekowej, sprzyjając tym samym zrównoważone-
mu rozwojowi oraz ochronie środowiska w naszym kraju”.

Jerzy Jacek Rybiński, prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Beneficjentów Funduszy Pomocowych w Toruniu.

„Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z tytułu realizacji naj-
większej historii Tychów inwestycji. Składam na ręce Pana Preze-
sa życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w realizacji 
kolejnych zadać z pożytkiem dla Miasta i Regionu”

– czytamy w liście Artura Tomasika, Prezesa Zarządu 
Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA

„Pragnę złożyć serdeczne gratulacje z okazji zakończenia 
projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”, dziękując za wza-
jemną współpracę w tym zakresie. Wyrażam wielkie uznanie 
dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsię-
wzięcia, które stanowi największą inwestycję w historii Tychów, 
współfinansowaną z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 
Jednocześnie pragnę wyrazić szacunek dla Państwa wrażliwo-
ści na potrzeby społeczne oraz poszanowanie przyrody. Dzięki 
Waszej pracy znacząco poprawiony został stan środowiska na-
turalnego, a korzyści z tego będą widoczne także dla przyszłych 
pokoleń.

– napisał Tomasz Norman, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Katowice.

Dobiegły końca prace budowla-
ne projektu „Gospodarka Ściekowa 
w Tychach”. Powstanie kanalizacji 
w obrzeżnych dzielnicach miasta, 
modernizacja oczyszczalni ścieków, 
potoków i rowów, stworzenie nowej 
infrastruktury wodno-ściekowej uro-
czyście podsumowaliśmy podczas 
spotkania, w którym wzięli udział 
przedstawiciele instytucji, organiza-
cji i firm, które uczestniczyły w tym 
przedsięwzięciu.

Projekt „Gospodarka Ściekowa w Ty-
chach” – największa inwestycja komu-

nalna w historii miasta – zakończyła się 

sukcesem. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym 
przypadku inwestorem była gmina Tychy, 
że dotyczyła ona ponad 21 tysięcy mieszkań-
ców i w znaczący sposób polepszyła warun-
ki życia w mieście, wyznaczając mu nowe 
perspektywy rozwoju, można powiedzieć, 
że to wielki sukces nas wszystkich – tyszan. 
Projekt pokazał również jak sprawnie i pro-
fesjonalnie działa tyski samorząd, jego po-
szczególne ogniwa i instytucje. To wszystko 
podkreślali goście, którzy przybyli na uro-
czyste podsumowanie projektu.

Ciężar przygotowania i realizacji inwe-
stycji powierzono kierownictwu i pracow-
nikom Rejonowego Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej oraz powstałej przy nim 

Jednostki Realizującej Projekt. Szczegól-
nie miło nam było przyjmować gratulacje 
kierowane do prezydenta Andrzeja Dziuby 
i jego pełnomocnika ds. inwestycji, prezesa 
RCGW Zbigniewa Gieleciaka, w których 
podkreślano znakomitą organizację pracy, 
kompetencje, umiejętność realizacji bardzo 
trudnych niekiedy zadań pod presją czasu. 
Takie słowa słyszeliśmy nie tylko podczas 
uroczystego zakończenia projektu, ale zna-
lazły się one również w wielu listach gra-
tulacyjnych, jakie otrzymaliśmy w związ-
ku z zakończeniem inwestycji. Napływały 
z wielu stron Polski, od różnych instytucji, 
organizacji i firm różnego szczebla. Oto 
niektóre z nich…

Inwestycja na medal

reklama

MACIEJ KLIMACKI, przedstawiciel 
zarządu Hydrobudowy 9 S.A., któ-
ra wykonywała kanalizację w dziel-
nicach Zwierzyniec, Wartogłowiec 
i Zawiść: O tyskiej inwestycji mogę się 
wypowiadać jedynie w superlatywach. 
W tym roku nasza firma kończyła kil-
ka takich przedsięwzięć, brałem udział 
w podobnych spotkaniach podsumowu-
jących prace i muszę powiedzieć, że jako 
inwestor, miasto Tychy wyróżnia się zde-
cydowanie na plus. Rzadko zdarza się, 
by projekt był tak kompleksowo przygoto-
wany i przeprowadzony. Wysoko oceniam 
współpracę z Jednostką Realizującą Pro-
jekt i z prezesem Zbigniewem Gielecia-
kiem. Obsługa ze strony JRP była perfek-
cyjna. Myślę, że w dużej mierze to kwestia 
bardzo pozytywnego nastawienia pracow-
ników JRP i wszystkich, którzy brali udział 
w tyskim programie.
JACEK PRZYBYLAK, przedstawiciel 
wykonawcy Hydrobudowa Polska 
(Wilkowyje i Mąkołowiec): Dla firmy 
wykonującej roboty taki inwestor jak gmi-
na Tychy to po prostu marzenie i każdemu 
życzyłbym takiego inwestora. Całe przed-
sięwzięcie przygotowane i zorganizowane 
było wręcz wzorowo, a w trudnych sytu-
acjach, których przecież nie brakowało, 
zarówno inwestor, jak i inżynier kontrak-
tu zawsze byli dostępni, szybko i właściwie 
podejmowali decyzje. I co ważne, nie było 
problemów z płatnościami. Jak powiedział 
prezes Hydrobudowy 9 – była to wręcz 
cudowna inwestycja.
GERARD ŻYCHOWICZ, kierownik 
budowy Budimex SA (kanalizacja 
w dzielnicy Stare Tychy): Rzadko spo-
tyka się takie zaangażowanie ze strony 
inwestora czyli JRP i władz miasta repre-
zentowanych przez Zbigniewa Gielecia-
ka, jak to było w Tychach. Dzielnica Stare 
Tychy nie należała do łatwych, biorąc pod 
uwagę fakt, że duże fragmenty infrastruk-
tury podziemnej w ogóle nie były zin-
wentaryzowane, a do tego zwarta zabu-
dowa, wąskie ulice, itd. W związku z tym, 
że odbieraliśmy ścieki z innych kontrak-
tów, musieliśmy zastosować największe 
średnice kolektorów, co dodatkowo utrud-
niało zadanie. Dzięki temu, że inwestycja 
od początku była dobrze przygotowana, 
prace postępowały sprawnie i zakończyły 
się pomyślnie.

zdaniem fachowców

FINANSOWANIE:
135 mln euro – wartość in-
westycji
75 mln euro – wartość dofi-
nansowania
60 mln euro – wartość 
udziału miasta Tychy, 
w tym:
27 mln euro – pożyczka 
NFOSiGW
19 mln euro – środki własne 
miasta
12 mln euro – kredyt komer-
cyjny
2 mln euro – pożyczka 
WFOSiGW

ROBOTY
4,4 mln euro – wartość robót 
projektowych kanalizacji
103 mln euro – wartość ro-
bót budowlanych kanalizacji
1,2 mln euro – wartość robót 
projektowych rowów i poto-
ków
19,2 mln euro – wartość ro-
bót budowlanych rowów 
i potoków

KONTRAKTY
32 mln euro – wartość kon-
traktu K1 (Jaroszowice, Wy-
gorzele, Cielmice)
9,3 mln euro – wartość kon-
traktu K2 (Stare Tychy)
24 mln euro – wartość kon-
traktu K3 (Zwierzyniec, 
Wartogłowiec, Zawiść)
29,4 mln euro – wartość 
kontraktu K4 (Wilkowyje, 
Mąkołowiec)
21,4 mln euro – wartość 
kontraktu K5 (Czułów)
8,2 mln euro – wartość kon-
traktu K6 (Oczyszczalnia 
ścieków w Urbanowicach)

SIEĆ
333 km – długość wybudo-
wanej kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej
32 km – długość uregulo-
wanych rowów i potoków
27 szt. – liczba wybudowa-
nych przepompowni ście-
ków
21.000 – liczba mieszkań-
ców gminy, którzy podłą-
czyli lub mają możliwość 
podłączenia swoich nieru-
chomości do nowej kanali-
zacji sanitarnej
10.574 – liczba nieruchomo-
ści, dla których uzyskano 
zgody na wejście w teren

DOKUMENTY
58 – decyzji ustalających lo-
kalizację inwestycji celu pu-
blicznego
106 – pozwoleń na budowę
43 – pozwolenia wodno-
prawne
146 – zgłoszeń zamiaru bu-
dowy
1.300 – decyzji zezwalających 
na zajęcie pasa drogowego.

GRATULACJE

Serdecznie dziękujemy za wszystkie miłe słowa, płynące pod adresem inwestora czyli gminy Tychy i nadzorującej 
przedsięwzięcie Jednostki Realizującej Projekt. Szczególną satysfakcję sprawia nam docenienie naszych wysiłków 
przez ludzi z branży budowlanej, przedstawicieli firm prowadzących prace w poszczególnych dzielnicach oraz liczne 
słowa uznania miszkańców Tychów. A tyski projekt realizowali najlepsi z najlepszych, elita polskich firm budowla-
nych, zaangażowanych w największe inwestycje w Polsce. Pochwały ze strony takich fachowców mają swoją rangę.

program wielkich
liczb
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TWOJA FIRMA

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

I EDYCJA:
Staż w Europarlamencie – w biurze Prof. Jerzego Buzka: Monika Kuraś
Staż w Europarlamencie – w biurze Prof. Genowefy Grabowskiej: Marcin Szyja
II EDYCJA:
Staż w Europarlamencie – w biurze Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, 
prof. Jerzego Buzka: Maciej Łabno, Mateusz Gogolewski.
III EDYCJA – 2010 r.:
Staż w Europarlamencie – w biurze Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 
prof. Jerzego Buzka: Elżbieta Stokowy
Staż w Europarlamencie w biurze Pani Poseł Małgorzaty Handzlik (planowany na rok 
2011): Barbara Kania.

Staż za Ekopark
ELŻBIETA STOKOWY, 

LAUREATKA TEGOROCZNEJ 
EDYCJI KONKURSU „GRA 

O STAŻ W EUROPARLAMENCIE”, 
ORGANIZOWANEGO 

PRZEZ MIĘDZYGMINNE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI ODPADAMI 
I ENERGII ODNAWIALNEJ 

„MASTER” SP. Z O.O., 
ODBYŁA MIESIĘCZNY STAŻ 

W BIURZE PARLAMENTARNYM 
PROF. JERZEGO BUZKA, 

PRZEWODNICZĄCEGO 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.

Konkurs „Gra o staż w Europarlamencie” zo-
stał zorganizowany już po raz trzeci. Nagro-

dą w konkursie jest staż lub praktyka zawodowa 
w Parlamencie Europejskim. Organizator, spółka 
Master, pokrywa koszty podróży i pobytu w Bruk-
seli. W tym roku jury nagrodziło prace Elżbiety 
Stokowy, studentki Akademii Ekonomicznej im. 
K. Adamieckiego w Katowicach (Rybnicki Ośro-
dek Naukowo-Dydaktyczny) i Barbary Kani, stu-
dentki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Barbara 
Kania odbędzie staż w biurze parlamentarnym 
europosłanki Małgorzaty Handzlik. Elżbieta Sto-
kowy od 30 sierpnia do 27 września przebywała 
w Brukseli, gdzie zdobywała zawodowe doświad-
czenia w biurze przewodniczącego PE.

Park i przedszkole
– To była dla mnie wspaniała nagroda i bar-

dzo ciekawe doświadczenie – mówi Elżbieta Sto-
kowy. – Poznałam funkcjonowanie oraz strukturę 
europarlamentu. Zobaczyłam jak w rzeczywistości 
działa, kto w nim pracuje. Poznałam wspaniałych 
ludzi, z którymi utrzymuję kontakt. Oczywiście, 
staż był świetną okazją do szlifowania języków ob-
cych, w moim przypadku – głównie języka fran-
cuskiego.

Konkurs „Mastera” jest adresowany do studen-
tów śląskich uczelni. Zadaniem uczestników jest 
napisanie pracy na temat „Mój pomysł na ochro-
nę środowiska”, w której należy przedstawić swoje 
propozycje na rozwiązywanie najbardziej aktual-
nych problemów ekologicznych. – Spółka wzboga-
ca się dzięki temu o dodatkową wiedzę, przy czym 
pozyskuje ją od studentów, czyli tej najbardziej 

kreatywnej grupy – mówi Marek Mrówczyński, 
prezes MPGOiEO „Master”. – Pojawiają się bardzo 
ciekawe pomysły. W tym roku jedna z laureatek 
(Elżbieta Stokowy – red.) przedstawiła koncepcję 
parku ekologicznego, z kolektorami słonecznymi, 
plantacją wierzby energetycznej i ujęciem bioga-
zu. Druga nagrodzona praca opisuje projekt eko-
przedszkola, wykorzystującego na dużą skalę od-
nawialne źródła energii.

Park zamiast hałdy
– Jestem mieszkanką Radlina (powiat wodzi-

sławski – red.), miasta przemysłowego, z górniczą 
historią – mówi Elżbieta Stokowy. – Ważny jest 
dla mnie jego rozwój, nie tylko ekonomiczny, ale 
także środowiskowy. Mój pomysł na ochronę śro-
dowiska dotyczył wykorzystania terenów poprze-
mysłowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie Ko-
palni Marcel. Region Śląska jest miejscem, gdzie 
środowisko naturalne zostało bardzo mocno zde-
wastowane. Skoncentrowana eksploatacja węgla 

kamiennego, hałdy, szkody górnicze – to wszyst-
ko zmusza obecne pokolenia do walki o popra-
wę tutejszego środowiska. Mój projekt nosi nazwę 
„Ekopark Marcel”. Dotyczy rekultywacji terenów 
kopalnianych i poprawy warunków życia społecz-
ności lokalnej.

W swoim projekcie pani Elżbieta założyła 
umieszczenie na terenie parku kolektorów słonecz-
nych, stworzenie plantacji wierzby energetycznej 
oraz uruchomienie ujęcia biogazu, wydostającego 
się na powierzchnię w procesie wydobycia węgla 
kamiennego. Biogaz, który zawiera znaczne ilo-
ści metanu, który jest dwudziestokrotnie bardziej 
szkodliwy dla atmosfery i warstwy ozonowej niż 
dwutlenek węgla. Cześć parku miałaby charakter 
sportowo-rekreacyjny, a dodatkową atrakcją byłby 
ogród botaniczny. – Chciałabym, by o ile to moż-
liwe, „Ekopark Marcel” był w przyszłości dumą 
mieszkańców Radlina, a dla pozostałych śląskich 
miast przykładem dobrych praktyk – mówi autor-
ka projektu.

Miesiąc w Brukseli
Elżbieta Stokowy wyjechała do Brukseli z koń-

cem sierpnia. Tam przekonała się, że praca w biu-
rze przewodniczącego Parlamentu Europejskie-
go nie należy do łatwych. – Uczestniczyłam m.in. 
w posiedzeniach komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, Rozwoju Regionalnego, Spraw Za-
granicznych, w trakcie których omawiano bieżą-
ce problemy funkcjonowania UE oraz zagadnienia 
dotyczące jej przyszłości – mówi laureatka. – Pro-
wadziłam korespondencję związaną z uczestnic-
twem pana przewodniczącego w wydarzeniach: 
politycznych, kulturalnych, ekonomicznych, zdro-
wotnych. Uczestniczyłam także w spotkaniu pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego z prof. Buz-
kiem oraz polskimi eurodeputowanymi. Praca 

w międzynarodowym gronie była dla mnie bardzo 
atrakcyjna. Oczywiście, bardzo miło wspominam 
też spotkania z panem przewodniczącym Buz-
kiem, to bardzo sympatyczny człowiek.

Nie tylko praca
Poza godzinami pracy, pani Elżbieta miała 

okazję zwiedzić Brukselę oraz sąsiednie miasta, 
Gandawę i Brugię. – Bruksela jest wspaniałym 
miastem, każdy znajdzie tam coś dla siebie – mówi 
Elżbieta Stokowy. – Imponujący jest Grand Place, 
czyli główny rynek, warta zwiedzenia jest również 
bazylika Sacre Coeur, piąta co do wielkości bazyli-
ka na świecie oraz słynne Atomium – 103-metro-
wej wysokości model kryształu żelaza, powiększo-
nego 150 miliardów razy. Udało mi się zwiedzić 
Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych, meczet, ka-
tedrę św. Michała i św. Guduli, Parc du Cinquan-
tenaire z 1880 roku z łukiem triumfalnym oraz 
muzeum wojska i motoryzacji. I jeszcze wiele cie-
kawych miejsc. Najbardziej zachwycił mnie Palais 
de Justice – Pałac Sprawiedliwości.

Tegoroczna edycja konkursu „Gra o staż w Eu-
roparlamencie” przebiegła pod honorowym patrona-
tem Małgorzaty Handzlik – poseł do PE, prof. Jerze-
go Buzka – przewodniczącego PE oraz prezydenta 
Miasta Tychy Andrzeja Dziuby. – Nasi ubiegłorocz-
ni i tegoroczni laureaci mają wyjątkowe szczęście, 
że trafili do biura przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego – mówi Marek Mrówczyński.

– Mój miesięczny pobyt w Brukseli to była 
superprzygoda. Staż w Parlamencie Europejskim 
to wspaniała nagroda. Żałuję, że trwał tylko mie-
siąc. Wiele się nauczyłam, ale nie wiem jeszcze do-
kładnie jak wykorzystam zdobyte podczas stażu 
doświadczenia. Mam nadzieję, że będą one przy-
datne w życiu zawodowym.

SYLWIA ZAWADZKA

Laureaci poprzednich edycji konkursu 
„Gra o staż w Europarlamencie”

Elżbieta Stokowy z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzym Buzkiem.
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Aż 70 proc. wykształconych 
Polaków z dużych miast 

nie odkłada na emeryturę. Więk-
szość ma świadomość, że oszczę-
dzać trzeba, jednak przeważ-
nie odsuwają decyzję w czasie. 
A oszczędzać na emeryturę można 
zakładając zwykłą lokatę...

– Popularne w ostatnim cza-
sie stały się lokaty z dziennym na-
liczaniem odsetek. Takie rozwiąza-
nie skutkuje naliczeniem podatku 
od dochodów kapitałowych w wy-
sokości 0 zł. Oznacza to, że nomi-
nalne oprocentowanie 6-miesięcz-
nej Lokaty Słonecznik – dostępnej 

w Banku Spółdzielczym ustalone 
na poziomie 5 proc. w skali roku, 
odpowiada oprocentowaniu aż 
6,17 proc. na tradycyjnej lokacie 
z naliczanym podatkiem – tłuma-
czy Wojciech Janosz z Banku Spół-
dzielczego w Tychach. Na rynku 
pojawiło się ostatnio sporo no-

Ekspert radzi
ADAM GÓRALCZYK, kierownik zespołu współpracy z klien-
tem detalicznym w Oddziale Banku BGŻ w Tychach: Depo-
zyt bankowy, czy inaczej lokata bankowa, to najpopularniejsza forma 
oszczędzania. Lokata bankowa to rodzaj umowy pomiędzy ban-
kiem a klientem, w której klient powierza swoje pieniądze bankowi, 
a bank zobowiązuje się je zwrócić po upływie określonego terminu 
wraz z odsetkami. Klient deponując swoje środki na lokacie bankowej 
z góry zna termin i oprocentowanie lokaty, co pozwala na dokładne 
obliczenie, ile środków zostanie klientowi zwrócone. Lokaty mogą być 
zakładane z różnymi terminami zapadalności od natychmiastowych 
O/N (na noc) do nawet kilkuletnich. Odsetki na lokatach bankowych 
mogą być naliczane w oparciu o stałą lub zmienną stopę procentową, 
co oznacza, że przy stałej stopie procentowej wysokość oprocentowa-
nia lokaty w czasie trwania umowy (terminu) nie zostanie zmienio-
na, natomiast przy stopie zmiennej oprocentowanie może ulec zmia-
nie w czasie jej trwania. W Polsce lokaty bankowe są chronione przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zgodnie z ustawą gwarantuje 
w 100 proc. środki klientów nie przekraczające równowartości 50.000 
EUR.

WEŹ SIĘ ZA SWOJE FINANSE. OD DZIŚ!

wych rozwiązań. Jednak jesień tego 
roku zdecydowanie należy do kont 
osobistych. Bank Spółdzielczy 
w Tychach kusi klientów loterią, 
w ramach której rozlosowany bę-
dzie m.in. chevrolet spark. Również 
atrakcyjne nagrody w promocji dla 
swoich klientów przygotował Deut-
sche Bank. Promocja dotyczy osób, 
które do 29 października przystąpią 
do produktu inwestycyjno-ubez-
pieczeniowego db Inwestuj w Przy-
szłość – Stabilny Wzrost. Po spełnie-
niu kilku warunków, w zależności 
od wysokości wpłaconej pierwszej 
składki, wszyscy klienci otrzymają 
jedną z nagród: Apple iPod Nano 
8GB, Apple iPod Touch 64 GB, Ap-
ple iPad 16 GB WiFi lub MacBook 
Air.  KW



TWOJE ZAKUPY14

www.tychy.plT W O J E  T Y C H Y 26 PAŹDZIERNIKA 2010

R E K L A M A

R E K L A M A

DZIŚ ZWYKŁA 
KOMÓRKA CZY 
INTERNET NIE 

ROBIĄ JUŻ NA NIKIM 
WRAŻENIA. OBECNIE 

NA TOPIE SĄ 
SUPERNOWOCZESNE 

TELEFONY, 
BARDZO SZYBKI 

BEZPRZEWODOWY 
INTERNET CZY 

NP. MARKETING 
INTERNETOWY...

Największy rozwój przeży-
wa ostatnio usługa interne-

tu w telefonach. Dziś „komór-
ka” to już mały komputer, który 
pozwala na połączenie z porta-
lami takimi jak np. Facebook, 
Youtube, czy sprawdzenie pocz-
ty, pogody, rozkładu jazdy lub 
repertuaru kina. Druga ciekawa 
usługa, która jest już standardem 
w telefonach, to nawigacja. Nokia 
w większości swoich telefonów 
udostępnia wbudowany moduł 
GPS z darmową dożywotnią li-
cencją na użytkowanie. Bardzo 
dużą popularnością cieszą się 
telefony dotykowe – mówi Arek 
Truszkowski z Play Germanos. 
A jakie modele są najbardziej 
trendy? W ostatnim czasie najpo-

pularniejsze są smartphony. Tele-
fony opierające się o system ope-
racyjny Symbian, Android, Bada 
np. HTC wildfire z 5 Mpx apara-
tem, nawigacją, wi-fi, na systemie 
Android, Samsung Galaxy S rów-
nież z 5MPx aparatem, nawigacją, 
wi-fi oraz 4-calowym wyświetla-
czem w najnowszej technologii 
Super AMOLED oraz Nokia C6 
– dodaje Truszkowski.

Internet 
w powietrzu

Dziś zwykły dostęp do in-
ternetu to już za mało. Klienci 
oczekują szybkiego i stabilnego 
łącza. – My oferujemy coś więcej. 
Jesteśmy dostawcą trzech usług: 
szybkiego internetu, telefonu 
stacjonarnego i telewizji. Duża 
część sieci oparta jest o połącze-
nia bezprzewodowe, a rozwój 
tej technologii zapewnia bardzo 
szybki internet – w chwili obec-
nej nawet 150 Mbps – mówi Mi-
kołaj Jopczyński z Tychy Onli-
ne. Kolejną ciekawą technologią 
jest VoIP – czyli Voice Over IP. 
To technologia przesyłania „gło-
su” za pomocą sieci komputero-
wych, która umożliwia klientom 
dostęp do telefonu w najodle-
glejszych miejscach. Następnym 
plusem tego rozwiązania poza 
znacznym obniżeniem kosztów 
rozmów jest łatwość podłącze-

nia kolejnej „linii telefonicz-
nej”. – Jako pierwsi w Tychach 
wdrożyliśmy też system ochrony 
klientów przed nieautoryzowa-
nym dostępem do sieci oparty 
na tercecie: nazwa użytkownika 
+ hasło + numer seryjny karty 
sieciowej. Bardzo ciekawą usłu-
gą, którą wprowadzimy wkrótce, 
jest usługa sms, za pomocą któ-
rej wyślemy klientom informa-
cje o płatnościach, promocjach, 
ale również damy im możliwość 
zgłoszenia awarii czy zabloko-
wania sms-em internetu swoim 
dzieciom. Dla firm mamy bar-
dzo ciekawą ofertę cyfrowych 
central telefonicznych opartych 
o technologię VoIP. Przykłado-
wo kiedy pracownik nie odbiera 
swojego telefonu na biurku, cen-
trala wykrywa to i automatycz-
nie kieruje połączenie na jego 
telefon komórkowy – tłumaczy 
Jopczyński.

Daj się znaleźć!
Naszą flagową usługą zali-

czającą się do działań e-marke-
tingowych jest pozycjonowanie 
stron w wyszukiwarkach takich 
jak google. Pozycjonowanie 
to zespół zabiegów, które nale-
ży wykonać, aby strona klienta 
po wpisaniu przez kogoś np. sło-
wa „telefony komórkowe” poja-
wiła się na pierwszej stronie wy-
ników – mówi Kamil Waśniowski 

VOIP, INTERNET W POWIETRZU, MARKETING INTERNETOWY...

Podążaj za techno-modą
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informator

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

28 października 2010 roku na godz. 1400

do sali nr 102 Urzędu Miasta Tychy przy Alei Niepodległo-
ści 49 sesję Rady Miasta Tychy.

 Przewodniczący
 Rady Miasta Tychy
 /-/mgr Zygmunt Marczuk
Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Infor-
macji Publicznej UM Tychy (link: Sesje Rady Miasta) oraz na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy.

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy al. Nie-
podległości 49 na VII piętrze, został wywieszony wykaz nieruchomości 
przewidzianych do:
– oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej ½ części 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2898/106 o pow. 
171 m2 położonej w Tychach przy ul. Powstańców w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz współ-
właściciela w/w nieruchomości.

Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ty-
chach przy al. Niepodległości 49 I piętro, został wywieszony wykaz 
lokali użytkowych dotyczący:
− bezprzetargowego wynajmu lokalu użytkowego położonego w Ty-
chach przy Pl. Świętej Anny 2 o pow. 62,98 m2 z przeznaczeniem na 
działalność statutową Fundacji.

PREZYDENT MIASTA TYCHY
OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Oświęcim-
skiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 749/3 i 750/3 o łącznej po-
wierzchni 2.136 m2 zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00002811/2 Sądu Rejo-
nowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy.
Plan zagospodarowania przestrzennego utracił moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Tychy, przedmiotowa działka znajduje się na terenach projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Możliwość zagospodarowania rozstrzygana jest w drodze decyzji ustalającej wa-
runki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 171.000,00 zł netto.
Wysokość wadium wynosi 17.100,00 zł.
Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2010 r. o godz. 11:00 w Urzędzie 
Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 101 (I piętro).
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 marca 2010 r. i zakończył się wynikiem 
negatywnym. Drugi przetarg odbył się w dniu 25 czerwca 2010 r. i zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłata wadium* najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r. na konto Urzędu Miasta 
Tychy nr 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 PKO Bank Polski S.A. – Centrum 
Korporacyjne w Tychach,

2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz 
ich akceptacji.
* Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub pa-
pierach
wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i 
usług w wysokości 22%.
Dowód dokonania wpłaty wadium oraz oświadczenie należy złożyć w pokoju 720 
(VII piętro) Urzędu Miasta Tychy w terminie do dnia 1 grudnia 2010 r. do godz. 
15:00.
Dodatkowe informacje, druk oświadczenia oraz warunki przetargu, które są inte-
gralną częścią niniejszego ogłoszenia są do uzyskania w Urzędzie Miasta Tychy w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 720, VII piętro) w godz. 7:30 do 
15:30 (tel. 776-37-20).
Prezydent Miasta Tychy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.
Treść niniejszego ogłoszenia jest dostępna na stronie internetowej: www.umty-
chy.pl
 z up. PREZYDENTA MIASTA
 ZASTĘPCA PREZYDENTA
 ds. Gospodarki Przestrzennej
 dr Michał Gramatyka

VOIP, INTERNET W POWIETRZU, MARKETING INTERNETOWY...

Podążaj za techno-modą
z Xann Internet Solutions. Ofe-
rujemy również optymalizację 
kampanii reklamowych google, 
jak i inne zabiegi marketingowe, 
np. pisanie artykułów sponso-
rowanych, prowadzenie blogów 
tematycznych, tworzenie dobre-
go PR’u na forach internetowych 
itp. Firma zajmuje się także two-
rzeniem stron i sklepów inter-
netowych. – Nasze usługi skie-
rowane są głównie dla biznesu, 
do firm dążących do tego, żeby 
się jak najlepiej sprzedać. Na-

sze działania prowadzą do tego, 
żeby produkt który oddajemy 
klientowi był ładny, funkcjonal-
ny i przede wszystkim widoczny 
w internecie. Dzisiaj ogromną 
furorę robią portale społecz-
nościowe, dlatego oferujemy 
integracje ich stron z tymi ser-
wisami, dzięki czemu oni, ich 
znajomi, a nawet ich klienci 
mogą zobaczyć, jak rozwija się 
ich firma poprzez przeglądanie 
ich profili na tychże portalach – 
dodaje Waśniowski.  KW

Komenda Miejska Policji al. Bielska 46, tel. 325 62 00, alarm. 997, Straż Pożarna al. Niepodległości 
230, tel. 227 20 11; 32 227 20 12, alarm. 998, Pog. Ratunkowe ul. Fitelberga 71 tel. 327 49 99, alarm. 999, 
Pog. Gaz. ul. Barbary 25, tel. 227 31 24, alarm 992, Pog. Ciepłownicze tel. 219 56 81/82, Pog. Ener-
get. 991, tel. 303 09 91, Pog. Wod.–Kan. tel. 227 40 31/32, Straż Miejska tel. 780 09 75, alarm. 986, 
ul. Budowlanych 67, Szpital Miejski ul. Cicha 27, tel. 780 39 90, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
nr 1 w Tychach ul. Edukacji 102 tel: 32 325 41 00, Sanepid ul. Budowlanych 131 tel. 32 219 31 77, Urząd 
Miasta Tychy tel: 32 776 33 33 al. Niepodległości 49, MZUiM ul. Budowlanych 59 tel. 32 227 70 06; 032 
227 70 07, MZK al. Piłsudskiego 12 tel. 32 219 38 20; 032 219 36 79, Sąd Rejonowy ul. Budowlanych 33, 
tel. 323 30 00, Miejski Rzecznik Konsumentów ul. Grota Roweckiego 42 tel. 32 780 50 63 i 66, Urząd 
Skarbowy al. Niepodległości 60 tel. 32 325 11 00, PUP ul. Budowlanych 59 tel. 32 781 58 63, MOPS tel. 
32 227 35 40, ul. Budowlanych 59.

INFORMATOR MIEJSKI

NA CO DO TEATRU

æ Teatr Mały

æ 27.10 (ŚRODA) godz. 18.00, Spotkanie Poetyckie Obok. Wie-
czór autorski Bogdana Prejsa połączony z promocją II wyd. książki 
„Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija”. Wstęp bezpłatny.

W tym tygodniu mamy dla naszych Czytelników 2 dwu-
osobowe zaproszenia do NovegoKina na filmy „Piła 3D” 
i „Zemsta Futrzaków” (do wykorzystania od 2 do 4 li-
stopada). Dostaną je osoby, które jako pierwsze dodzwo-
nią się do redakcji w środę 27 października o godz. 10, 
tel. 32 325 72 40.

bilety dla Czytelników NA CO DO KINA
æ NoveKino
MARATON HALLOWEENOWY: Zestaw I: PIŁA V, PIŁA VI, PIŁA 3D sob. 
22:00; Zestaw II: POZWÓL MI WEJŚĆ, PIRANIA 3D, PIŁA 3D sob. 22:00;
PREMIERY: CHARLIE ST.CLOUD pt.-niedz. 10:00 12:00 14:00 16:00 20:00, 
pon. 16:00 20:00;
PIŁA 3D pt., niedz. 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00, sob. 14:00 16:00 18:00 20:00, 
pon. 16:00 18:00 20:00 22:00;
POZOSTAŁE FILMY:
CHRZEST wt.-czw. 19:30 21:15, pt.-pon. 18:30 20:15;
ESSENTIAL KILLING wt.-czw. 15:00 19:00, pt.-pon. 18:15
LEGENDY SOWIEGO KRÓLESTWA: STRAŻNICY GA’HOOLE 3D wt.-
czw. 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45, pt.-niedz. 10:00 12:00 15:00, pon. 15:00;
PARANORMAL ACTIVITY wt.-czw. 14:45 16:30 18:15 20:00 21:45, pt., 
niedz., pon. 15:45 19:30 21:15, sob. 15:45 19:30 21:15 23:00;
PIRANIA 3D wt.-czw. 15:15, pt., niedz., pon. 16:45 22:00, sob. 16:45;
POZWÓL MI WEJŚĆ wt.-czw. 17:15 19:30 21:45, pt., niedz. 19:15 21:30, sob. 
19:15;
RED wt.-czw. 10:15 12:30 21:00, pt.-pon. 21:45;
ŚLUBY PANIEŃSKIE wt.-czw. 11:30 19:00, pt.-niedz. 09:45 11:45 13:45 17:30, 
pon. 17:30;
ZEMSTA FUTRZAKÓW wt.-czw. 09:30 13:30 15:30 17:15, pt.-niedz. 10:45 
13:00 15:00 17:00, pon. 15:00 17:00;
ŻÓŁWIK SAMMY 3D wt.-czw. 10:00 11:45 13:30, pt.-niedz. 09:45 11:30 
13:15;
THE SOCIAL NETWORK wt.-czw. 10:00 12:15 16:45 21:15;
UWAGA! 1 LISTOPADA PIERWSZY SEANS O GODZINIE 15:00.
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komunikaty

ZARZĄDZENIE Nr 0151/834/2010
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 19 października 2010r.

w sprawie przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowanych środków chemicz-
nych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2010/2011.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.2 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warun-
ków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r., Nr 230, 
poz. 1960) wydanego na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. z 2009r., Dz. U. 
Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz § 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy wprowadzony Zarządzeniem 
Nr 0152/1/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Tychy zarządzam:

§ 1
Utrzymanie dróg w mieście według następujących standardów zimowego utrzymania:
a) drogi krajowe II standard i II standard podwyższony dla drogi DK Nr 1,
b) drogi powiatowe II standard,
c) drogi gminne II i III standard,
uwzględniając kategoryzację dróg oraz kolejność odśnieżania w zależności od ich znaczenia komunikacyjnego dla miasta 
oraz chodników, parkingów i placów miejskich, ciągów i przejść pieszych, kładek, ścieżek w parkach, tuneli objętych zimo-
wym utrzymaniem.

§ 2
Likwidowanie śliskości na ulicach, placach i drogach publicznych w zależności od ważności oraz przyjętej kolejności od-
śnieżania, przy użyciu:
a) soli, solanki, chlorku wapnia
– na drogach krajowych,
– na głównych ulicach miasta pierwszej kolejności odśnieżania,
b) soli i mieszanki piaskowo-solnej na ulicach wylotowych z centrum i dzielnic podmiejskich pierwszej i drugiej kolejności 
odśnieżania,
c) mieszanki piaskowo-solnej i piasku na pozostałych drogach dzielnic centralnych miasta drugiej kolejności odśnieżania,
d) piasku na drogach i ulicach w dzielnicach podmiejskich drugiej kolejności odśnieżania, zgodnie z planem „Zima 
2010/2011”.

§ 3
1. Wymienione w § 2 środki chemiczne należy stosować zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 27 października 2005r. (Dz. U. z 2005r., Nr 230 poz.1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania 
środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

§ 4
Wywóz nadmiaru śniegu dla wszystkich jednostek odpowiedzialnych za akcję zima na tereny stanowiące własność gminy 
położone przy ulicy Władysława Sikorskiego – od strony południowej w kierunku ul. Witosa (działka nr 4903/58, 4276/58, 
4270/56, 4278/58), na szerokości od krawężnika jezdni do istniejącej skarpy – zał. nr 1 do Zarządzenia.

§ 5
Wywóz nadmiaru śniegu w miejsce określone w § 4 winien być bezwzględnie każdorazowo zgłoszony (pisemnie oraz w 
terminie do 3 dni od wywiezienia) za wyjątkiem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, do Wydziału Komunal-
nego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy. Informacja ta winna zawierać: nazwę i adres podmiotu, datę 
złożenia śniegu, ilość wywiezionego śniegu.

§ 6
1. Wyznaczyć przez Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych oraz innych zarządców nieruchomości we własnym zakresie, 
tymczasowe miejsca składowania nadmiaru śniegu zebranego na zarządzanym terenie.
2. Zgromadzony nadmiar śniegu, o którym mowa w pkt. 1 w późniejszym terminie należy wywieźć na tereny wskazane w 
§ 4 Zarządzenia.

§ 7
Podmioty korzystające z wyznaczonego miejsca składowania nadmiaru śniegu zobowiązane są po odwołaniu „Akcji Zima 
2010/2011” do jego uporządkowania i przywrócenia stanu pierwotnego.

§ 8
Powołanie całodobowego Miejskiego Ośrodka Dyspozycyjnego z siedzibą w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeń-
stwa w Tychach przy al. Niepodległości 230, obsługiwanego przez służbę dyżurną Straży Miejskiej; odpowiedzialnego za 
koordynowanie „Akcji Zima 2010/2011” w mieście Tychy (tel. 986, 032/323 24 56), do którego należeć będzie gromadzenie 
i przekazywanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Tychach i innym podmiotom informacji z terenów położonych 
na obszarze miasta Tychy, wymagających podjęcia działań z zakresu „Akcji Zima”.

§ 9
Sprawowanie stałego nadzoru przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów nad prawidłowym utrzymaniem w cza-
sie trwania Akcji Zimowej ulic, placów i dróg i innych obiektów drogowych będących w zasobach gminy, poprzez własne 
służby oraz przyjmowanie całodobowo wszelkich zgłoszeń z terenu miasta – telefon 032/227 70 06 lub 501 464 246.

§ 10
Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Dyspozycyjny oraz Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach ewidencji z bieżącymi 
wpisami dotyczącymi zakresu wykonywania prac oraz zgłoszeń nieprawidłowości wraz z meldunkiem o sposobie ich usu-
nięcia.
Ustalam:

§ 11
Dzień 31 października 2010r. jako datę gotowości dróg, komunikacji i służb komunalnych do zimy.

§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w prasie lokalnej i Biuletynie Informacji Publicznej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/833/2010
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 19 października 2010r.

w sprawie działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 
2010/2011.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 2,3 i 4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 
1591 z późn. zm.)

§ 1
Zarządzam podjęcie działań przez wymienione służby miejskie, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie miasta w okresie zimo-
wym.

§ 2
1. Zobowiązuję:
1) Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach do zapewnienia właściwego utrzymania dróg w mieście według nastę-
pujących standardów zimowego utrzymania:
a) dróg krajowych II standard i II standard podwyższony dla drogi DK Nr 1,
b) dróg powiatowych II standard,
c) dróg gminnych II i III standard,
Uwzględniając kategoryzację dróg oraz kolejność odśnieżania w zależności od ich       znaczenia komunikacyjnego dla miasta.
d) chodników, parkingów i placów miejskich, ciągów i przejść pieszych, tuneli, kładek i ścieżek w parkach objętych zimowym utrzy-
maniem.
Odśnieżanie należy zorganizować w taki sposób, aby śnieg usuwany z ulic przez  sprzęt zmechanizowany nie był odkładany na chod-
nikach, przejściach dla pieszych  i peronach przystankowych.
W przypadku otrzymania nakazu od Dyżurnego Miejskiego Ośrodka Dyspozycyjnego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości – 
powiadomienie go o sposobie wykonania polecenia (drogą telefoniczną, mailową, itp.).
2) Dyrektora Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach do:
a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komunikacji autobusowej i trolejbusowej, posiadania w stanie gotowości do usta-
wienia i rozpalenia „koksiaków’’ na przystankach komunikacji miejskiej, na których oczekują duże ilości pasażerów. Koksiaki winny 
zostać rozpalone po wystąpieniu co najmniej dwudniowej średniodobowej temperatury wynoszącej minimum -13°C oraz po opu-
blikowaniu prognozy potwierdzającej występowanie tej (lub niższej) temperatury przez kolejne dni, a także na każde polecenie Dy-
żurnego Miejskiego Ośrodka Dyspozycyjnego.
b) uprzątnięcia błota, śniegu i lodu z całej powierzchni przystanków komunikacyjnych oraz gromadzenia uprzątniętych zanieczysz-
czeń poza terenem przystanków w sposób nie utrudniający zatrzymywania pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.
3) Naczelnika Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy do opracowania i podania do publicz-
nej wiadomości informacji o sposobie organizacji „Akcji Zima” wraz z przypomnieniem właścicielom i administratorom obiektów 
o konieczności podjęcia działań przygotowawczych i zabezpieczających ciągłość działania obiektów i urządzeń w okresie zimy oraz 
odśnieżania i usuwania śliskości na chodnikach i drogach będących w ich utrzymaniu.
4) Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych I Pion Ochrony Urzędu Miasta Tychy 
do:
a) sporządzenia Wykazu Formacji Obrony Cywilnej przewidzianych do użycia w usuwaniu skutków likwidacji nadzwyczajnych za-
grożeń ludzi i środowiska naturalnego na terenie miasta Tychy w okresie zimowym 2010/2011, zatwierdzonego przez Prezydenta – 
Szefa Obrony Cywilnej Miasta Tychy,
b) przekazywania do Miejskiego Ośrodka Dyspozycyjnego i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach meldunków o nadcho-
dzących niskich temperaturach lub zwiększonych opadach śniegu.
5) Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o w Tychach do opracowania programu działania w ramach „Akcji Zima” 
na wypadek przerw w dostawie ciepła na terenie miasta w okresie zimowym.
6) Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna do opracowania programu 
działania na wypadek przerw w dostawie wody i funkcjonowania kanalizacji na terenie miasta w okresie zimowym.
7) Prezesa Regionalnego Centrum Gospodarki Ściekowej w Tychach Spółka Akcyjna do opracowania programu działania na wypa-
dek przerw funkcjonowania kanalizacji na terenie miasta w okresie zimowym.
8) Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych i Prezesów Spółdzielń Mieszkaniowych do zorganizowania całodobo-
wych dyżurów na okres zimy i podanie ich do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji w klatkach budynków miesz-
kalnych.
9) Właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieru-
chomości w zarządzie lub w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością do:
a) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
b) usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych niezwłocznie po ich pojawieniu się,
c) usuwania nadmiaru śniegu z dachów budynków,
d) realizacji zadań dotyczących obiektów wielkopowierzchniowych, wynikających z Rozporządzenia Nr 12/09 Wojewody Śląskiego 
z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz. U. Woj. Śl. Nr 235 poz. 4841).
10) Komendanta Straży Miejskiej do:
a) opracowania planu działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tychach w zakresie koordynacji działań podmiotów określonych 
w zarządzeniu zmierzających do usuwania skutków zimy,
b) koordynacji i współdziałania z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Tychach w okresie trwania zimy,
c) monitorowania i egzekwowania obowiązku zimowego utrzymania nieruchomości od ich właścicieli,
d) prowadzenia ewidencji z wpisem zgłoszeń nieprawidłowości z jednoczesnym odnotowaniem danych co do przekazania interwen-
cji kompetentnym jednostkom i meldunku o sposobie usunięcia usterek.
11) Dyrektorów/Prezesów jednostek organizacyjnych i Spółek Prawa Handlowego Miasta do włączenia się w akcję odśnieżania przy 
wystąpieniu ekstremalnych opadów śniegu poprzez użycie dodatkowych sił i środków.

§ 3
1. Powołuję Całodobowy Miejski Ośrodek Dyspozycyjny z siedzibą w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa w Tychach 
przy al. Niepodległości 230, obsługiwany przez służbę dyżurną Straży Miejskiej.
2. Ogólnie dostępne, całodobowe numery telefonów do Ośrodka:
– linia bezpłatna nr 986,
– linia płatna 032/323 24 56.
3. Do zadań Miejskiego Ośrodka Dyspozycyjnego należy:
1) współdziałanie z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Tychach w zakresie  prawidłowego przebiegu „Akcji Zima”,
2) przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałych awariach i zagrożeniach na terenie miasta i  ich przekazywanie służbom komunalnym od-
powiedzialnym za ich usunięcie,
3) prowadzenie ewidencji z wpisem zgłoszeń nieprawidłowości z jednoczesnym odnotowaniem danych co do przekazania interwen-
cji kompetentnym jednostkom i meldunku o sposobie usunięcia usterek.
4. Dyżurny Miejskiego Ośrodka Dyspozycyjnego otrzymuje upoważnienie do wydawania poleceń w imieniu Prezydenta Miasta:
1) podmiotom określonym w niniejszym zarządzeniu w zakresie usuwania stwierdzonych nieprawidłowości,
2) Miejskiemu Zarządowi Komunikacji w zakresie rozpalania koksiaków. Polecenie to zostanie wydane z jednodniowym wyprzedze-
niem, po wystąpieniu co najmniej  dwudniowej średniodobowej temperatury wynoszącej minimum -13°C oraz po opublikowaniu 
prognozy potwierdzającej występowanie tej (lub niższej) temperatury przez kolejne dni.

§ 4
Ustalam dzień 31 października 2010r., jako datę gotowości dróg, komunikacji i służb komunalnych do zimy.

§ 5
W przypadku ewidentnego braku reakcji przez podmioty zobowiązane do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miasta w 
okresie zimy na zgłoszoną interwencję w sprawie konieczności odśnieżenia, informację o zaistniałym fakcie należy zgłosić do Dy-
żurnego Miejskiego Ośrodka Dyspozycyjnego.

§ 6
Naczelnikowi Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy polecam przekazanie niniejszego 
zarządzenia:
1) Właściwym służbom i podmiotom działającym na terenie miasta Tychy odpowiedzialnym za przebieg „Akcji Zima”.
2) Komendantowi Miejskiej Policji w Tychach, Komendantom Powiatowych Policji w Mikołowie i Pszczynie oraz Komendantowi 
Powiatowemu Policji w Bieruniu.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na okres trwania „Akcji Zima 2010/2011”, tj. od 31 października 
2010r. do chwili ustania trwałych opadów śniegu oraz przymrozków powodujących śliskość w stopniu zakłócającym komunikację, 
nie krócej niż do dnia 31 marca 2011r.

§ 8
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i Biuletynie Informacji Publicznej.
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Bilety na Chojnice
W 15. kolejce (sobota, 30 października, godz. 
14.30) GKS Tychy zmierzy się z Chojniczanką 
Chojnice. Dla naszych Czytelników mamy bilety 
na to spotkanie, które ufundował GKS Tychy.
Pierwsze trzy osoby, które zadzwonią do redakcji w śro-

dę, 27.10, o godz. 10 – tel. 32/325 72 40 
– otrzymają wejściówki na mecz. Będą do 
odbioru przed meczem w kasie stadionu.

zadzwoń i kibicuj GKS!

BIEGI

Ruszyło 
Grand Prix

W niedzielę odbył się I bieg 
IV Grand Prix Tychów 

w Biegach Długodystansowych. 
Na inauguracji stawiło się 71 bie-
gaczy (54 panów i 17 kobiet).

Wśród mężczyzn najlep-
szy okazał się Wojciech Czernek 
(32,36), który wyprzedził Piotra 
Pawłowskiego (33,01) i Szymo-
na Topolnickiego (33,06). Na-
tomiast wśród kobiet najszyb-
sza była Ewelina Howis (19,42), 
przed Teresą Muras (23,58) i Ja-
godą Hryszko (24,41).

W związku z pracami pro-
wadzonymi w lesie przy al. Biel-
skiej organizatorzy zmuszeni 
byli do zmiany długości dystan-
su. Mężczyźni mieli do pokona-
nia 9.400 metrów, zaś kobiety 
4.700 m.  SłaB

Trzecia edycja Integracyj-
nego Mityngu Pływackie-
go im. Maćka Maika przy-
niosła rekord frekwencji. 
Na tyskiej pływalni zjawi-
ło się prawie 220 zawodni-
czek i zawodników z ośmiu 
klubów (trzy ekipy pod 
szyldem Startu Katowice), 
z których najliczniej repre-
zentowany był MOSM Ty-
chy – 109.

To w naszym regionie naj-
większa impreza inte-

gracyjna i dla nas – działaczy 
sportu niepełnosprawnych – 
prestiżowe zawody – powie-
dział Henryk Pięta, prezes Wo-
jewódzkiego Stowarzyszenia 
Sportu i Rehabilitacji Niepełno-
sprawnych Start w Katowicach.

– Nie mamy w tym roku, 
w kalendarzu Nadziei Para-
olimpijskich, bo Ministerstwo 
Sportu ograniczyło środki. Z za-
wodami w Tychach było podob-
nie – też nie dostaliśmy pienię-
dzy, więc zrobiliśmy „imprezę 
składkową” – pomogły władze 
Tychów poprzez MOSiR, Ze-
spół Szkół Sportowych, Start 
Katowice i sponsorzy. Dzięki 
temu udało się imprezę urato-
wać. Ilość uczestników najlepiej 
świadczy o zainteresowaniu za-
wodami.

Warto dodać, iż podczas im-
prezy dyrektor MOSiR-u Mar-
cin Staniczek odebrał z rąk pre-
zesa Henryka Pięty pamiątkową 
statuetkę za współpracę i po-
moc, jaką MOSiR i władze mia-
sta okazują sportowcom niepeł-

nosprawnym, zarówno w czasie 
zajęć treningowych, jak i orga-
nizowania imprez.

Podczasa zawodów Tychy 
reprezentowane były przez dwa 
kluby – MOSM i Tyską Szkołę 
Pływania Kuby. Trener Miro-
sław Jakubczyk nie tylko śledził 
starty swoich podopiecznych, 
ale także pracę innych trenerów, 
bo w kilku klubach zajęcia pro-
wadzą już jego wychowanko-
wie, jak np. Marek Mróz z UKS 
Wodnik Katowice.

– Przyznam, że to dla mnie 
wielka satysfakcja – powiedział 
Mirosław Jakubczyk. – Niektó-
rzy moi byli podopieczni skoń-
czyli studia na AWF i teraz szkolą 
następców. Jeśli chodzi o tyskich 
pływaków niepełnosprawnych, 
mamy obecnie grupę 10-12 lat 

i grupę starszych. Ale aby ci młod-
si zaczęli robić wyniki, musi upły-
nąć trochę czasu i mam nadzie-
ję, że doczekamy się zawodnika 
na miarę Maćka Maika, który był 
po prostu stworzony do pływania.

Integracyjny mityng wzbu-
dził spore zanitreresowanie – 
na trybunach zasiadły rodziny 
startujących, więc każdy mógł 
liczyć na doping. 

 LS

PONAD 200 PŁYWAKÓW WYSTARTOWAŁO W MITYNGU IM. MAĆKA MAIKA

Integracyjne pływanie

GKS Tychy zremisował 
w sobotę w wyjazdowym 
meczu 14 kolejki z Ruchem 
Zdzieszowice 0:0.

Po wysokiej wygranej z Po-
lonią Nowy Tomyśl, pił-

karze GKS spotkali się z bardziej 
wymagającym rywalem – Ru-
chem Zdzieszowice. Spotkanie 
nie stało na wysokim poziomie, 
o czym świadczy brak goli, oraz 
mała liczba okazji do zdobycia 
bramki.

Rozregulowane 
celowniki

Spotkanie było bardzo wy-
równane, jednak żadna z dru-
żyn nie potrafiła stworzyć sobie 
klarownej sytuacji do zdobycia 
gola. W 8. minucie nad bram-
ką Ruchu uderzał Krzysztof Bi-
zacki, a po pół godzinie gry Do-
minik Kisiel obronił lekki strzał 
rywala.

Dopiero w doliczonym cza-
sie gry gospodarze poważnie 
zagrozili tyskiej bramce. Giesa 
uderzył z rzutu wolnego, jednak 
golkiper GKS wybił piłkę na rzut 
rożny.

W drugiej części gry tysza-
nie nie mieli okazji do zdobycia 
gola. Mieli je natomiast gospo-
darze, pudłowali jednak fatalnie.

Sprawiedliwy 
remis

Wynik spotkania zadowolił 
zarówno trenera GKS, jak i za-
wodników tyskiej ekipy.

– Uważam, że remis w dzi-
siejszym meczu jest jak najbar-
dziej sprawiedliwym wynikiem – 
mówi Adam Nocoń, trener GKS. 
– Z każdej zdobyczy punktowej 
na wyjeździe trzeba się cieszyć, 
a jeżeli do tego dołożymy jeszcze 
zwycięstwa u siebie, to nie będzie 
tak źle.

– Musimy się cieszyć z tego 
jednego punktu, bo nie stworzy-
liśmy w dzisiejszym meczu ani 
jednej sytuacji, po której mogli-
byśmy strzelić bramkę – dodał 
Krzysztof Bizacki.

Ruch Zdzieszowice – GKS 
Tychy 0:0.

GKS: Kisiel – Odrobiński (86. 
Pęczak), Kopczyk, Masternak, 
Łopuch (79. Dębowski) – Feruga, 
Lesik (68. Czupryna), Furczyk, 

BEZBRAMKOWY WYJAZD GKS

Zadowoleni 
z punktu

1. Grudziądz 14 30 29:10
2. Toruń 14 25 19:14
3. Zawisza 14 24 21:11
4. Legnica 14 24 21:15
5. Gdynia 14 23 19:14
6. GKS Tychy 14 23 23:12
7. Częstochowa 14 23 23:18
8. Chojnice 14 23 21:12
9. Sosnowiec 14 22 20:21
10. Zdzieszowice 14 22 16:15
11. Jarocin 14 19 20:14
12. Żagań 14 17 23:20
13. Wągrowiec 14 16 24:26
14. Wałbrzych 14 15 18:20
15. Turek 14 11 20:29
16. Zielona Góra 14 9 13:30
17. Słubice 14 8 10:33
18. Nowy Tomyśl 14 5 12:38

II liga

W KOLEJNYM MECZU 
KOSZYKARZE GKS TYCHY 

PRZEGRALI Z ŁKS ŁÓDŹ 
64:75, ALE TYM RAZEM TO, 

CO SIĘ DZIAŁO NA PARKIECIE, 
ZESZŁO NA PLAN DALSZY 

WOBEC TEGO, CO STAŁO 
SIĘ PO OSTATNIEJ SYRENIE. 

PREZES KOSZYKARSKIEGO 
KLUBU TERESA DEMBOWSKA, 

WICEPREZES MAREK 
KOSTARZ, TRENER MARIUSZ 

NIEDBALSKI I W IMIENIU 
ZAWODNIKÓW MARIUSZ 

BACIK ZWRÓCILI SIĘ 
Z APELEM O POMOC DLA 

KLUBU I DRUŻYNY. PROBLEMY 
FINANSOWE, Z JAKIMI 

BORYKA SIĘ KLUB PRZEZ 
OSTATNIE LATA, STAJĄ SIĘ 

CORAZ BARDZIEJ POWAŻNE.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl 

A pelujemy do firm tyskich i śląskich, 
by wspomogli klub, by wspólnie rato-

wać to, co tutaj stworzyliśmy – powiedzia-
ła prezes. – Mamy w strefie potężne firmy, 
na które bardzo liczymy. Jeśli zniknie dru-
żyna, która gra na dobrym poziomie, może 
z powodzeniem walczyć o ekstraligę, to po-
wstanie pustka, którą nie sposób będzie wy-
pełnić. Nie jest to rozpaczliwy apel, mamy 
pewną perspektywę, ale najtrudniejsze jest 
przeżyć do końca tego roku.

Prezes Dembowska nie sprecyzowała jak 
poważne są problemy finansowe, od kiedy 
klub zalega z płatnościami wobec zawodni-
ków, należy jednak przypuszczać, że są nie-
małe. Kłopoty nie pojawiły się teraz, jednak 
do tej pory udawało się je przezwyciężyć.

– Zawsze słyszałam, że Dembowska so-
bie poradzi i radziłam sobie, ale do pewne-
go momentu – dodała. – Dla jednej osoby, 
jednej firmy, utrzymanie pierwszoligowej 
drużyny to zbyt duży wysiłek. Znam tyskich 
przedsiębiorców, znam finansowe możliwo-
ści firm. Sama od 20 lat należę do tego grona 
i podobnie jak inni, mam inwestycje i kredy-

ty. Wiem na czym polega biznes. Nasze firmy 
powinny się w końcu utożsamiać z miastem, 
a tak nie jest, poza naprawdę nielicznymi 
wyjątkami. Nie sponsorują żadnego klubu, 
tymczasem dzięki temu, że działają w stre-
fie ekonomicznej, mają ulgi. A co robią dla 
miasta, dla sportu? Nie można jedynie brać, 
niczego nie dając w zamian.

Propozycja
– To jest świetny zespół, który zasługuje 

na to, by mu pomóc. I nie jest to apel o jał-
mużnę, tylko apel do firm, by skorzystały 
z tego, że mogą się zareklamować współpra-
cując z drużyną, która odwiedza kilkanaście 
miast w Polsce. Ta drużyna ma markę, klub 
jest związany z miastem od lat, ma swoją hi-
storię i sukcesy – dodał Marek Kostarz.

Nasza praca
– Trudno prowadzić zespół, który zna-

lazł się w takiej sytuacji. My się utrzymu-
jemy z koszykówki i rozumiem moich za-
wodników –  to ich praca, za którą powinni 
dostawać pieniądze. Znaleźliśmy się w bar-
dzo trudnej sytuacji, bo albo będziemy grać 
za darmo do końca lutego, albo wycofamy 
się z rozgrywek. Dziwi mnie ta sytuacja, 
bo gra na pierwszoligowym poziomie to jest 
coś, a pomocy znikąd nie widać – mówił tre-
ner Niedbalski.

– Perturbacje, jakie nas dotykają, 
na pewno mają wpływ na postawę zespołu 
– stwierdził Marcin Bacik. – Trzy mecze wy-
graliśmy, trzy przegraliśmy. Jestem przekona-
ny, że z tą grupą ludzi możemy grać bardziej 
skutecznie. Ale nie możemy pracować pół 
sezonu za darmo. Gdzieś to siedzi w naszych 
głowach, dochodzą do nas wieści, że może 
to być ostatni mecz GKS w pierwszej lidze. 
Mam nadzieję, że tak się nie stanie.

Na parkiecie
A mecz? Jak śpiewał Ryszard Riedel 

– w życiu piękne są tylko chwile i taki też 
był mecz z ŁKS w wykonaniu tyszan. Tyl-
ko momentami grali bardzo dobrze, ale 
na ŁKS to nie wystarczyło – cały czas mu-
sieli gonić rywali, co udawało im się kilka 
razy. Po pierwszej, przegranej kwarcie, ty-
szanie prowadzili do przerwy 38:35, ale po-
tem znów było gorzej, zwłaszcza w obronie. 
I choć GKS ponownie wyrównał stan meczu 
(49:49), w ostatniej kwarcie oddał pole rywa-
lom – ich przewaga na 4 min. przed końcem 
meczu wynosiła 14 pkt.

GKS Tychy – ŁKS Sphinx Łódź 64:75 
(16:18, 22:17, 11:16, 15:24).

GKS Tychy: Witos 20 (2), Bacik 12, 
Mielczarek 7, Bzdyra 2 Hałas 1, oraz Marko-
wicz 8, Dziemba 8 (2), Pustelnik 4, Olczak 2, 
Goldammer 0.

KOSZYKARZE APELUJĄ DO TYSKICH FIRM

Na przetrwanie

Dawid Witos – najskuteczniejszy zawodnik w meczu z ŁKS. Zdobył 20 pkt.

Dopisali uczestnicy i... kibice.
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Azbest, acekol, eternit- demontaż, 
utylizacja. Tel. 0792- 013- 569.

Dekarstwo, papa termozgrze-
walna 29 zł.m2, gwarancja 
10 lat. Wymiana rynien tel. 
0792-013-569

P R O M O C J A

NOWE ATRAKCYJNE
CENY!!!

NOWE ATRAKCYJNE
CENY!!!

Korzystne rabaty:
Dla stałych klientów 5%
Dla poszukujących pracy 50%
Rabaty za wielokrotność 
nawet 55%
Wejdź na: www.drobne.tychy.pl 
i sprawdź, ile zapłacisz za ogłoszenie 

Emisja jednorazowa 
(za linię 30 znaków) 

2,30 zł

Biuro Ogłoszeń: 
Tychy, al. Piłsudskiego 12, 

sekretariat, 
czynne: poniedziałek-piątek 

od 8.00 do 16.00, 
tel. 32 325 72 14
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Skup samochodów, autozłom, płacimy go-
tówką, najlepsze ceny! tel. 791 53 88 03

AUTOALARM! PROMOCJA 220 zł 
Z MONTAŻEM, 2 LATA GWARANCJI, 
32/780 37 37.

Czyszczenie dywanów, wykładzin, ża-
luzji, tapicerki meblowej i samochodo-
wej-696-113-925.

R E K L A M A

Atrakcyjne pożyczki oprocentowa-
nie już od 6,9%. Wyślij sms: Wyślij 
sms o treści: KASA na numer 797 066 
462 lub dzwoń 801 602 222. Kam-
pania oferty 6.95% od 05.10.2010 
do 09.11.2010.

REMONTY MIESZKAŃ, WYKOŃCZENIE 
DOMÓW I PODDASZY – MALOWANIE, 
KAFELKOWANIE, MONTAŻ PŁYT K+GIP-
SOWYCH, GŁADZIE, PANELE ORAZ 
WSZYSTKIE PRACE WYKOŃCZENIOWE. 
Tel: 510315927

Montaż piecyków, instalacje, woda, 
gaz. Tel: 518317943.

Polecamy bezpłatne masaże kręgo-
słupa na urządzeniu med. CERAGE-
M-E, czas zabiegu-40 minut. Tychy, 
Piłsudskiego 12, Tel. 32 2412416.

DZIAŁKI BUDOWLANE W LĘDZINACH 
o powierzchni około 1200 m2, atrak-
cyjnie położone przy drodze asfal-
towej, blisko lasu, media w drodze 
SPRZEDAM 600 287 287.

KIA PREGIO 2005 SPRZEDAM 600 287 
287.

Zatrudnimy do zbioru pieczarek. Praca 
stała od zaraz. Informacje telefonicz-
ne od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8.00 do 16.00 pod nr telefonu 
32/212 87 11.

KOREPETYCJE-MATEMATYKA, CHEMIA. 
Tel: 668 797 967. 

Szkoła pływania Manta Tychy 
ogłasza nabór na kurs nauki pły-
wania dla DOROSŁYCH. szczegóły: 
tel. 503 138 630 www.nauka-ply-
wania.tychy.pl. 

Nauka i doskonalenie pływania. Tel: 
696824032. 

Kawalerka do wynajęcia. Tel: 608-
444-111. 

Chwilówki od ręki dla Tychów tel: 
516-77-67-44.

Spadochron finansowy – wystarczy go 
rozwinąć, teraz też dla osób z zajęcia-
mi, umową zlecenie, działalność go-
spodarcza, gotówka do 800 zł. Tel: 32 
327 11 07, 604 124 730.

Posprzątamy grób Twoich bliskich, za-
palimy znicz, położymy kwiaty. Już 
od 20 zł! 790 720 006.

ALPN

Nowy lider

Amatorzy rozegrali piątą kolej-
kę. Oto wyniki ATP Matador 

98 – Tyskie Browary Książęce 2:1 
(Buturla, Gostek oraz Król), TTS 
Budowlani – Fenomen Ledger 2:3 
(Brych, J. Świerczok oraz Wojtkun 
2, Zieliński), Nafciarze Manhattan 
– KS All Black’s & Red’s 2:1 (Pikos 
2 oraz Sykta), Amator 95 – WZZ 
Sierpień 80 FAP 3:2 (Goliński, 
Kurbiel, Gołębiowski oraz Zdzieb-
ko, Koźmiński). Zorza Infolab – 
pauza
1. Matador 98 5 12 9-9
2 Nafciarze 5 10 10-8
3. Fenomen (m) 6 9 22-16
4. Sierpień 80 5 9 12-11
5. Browary 5  8 14-9
6. Amator 95 6 7 9-19
7. Zorza 5 6 16-18
8. Budowlani 4 3 8-8
9. All B & R 5  3 7-9

II liga: Elmax – Danone 5:3 
(Szwajca 2, D. Domonik 2, Satła-
wa oraz Ratajczak, A. Wiśniew-
ski, Długosz), Mera Pro Rally – KS 
Contra 4:3 (Duda, Adam Kluska, 
Karpiel, Drażyk – samobójcza 
oraz Ryguła, Płaczek, Marcok), KS 
Olimpia 02 – Hotel Piramida 2:5 
(Wojtak 2 oraz Jakubczyk 2, Bu-
rzyński, Myszka, Szalewicz), KS 
Pampleuna 06 – Hard-Plast 1:2 
(Krasnodębski oraz Pitura, Prze-
czek).
1. Elmax 4 12 20-5
2. Piramida (s) 4 9 14-8
3. Danone 4 7 20-14
4. Hard-Plast (b) 4 7 8-6
5. Pampeluna06 4 4 8-9
6. Olimpia02 4 4 7-16
7. Mera 4 3 5-13
8. Contra (b) 4 0 6-17

LS

ZAPASY

Debiut 
MOSM

W tym sezonie w I lidze dru-
żynowej w zapasach, któ-

ra wyłoni mistrza Polski, startuje 
ekipa MOSM Tychy. Jej rywalami 
grupowymi są czołowe polskie ze-
społy – Grunwald Poznań i AKS 
Białogard. W niedzielę, 24.10, 
podopieczni Marka Juźwika prze-
grali z Białogardem 3:22 (nasz ry-
wal zgłosił do ligi aż 23 zawodni-
ków, w tym kilku reprezentantów 
Polski seniorów, prowadzonych 
przez Marka Garmulewicza). Je-
dyne punkty dla Tychów zdobył 
w tym pojedynku Mateusz Pukas. 
W drużynie MOSM wystąpili po-
nadto: Artur Deptuła, Patryk Ma-
roszek, Roman Głąb, Przemysław 
Sprawka, Paweł Toczyk i Artur 
Kindrat.

– W zawodach startuje czo-
łówka polskich seniorów, reprezen-
tanci Polski, my jednak, jako klub 
młodzieżowy, nie możemy wysta-
wiać seniorów – mówi tyski szkole-
niowiec. – A moglibyśmy, bo mamy 
czterech zawodników w tej katego-
rii wiekowej. Naszym celem w li-
dze jest piąte miejsce i myślę, że dla 
młodej drużyny byłby to sukces 
w debiutanckim sezonie.

Kolejny mecz ligowy – 31.10. 
Tym razem rywalem tyszan będzie 
Grunwald Poznań (godz. 17, hala 
MOSiR).

***
W Pucharze Polski seniorek 

w Poznaniu, bardzo dobrze spisa-
ły się zapaśniczki MOSM Tychy. 
Marzena Horoszko i Anna Ślązak 
zdobyły brązowe medale.  LS

W weekend rozegrano 12. 
kolejkę tyskiej A-klasy. 
W najciekawszym meczu 
Ogrodnik Cielmice pokonał 
1:0 JUW-e Jaroszowice. Li-
derem pozostał Chrzciciel.

O grodnik odniósł siódme 
zwycięstwo z rzędu. Mogło 

być ono bardziej okazałe, jednak 
zabrakło skuteczności i szczę-
ścia. Goście także mieli okazję 
wykazać się skutecznością, jed-
nak Gąsior wybronił sytuację 
sam na sam.

æ Ogrodnik Cielmice – JU-
W-e Jaroszowice 1:0 (0:0). Gol: 
Foltyn.

Ogrodnik: Gąsior – Czyżo, 
Nowak, Golda – Wojciechow-
ski, Oślislok, Gilewicz, Foltyn, 
Klimas – Chrząścik, Czerny (70. 
Barzycki, 75. Kost).

JUW-e: Biało – Robert Kacz-
marczyk, Nyga, Surlas, Rafal 
Kaczmarczyk – Kołodziejczyk 
(80. Kołcz), Tauliczek, Żmuda, 
Lalorny – Biolik (78. Gołosz), 
Laby.

æ OKS Zet Tychy – Pnió-
wek II Pawłowice 2:1 (1:1). 
Gole: Łysiewicz, Graczyk.

OKS Zet: Malik – Wilczek, 
Ludwiczak, Kopeć, Ryszka – Fi-
lipek, Graczyk, Łysiewicz, Puto – 
Piechowiak (46. Warta) Ptak.

æ GKS II Tychy – Fortuna 
Wyry 4:1 (2:1). Gole: Sieniawski 
3, Czupryna.

GKS II: Kojdecki – Kozłow-
ski (30. Cuda), Szczypior (40. 
Maciaszek), Dębowski (75. Kola-
sa) – Gurbisz, Krzczuk, Czupry-
na (65. Zdanowski), Kruczek, S. 
Granek – Dudek, Sieniawski.

æ Ogień Wola – Chrzciciel 
Tychy 1:5 (1:3). Gole: Idczak 2, 
Brona, Maśka, Kapela.

Chrzciciel: Weintritt – 
Szlachcic, Gaża, Skiba, Sitkowski 
(75. S. Białoń) – Brona, Idczak, 
Skutela, M. Białoń (35. Mysior-
ski) – Maśka, Kapela (88. Kłę-
bowski).  SłaB

GRAŁA A-KLASA

Derby dla Ogrodnika

W PIĄTEK ZAGŁĘBIE, 
A W NIEDZIELĘ 

I PONIEDZIAŁEK 
– STOCZNIOWIEC 
– TEN MARATON 

TYSKICH HOKEISTÓW 
PRZYNIÓSŁ M.IN. 
DRESZCZOWIEC 

W SOSNOWCU 
I WYGRANĄ 

ZE STOCZNIĄ 
PO TRZECH 

PORAŻKACH.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Kibice, którzy pojechali na mecz 
do Sosnowca, na pewno nie 

żałują, choć oczywiście byliby 
bardziej zadowoleni, gdyby GKS 
przywiózł trzy punkty. Sosno-
wiec wydawał się łatwym łupem, 
bo drużyna jest nie tylko niżej no-
towana w tabeli, ale w minionym 
tygodniu przetoczyło się przez nią 
prawdziwe tornado – z klubem 
pożegnali się trener Wojciech Mat-
czak, oraz Vladimir Luka, David 
Galvas, Radim Antonovic i Robin 
Bacul. Jak się okazało, nie byli nie-
zastąpieni, gdyż Zagłębie wygrało 
z Tychami 4:3 (dopiero w rzutach 
karnych).

Zaskoczenie
Statystycy wyliczyli,  iż 

na bramkę Zagłębia tyszanie odda-
li 60 strzałów, podczas gdy w stro-
nę Sobeckiego krążek szybował 
– 41 razy. To dowodzi, że goście 
mieli sporo amunicji, gorzej było 
z celnością. Mimo ubytków ka-
drowych, sosnowiczanie postawili 
wysokie wymagania i na początku 
to właśnie oni zdobywali bramki. 
Pierwszą – już w 3. minucie, ko-
lejną – w drugiej tercji. Po dwóch 
tercjach gospodarze prowadzili 2:0 
i zanosiło się na niespodziankę. 

GKS wziął się do pracy – w ostat-
niej odsłonie „kontaktowego” gola 
zdobył Gonera (44. min.), w 52. 
min. stan meczu wyrównał Simi-
cek, ale jeszcze w tej samej minucie 
rywale zrewanżowali się celnym 
trafieniem. Na niespełna minu-
tę przed ostatnią syreną na listę 
strzelców wpisał się ponownie Si-
micek, ustalając wynik na 3:3. Do-
grywka nie przyniosła gola, więc 
strzelano karne. Wygrało Zagłębie, 
dzięki celnemu uderzeniu Sarnika 
i tyszanie wrócili z jednym punk-
tem. 

Pewna wygrana
Po trzech porażkach, niedziela 

przyniosła wygraną ze Stoczniow-
cem Gdańsk 4:1. Łatwo nie było, 
bo rywale odpoczywali w piątek, 
podczas gdy GKS stoczył trudny 
bój w Sosnowcu.

W pierwszej tercji gole nie 
padły, choć okazje były po obu 
stronach. W drugiej tercji tysza-
nom udało się uzyskać przewa-
gę, co udokumentowali dwoma 
trafieniami – Parzyszka i Krza-
ka. Bliscy podwyższenia wyniku 
byli jeszcze Garbocz i Bagiński, 
ale kolejne gole padły w trzeciej 
tercji. Podwyższył Simicek, przy 
stanie 3:0, gościom udało się po-
konać Sobeckiego (Skutchan), 
a strzeleckie popisy zakończył 
Bagiński.

Statystyka
æ Zagłębie Sosnowiec – GKS 

Tychy (1:0, 1:0, 1:3, d.0:0, k.2:1). 
Bramki: Gonera, Simicek 2.

æ GKS Tychy – Stoczniowiec 
Gdańsk 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Bram-
ki: Parzyszek, Krzak, Simicek, Ba-
giński.

æ Puchar Polski. GKS Tychy 
– Stoczniowiec Gdańsk 8:3 (2:1, 
4:1). Bramki: Woźnica 3, Krzak 2, 
Parzyszek, Witecki, Wołkowicz.

Po 14 meczach GKS zajmuje 
w tabeli trzecie miejsce – 27 pkt. 
Prowadzi Cracovia – 36 pkt., przed 
Unią – 29 pkt.

ZAGŁĘBIE LEPSZE W KARNYCH, DWIE WYGRANE ZE STOCZNIOWCEM

Bliżej pucharu

TURNIEJ 
HALOWY

GKS Tychy 
Cup

W sobotę, 30.10. w hali spor-
towej przy al. Piłsudskie-

go, rozegrany zostanie turniej 
halowy GKS Tychy Cup.

Do rywalizacji przystąpią 
dzieci urodzone w 2000 roku 
i młodsze. Początek zawodów 
o godz. 8, zakończenie zaplano-
wano na godz. 15:30.

Oprócz GKS Tychy w tur-
nieju wystąpią m.in. Cracovia 
Kraków, Ruch Chorzów, Podbe-
skidzie Bielsko-Biała i Polonia 
Bytom. Organizatorem turnieju 
jest GKS Tychy. , SłaB

Sprzedam elektr. dźwig budowla-
ny, niezastąpiony np. w adapt. stry-
chu. Zasilanie 230V, udźwig 400kg na 
wys.12m. Wysięgnik-ramie 4m dł. Tel: 
790881614.

1. Chrzciciel 12 30 30:14
2. Orzesze 12 29 39:9
3. Ogrodnik 12 28 34:14
4. Bieruń Nowy 12 25 30:19
5. GKS II 12 24 39:19
6. Goczałkowice 12 21 17:23
7. Studzionka 11 20 19:13
8. OKS Zet 12 18 28:30
9. Rudołtowice 12 15 21:28
10. Studzienice 12 15 23:36
11. Jaroszowice 12 12 10:18
12. Gardawice 12 10 22:29
13. Polonia II 12 9 23:32
14. Wyry 12 8 17:25
15. Pniówek II 12 7 15:26
16. Wola 11 4 15:47

Ladislav Paciga w pojedynku z bramkarzem Stoczniowca 
Przemysławem Odrobnym.
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na luzie
HOROSKOP

PODPISZ ZDJĘCIE

Z abaw się z nami i wy-
bierz podpis, który najle-

piej Twoim zdaniem komentuje 
zamieszczone obok zdjęcie:
1 Mistrzowska precyzja.
2 Złapię Cię, złapię!
3 Ręka-noga, noga-ręka, taki 
trening to...

Zagłosuj na naszej stronie 
internetowej:

Ostatnio naszym Czytelni-
kom najbardziej spodobał się 
podpis: Czystość przede wszyst-
kim.

SKORPION 24.X-21.XI
Gwiazdy otwierają przed tobą nową drogę, pełną możliwo-
ści, ale i zagrożeń. Bądź ostrożny.

STRZELEC 22.XI-21.XII
To powinien być spokojny tydzień, uda ci się pozałatwiać 
kilka „przeterminowanych” spraw.

KOZIOROŻEC 22.XII-19.I
Odpoczniesz, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Głowa 
do góry, nadchodzą lepsze dni.

WODNIK 20.I-18.II
Twoje problemy finansowe należą już do przeszłości. Zapa-
miętaj jednak tę lekcję...

RYBY 19.II-20.III
Powinieneś bardziej się zaangażować i uważniej słuchać 
bliskich. Twój upór tylko pogarsza sprawę.

BARAN 21.III-20.IV
Dobry czas dla uczuć. Uda ci się dużo wyjaśnić, druga stro-
na jest otwarta na dialog.

BYK 21.IV-21.V
Powinieneś bardziej zadbać o sferę emocjonalną ukochanej 
osoby. Czas na zmiany.

BLIŹNIĘTA 22.V-20.VI 
Dwuznaczne uwagi zrażają do ciebie współpracowników. 
Nie licz na to, że ktoś za ciebie rozwiąże ten problem.

RAK 21.VI-22.VII
Choć tydzień będzie wyjątkowo stresujący, wszystko uda 
się załatwić pomyślnie. Będziesz miał co świętować.

LEW 23.VII-22.VIII
Przed tobą ważne wyzwanie zawodowe, powinieneś dobrze 
się do niego przygotować, nie bagatelizuj sprawy.

PANNA 23.VIII-22.IX
W wiadomej sprawie górę wezmą emocje. Może nie powi-
nieneś teraz podejmować żadnych wiążących decyzji?

WAGA 23.IX-23.X
Trzeba uzbroić się w cierpliwość i... stalowe nerwy. Nie 
wszystko pójdzie łatwo i przyjemnie.

M
G

Rozwiązywanie sudoku polega 
na wpisaniu do diagramu brakujących cyfr 
w taki sposób, aby w każdym poziomym 
rzędzie i w każdej pionowej kolumnie 
oraz w każdym małym kwadracie 3x3 
kratki (o pogrubionych bokach) znalazły 
się wszystkie cyfry od 1 do 9. Każda z cyfr 
w rzędzie, w kolumnie czy w małym 
kwadracie może być wpisana tylko raz. 
Z prawej rozwiązanie ostatniego sudoku.

WIRÓWKA SUDOKU

DOWCIP TYGODNIA
1. Inaczej o stylu motylkowym
2. Caruso, król tenorów
3. Cerkiewne arcydzieło
4. Regionalne ciasto z rożna
5. Ślad po zagojonej ranie
6. Koczownik arabski
7. Duży klawisz klawiatury 

komputerowej

8. Stolica Wietnamu
9. Barwny ptak o melodyjnym 

głosie
10. Drobnoustrój bakteryjny
11. Potwór z mitologii greckiej
12. Ringo, jeden z Beatlesów
13. Gromada chuliganów, 

zgraja

14. Była żoną księcia Karola
15. Pluszowy niedźwiadek
16. Zdobył główną nagrodę
17. Głupstwo, drobnostka
18. Tajna służba izraelska
19. Nicpoń, gałgan 

i niecnota
20. Procent od kapitału

M
G
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R

C

Następny numer TT ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach
Gazetę dostaniesz rano w:
æ  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 browarze 
– od 7.00
æ na Hotelowcu – od 7.00
æ na skrzyżowaniu przy „Tęczy” – 
od 14.00

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 Muzeum Miejskim i Tyskim 
Browarium, 
ul. Katowicka 9
æ NoveKino Tychy, 

al. Jana Pawła II 18
æ Hotelu Piramida, 
ul. Sikorskiego 100
æ PEC, ul. Kubicy
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,  ul. Katowicka 20
æ Szpitalu Miejskim, ul. Cicha 27
æ Teatrze Małym, ul. kard. Hlonda 1
æ DH Baron, al. Jana Pawła II
æ Komendzie Miejskiej Policji, al. 
Bielska 46
æ Aptece Avicenna, 
ul. Bocheńskiego 9
æ Murapol SA, al. Bielska 155
æ Domu Handlowym „Azet”
æ OKS Zet, ul. Sikorskiego

æ KSSE Podstrefie Tyskiej, 
ul. Fabryczna 2
æ Elektrociepłowni Tychy, 
ul. Przemysłowa
æ Fiat, ul. Turyńska
æ Johnson Controls,
 ul. Świerczyniecka 7
æ Komagrze
æ Sklepie spożywczym, 
Jaroszowice, ul. Mysłowicka
æ Sklepie „U Tereski”, Czułów

æ Przychodni Zdrowia, Czułów ul. 
Narcyzów
æ Szkole Podstawowej w Cielmicach 

oraz w:
æ Restauracji „pod Kasztanami” 
w Wilkowyjach
æ Sklepie spożywczym 
w Urbanowicach, 
ul. Urbanowicka 33
æ FHU Celina Włodarczyk 

w Jaroszowicach, ul. 
Sportowa 9
æ Aptece Q-Pharm, ul. 
Borowa 134
æ Sklepie mięsnym – 
Czułów, skrzyżowanie 
ul. Narcyzów 
i Piaskowej
æ Sklepie rybnym – 
Mąkołowiec, 
ul. Mąkołowska

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

Na maturze ustnej z języka angielskiego Jasiu do-
staje zadanie: „Jesteś w biurze nieruchomości, 

chcesz kupić mieszkanie, negocjujesz cenę”.
– Do you speak Polish? – Yes, I do. – Więc chciał-

bym kupić mieszkanie na parterze w dzielnicy Śród-
mieście, w ogłoszeniu było napisane że cena do negocjacji...

OPOWIEDZIAŁ KONRAD WARTA, ZAWODNIK OKS ZET TYCHY. 
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Osoba, której prawidłowe rozwiązanie krzyżówki dotrze do naszej redakcji jako piąte (a jeśli prawidłowych rozwiązań będzie mniej – ostatnie), otrzyma smycz tychy.pl.
Hasło z krzyżówki nr 151: Santa Maria czeka na dzieci. Nagrodę – koszulkę ufundowaną przez sklep internetowy www.suprajsy.pl, otrzymuje: Regina Stacha.
Nagrodę można odebrać w naszej redakcji: Tychy, al. Piłsudskiego 12, I piętro, od pon. do pt. w godz. 8-16. Szczegółowy regulamin krzyżówki dostępny jest w redakcji.

Osoba, której prawidłowe rozwiązanie krzyżówki dotrze do naszej redakcji jako piąte (a jeśli prawidłowych rozwiązań będzie mniej – ostatnie), otrzyma smycz tychy.pl.

Wytnij ten kupon, naklej 
na kartę pocztową wraz z ha-
słem i prześlij do 8 listopada 
2010 r. na adres redakcji: Twoje 
Tychy, al. Piłsudskiego 12, 43–
100 Tychy.

TT KRZYŻÓWKA Z HASŁEM I NAGRODĄ

2010 r. na adres redakcji: Twoje 
Tychy, al. Piłsudskiego 12, 43–
100 Tychy.

OPOWIEDZIAŁ KONRAD WARTA, ZAWODNIK OKS ZET TYCHY. 

Odgadywane 
słowa wpisujemy 
prawoskrętnie od 
pola z numerem. 
W żółte kratki 
należy wpisywać 
po dwie literki. 
Litery z zielonych 
pól – czytane 
kolejno utworzą 
rozwiązanie 
końcowe.

Wytnij ten kupon, naklej 
na kartę pocztową wraz z ha-
słem i prześlij do 8 listopada 

Wytnij ten kupon, naklej 
na kartę pocztową wraz z ha-

kupon nr 153
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