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Cztery lata 
na megainwestycje
TT rozmawia z prezydentem Tychów Andrzejem Dziubą, o budo-
wie stadionu, aquaparku, przebudowie DK1.
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NA TWOICH STRONACH:

Świąteczna kraina czarów
Już w najbliższy piątek, na plac Baczyńskiego powróci magiczna 
atmosfera, jaką pamiętamy z ubiegłego roku. W grudniu 2009 r. 
przez trzy dni odbywał się tutaj pierwszy Tyski Jarmark Bożona-
rodzeniowy. I tak bardzo spodobał się tyszanom, że w tym roku 
potrwa dłużej – aż 10 dni.

Twoje Miasto strona 7

Adrian walczy 
o zdrowie

Bohater tygodnia: Andrzej Drogoń
W tym roku przypada 10. rocznica powstania Instytutu Pamięci Narodowej. 
Od kwietnia 2007 r. katowickim oddziałem IPN kieruje tyszanin. >strona 2

Chłopiec marzy o rowerku, który pomógł by mu w powrocie do zdrowia.

JAK DOROSNĘ, TO BĘDĘ JEŹDZIŁ WIELKĄ 
ŚMIECIARKĄ, KTÓRA BĘDZIE MIAŁA DUŻO 

ŚWIATEŁ. WSZĘDZIE BĘDĘ ROBIŁ PORZĄDKI, 
BO LUBIĘ, JAK JEST CZYSTO – MÓWI 7-LETNI 

ADRIAN BUCH. – NO I BĘDĘ TEŻ LEKARZEM, ŻEBY 
POMAGAĆ CHORYM DZIECIOM, TAKIM JAK JA...

Ewa Strzoda
e.strzoda@twojetychy.pl

Adrian Buch urodził się 26 listopada 2003 r. w Tychach, jako wcze-
śniak (w 27. tygodniu ciąży). Chłopczyk cierpi na dziecięce pora-

żenie mózgowe. Stwierdzono również wodogłowie i opóźnienie rozwoju 
psychoruchowego. Choruje na padaczkę. Zdaniem psychologów ma po-
ważne problemy z koncentracją. Jeszcze dwa lata temu, miał trudności 
z chodzeniem. – Praktycznie przez cały czas poruszał się na paluszkach. 

Istniała realna groźba, że w końcu jego kolana i biodra odmówią posłu-
szeństwa, i Adrianek będzie skazany na wózek inwalidzki – opowiada Ce-
cylia Just, babcia chłopca.

Choć skończył dopiero 7 lat, ma za sobą 20 pobytów w szpitalach, 
i kilka poważnych operacji. Jego dzień, oprócz szkoły, wypełniają też wie-
logodzinne rehabilitacje. Największym marzeniem chłopca jest rowe-
rek, który pomógł by mu w powrocie do zdrowia. Rodziny Adrianka nie 
stać na taki zakup. Chłopcu trzeba było kupić ostatnio aparat słuchowy 
za 6 tysięcy złotych. Teraz mama i babcia spłacają raty. Pani Cecylia po-
prosiła o pomoc fundację „Cicha Nadzieja”, która działa przy tyskim Szpi-
talu Miejskim. – Przekażemy 2 tys. zł, na dofinansowanie zakupu aparatu 
słuchowego dla chłopca – mówi Marek Krawczyk, wiceprezes fundacji.

Równolegle, aby spełnić marzenie Adrianka, fundacja uruchomiła 
zbiórkę pieniędzy potrzebnych na zakup rowerka. Ze względu na stan 
zdrowia chłopca, musi to być specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, który 
kosztuje ok. 1550 zł. Każdy z nas może pomóc i włączyć się do akcji. Liczy 
się każda złotówka!

Więcej o Adrianku czytaj na str. 3

W poniedziałek odbyła się pierwsza se-
sja VI kadencji Rady Miasta Tychy, w cza-
sie której nowo wybrani radni złożyli ślu-
bowania.

Jednogłośnie podjęta została uchwała o wy-
gaśnięciu mandatu radnego Andrzeja Dziu-

by, który zwyciężył w wyborach prezydenckich. 
W jego miejsce, do Rady Miasta powołany został 
Zygmunt Marczuk. Radni, na przewodniczącego 

Rady Miasta Tychy wybrali Michała Gramatykę, 
który jednak, z racji objęcia stanowiska zastępcy 
Prezydenta Miasta Tychy ds. gospodarki prze-
strzennej, złożył rezygnację. W kolejnym głoso-
waniu tajnym, funkcję przewodniczącego Rady 
Miasta Tychy powierzono zatem Zygmuntowi 
Marczukowi. Wiceprzewodniczącymi zostali: 
Józef Twardzik, Magdalena Idzik i Jerzy Sienicki.

W czasie sesji prezydent Andrzej Dziuba, 
przedstawił swoich najbliższych współpracow-

ników. Są nimi: Daria Szczepańska (zastępca ds. 
społecznych), Michał Gramatyka (zastępca ds. 
gospodarki przestrzennej), Mieczysław Podmo-
kły (zastępca ds. infrastruktury), Ewa Turlewicz 
(sekretarz miasta) i Urszula Dryka (skarbnik 
miasta). Zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja 
Dziuby, odbędzie się na najbliższym posiedzeniu 
Rady Miasta Tychy, 9 grudnia.  ES

Co nam da nowa rada? czytaj na str. 5

PIERWSZA SESJA VI KADENCJI

Radni zaprzysiężeni

Obrady Rady Miasta otworzył radny Józef Twardzik.

Kulturalny zawrót głowy
12 WYSTAW, WARSZTATY artystyczne i dziennikarskie, spotkania 
autorskie, panele dyskusyjne, przeglądy filmów, konkursy z nagroda-
mi – to tylko niektóre atrakcje, jakie czekają na uczestników projektu 
„Akcja Sztuki. Nowe”, który w środę, 1 grudnia, startuje w Tychach.

strona 4

Gdzie spotkamy Mikołaja?
ŚWIĘTY MIKOŁAJ jest tuż tuż... Za kilka dni zawita do Tychów. 
Dziś podpowiadamy, gdzie będzie można spotkać Świętego, nie tyl-
ko 6 grudnia.

strona 6

Górnicy z pierwszej klasy
PO 22 LATACH, do tyskiej oświaty wróciło górnictwo – w Zespole 
Szkół nr 4, piętnastu uczniów kształci się w zawodzie technik górnic-
twa podziemnego. Na pytanie, dlaczego chcą pracować na kopalni, od-
powiadają krótko: „Pewna praca, dobre zarobki i szybka emerytura”.

strony 12-13

Powrót Służałka
NIESPODZIEWANA, WRĘCZ SENSACYJNA ZMIANA dokona-
ła się w tyskiej koszykówce. Teresa Dembowska, prezes GKS Tychy, 
złożyła rezygnację z pełnionej funkcji, a nowym prezesem został do-
tychczasowy wiceprezes Marek Kostarz. Na ławkę trenerską wrócił 
natomiast… Tomasz Służałek, z którym Teresa Dembowska toczyła 
sądowe i medialne boje.

strona 18
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Przepisem na smażoną rybę w chrupiącej 
panierce podzielił się z nami Michał Goła-
ta-Niemiec, pracownik MBP w Tychach.

SKŁADNIKI (dla 4 osób): 4 duże kawałki ryby 
(najlepiej świeże filety), pół cytryny, 5 garści płat-
ków kukurydzianych, pół szklanki bułki tartej, jajko, 
przyprawy.
PRZYGOTOWANIE: Idealny pomysł na niedziel-
ny obiad – niewiele przy tym pracy, a smakuje wy-
bornie! Na początek mocno skrapiamy rybę cytry-
ną (można też oprószyć pieprzem) i odstawiamy 

(na godzinę). W tym czasie przygotowu-
jemy panierkę. Płatki wraz z bułką tartą 
wysypujemy na talerz i zgniatamy tłucz-
kiem do ziemniaków. Do jajka dodajemy 
ulubione przyprawy (najbardziej polecam 

mieszankę curry, papryki i ziół) i miesza-
my na jednolitą masę. Z odstawionej ryby odlewa-
my sok, dobrze namaczamy w rozrobionym jajku 
i obtaczamy w przygotowanej panierce. Smażymy 
na rozgrzanym oleju na złoty kolor. Najlepiej sma-
kuje z ziemniakami i sałatką z kiszonej kapusty – 
obowiązkowo w rodzinnym gronie!  not. SłaB
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idzie tydzień

æ Polskę południową 
nawiedziło niewielkie 
trzęsienie ziemi, któ-

rego epicentrum znajdowało 
się w okolicach Nowego Targu. 
Trzęsienie odczuwalne było też 
w Tychach.

æ W Galerii „Obok” zo-
stała otwarta wystawa 
„Praca roku ‚97”. Ty-

szan na wystawie reprezentowa-
ły prace Elżbiety Kuraj i Janusza 
Karbowniczka.

æ W Teatrze Małym odbył 
się finał turnieju wiedzy 
o Tychach dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów. 
Zwyciężyła drużyna SP 1.
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Na Państwa telefony czekamy 
w każdy wtorek w godz. 9.30-15.30.

DYŻUR REPORTERA
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Przepisem na smażoną rybę w chrupiącej 
panierce podzielił się z nami Michał Goła-
ta-Niemiec, pracownik MBP w Tychach.

SKŁADNIKI 
(najlepiej świeże filety), pół cytryny, 5 garści płat-
ków kukurydzianych, pół szklanki bułki tartej, jajko, 
przyprawy.
PRZYGOTOWANIE: 
ny obiad – niewiele przy tym pracy, a smakuje wy-
bornie! Na początek mocno skrapiamy rybę cytry-
ną (można też oprószyć pieprzem) i odstawiamy 

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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Smażona ryba
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NOWE ROZDANIE
Leszek Sobieraj

l.sobieraj@twojetychy.pl

W tyskiej koszykówce nastąpi-
ło przesilenie. Konflikt prezesa 
i trenera, czyli Teresy Dembow-
skiej i Tomasza Służałka obiegł 

sportową Polskę, choć tak naprawdę, nikt oprócz 
nich nie zna kulisów całej historii. Trener dowo-
dzi, że przez dwa lata nie dostał pieniędzy za pra-
cę, prezes twierdzi, że zaległości nie ma. Jeden wyrok sądo-
wy, korzystny dla trenera już jest, ale postępowanie nadal 
trwa…

Tymczasem zawieszenie drużyny przez PZKosz dopro-
wadziło do dramatycznego wyboru: albo wykluczenie dru-
żyny z rozgrywek za walkowery (ogłoszenie upadłości), albo 
rezygnacja prezes Dembowskiej i nowe rozdanie. Nie wni-
kając jak i dlaczego doszło do konfliktu, nie zazdroszczę Te-
resie Dembowskiej podejmowania tej decyzji. Zbudowała 
najsilniejszy klub koszykarski na Śląsku, to było jej dziecko, 
którym opiekowała się przez osiem lat, patrzyła jak dorasta, 
awansuje, odnosi sukcesy i porażki. A teraz, aby klub ocalić, 
musiała oddać go innym.

Oczywiście ta decyzja nie rozwiązała problemów GKS, 
ale uchroniła go przed skokiem w przepaść. A byłoby szko-
da, bo koszykówka w pierwszoligowym wydaniu ma w Ty-
chach rację bytu, jest dla niej miejsce. Ekstraklasa to rzecz 
jasna już inna sprawa.

BOHATEROWIE TYGODNIA

Prawda ukryta 
w archiwach

W tym roku przypada 10. 
rocznica powstania Insty-
tutu Pamięci Narodowej. 
Na początku 2000 roku roz-
poczęła działalność centrala 
Instytutu, a jesienią tego sa-
mego roku zostali zatrudnieni 
pierwsi pracownicy oddziału 
w Katowicach. Od kwietnia 
2007 r. katowickim oddzia-
łem kieruje dr Andrzej Dro-
goń, tyszanin, wykładowca 
Uniwersytetu Śląskiego oraz 
Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Nauk Społecznych w Ty-
chach.

Wczoraj w Teatrze Małym 
obyła się uroczystość za-

mykająca obchody 71. roczni-
cy utworzenia Polskiego Państwa 
Podziemnego. Wśród zaproszo-
nych gości byli przedstawiciele or-
ganizacji kombatanckich, ucznio-
wie i nauczyciele tyskich szkół 
i przedstawiciele władz miasta. 
Spotkanie było też związane z ob-
chodami rocznicy IPN. – Instytut 
o początku istnienia przywiązywał 
dużą wagę do kontaktów ze środo-
wiskami kombatanckimi – mówi 
Andrzej Drogoń. – Oni są żywymi 
świadkami historii, którą my ba-
damy. Oni ją współtworzyli.

Od roku 1939 
po lata 80.

Podczas uroczystości w Teatrze 
Małym Andrzej Drogoń przedsta-

wił słuchaczom zakres pracy IPN. 
Mówił też o najgłośniejszych spra-
wach prowadzonych przez Komisję 
Ścigania Zbrodni Przeciwko Naro-
dowi Polskiemu, pracującą w kato-
wickim oddziale. – 6 kwietnia roz-
począłem urzędowanie, a już 17. 
ogłaszałem, że wnosimy akt oskar-
żenia przeciwko gen. Jaruzelskiemu 
i innym inspiratorom i twórcom 
stanu wojennego – mówi Andrzej 
Drogoń. – Mniej więcej w tym cza-
sie, uzyskaliśmy też zgodę na prze-
jęcie dokumentów w sprawie śledz-
twa związanego z zamachem 
na papieża Jana Pawła II. Kolejna 
sprawa, to sprawa tajemnicy śmier-
ci gen. Sikorskiego. Oprócz tego są 
jeszcze dziesiątki spraw; związa-
nych ze zbrodniami popełnionymi 
na Śląsku w okresie II wojny świa-
towej, z okresem powojennym, 

później z okresem budzenia się 
nurtu solidarnościowego na Śląsku, 
sprawa pacyfikacji kopalni Wujek, 
a także kwestia Uniwersytetu Ślą-
skiego, który długo uchodził za re-
żimowy bastion. To niesprawiedli-
wa ocena, o czym świadczy skala 
represji w okresie stanu wojennego, 
obejmująca prawie 100 osób, pra-
cowników i studentów.

12 kilometrów akt
Komisja ścigania zbrodni 

przeciwko narodowi polskiemu, 
to tylko jedna z gałęzi działalno-
ści Instytutu. W strukturze kato-
wickiego IPN pracują jeszcze trzy 
inne piony. – Najsilniejszą struk-
turą jest archiwum – mówi dy-
rektor. – W Katowicach mieści się 
ok 10 proc. zasobów krajowych, 
to jest ok. 12 kilometrów bieżących 

akt (!). Rolą archiwum jest groma-
dzenie, zabezpieczanie, ale także 
odzyskiwanie zniszczonych doku-
mentów, które są później wykorzy-
stywane w badaniach naukowych, 
oraz jako dowody w ewentualnych 
procesach ukarania winnych.

Kolejne piony to biuro edu-
kacji publicznej, które opraco-
wuje artykuły i monografie, oraz 
biuro lustracyjne. – W tej chwili 
mamy za sobą pierwszą turę wy-
borów samorządowych, w której 
startowało 262.230 kandydatów 
mówi Andrzej Drogoń. – Wszy-
scy oni musieli złożyć oświadcze-
nia lustracyjne, które były były 
sprawdzane w 11 oddziałach IPN 
na terenie kraju. To pokazuje, jak 
szeroki jest zakres pracy.

Podczas uroczystości, Andrzej 
Drogoń wręczył Honorowe Meda-
le 10-lecia IPN osobom zaangażo-
wanym w pracę, na rzecz zacho-
wania pamięci o trudnych losach 
narodu polskiego w XX wieku. 
Wśród odznaczonych znaleźli się 
kombatanci, działacze związków 
kombatanckich i przedstawicie-
le organizacji wojskowych, a tak-
że prezydenci Tychów i Katowic, 
którzy z uwagi na obowiązki nie 
mogli odebrać medali osobiście. 
Jak podkreślił dyrektor Drogoń, 
współpraca IPN z władzami tych 
miast, przynosi doskonałe rezulta-
ty. W Tychach jest to m.in inicjaty-
wa budowy pomnika Ofiar Katy-
nia przy parafii bł. Karoliny.

SYLWIA ZAWADZKA

Andrzej Drogoń kieruje katowickim oddziałem IPN-u od 2007 r.
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Al. Piłsudskiego 12, tel. (32) 325 72 19, tel. kom. 0667 021 020, e-mail: reklama@twojetychy.pl

Reklama w i w portaluReklama w

R E K L A M A

CHŁOPCZYK CIERPI NA DZIECIĘCE 
PORAŻENIE MÓZGOWE, 

MA WODOGŁOWIE, OPÓŹNIENIE 
ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO. 
CHORUJE NA PADACZKĘ. PONAD 

DWADZIEŚCIA RAZY LEŻAŁ 
W SZPITALU. KAŻDY DZIEŃ 
ROZPOCZYNA OD ZAŻYCIA 

TABLETEK...

Ewa Strzoda
e.strzoda@twojetychy.pl

W 2008 roku, Adrian przeszedł operację 
podcięcia ścięgien Achillesa. Jednocze-

śnie zoperowano mu obydwie nóżki. – Przez 
osiem tygodni leżał nieruchomo na kanapie, 
na nogach miał gips – wspomina pani Cecylia. 
– Lekarze mówili, że nogi po takiej operacji bar-
dzo bolą, ale Adrian dzielnie to znosił. Wszyscy 
byliśmy z niego dumni...

Po zdjęciu gipsu, przez kolejne 14 dni, 
Adrianowi nie wolno było wstawać. Dopiero 
po dziesięciu tygodniach od operacji, chłopiec 
zupełnie od nowa uczył się chodzić. – Pierwsze 
kroki postawił w domu, w mojej obecności – 
cieszy się babcia.

Rozmowę przerywa Adrian: – Przepraszam, 
czy może się pani tutaj podpisać? – pyta i podaje 
mi kilka dużych kartek. – A co to jest? – pytam 
zaciekawiona. – To moje dokumenty. Są bardzo 
ważne, i dlatego trzymam je w górnej szufladzie. 
Za każdym razem, jak do mojego domu przy-
chodzą goście, to muszą się podpisać. O tutaj, 
w tym miejscu – mówi Adrian i podaje mi dłu-
gopis. Oczywiście, spełniam prośbę i podpisuję 
się. Zadowolony chłopiec zabiera „dokumenty”, 
wkłada do papierowej teczki, i z wielką staran-
nością chowa do szuflady.

Adrian jest bardzo dokładny. Uwielbia porzą-
dek. Wszystko musi być ułożone idealnie, tak jak 
sobie zaplanował – wyjaśnia mama Joanna Buch.

Rozglądam się po pokoju chłopca. Rzeczy-
wiście, zabawki na półkach ułożone idealnie, 
klocki w pudełku, autka „zaparkowane” pod 
ścianą, zeszyty położone równo na biurku. – 
Taki jestem, lubię porządek i już. Jak tylko mam 
czas, to sprzątam – opowiada chłopczyk.

Pracowity dzień
A czasu wolnego, niestety nie ma zbyt wie-

le. Codziennie wstaje o godzinie 6, i natychmiast 
je pierwszą porcję tabletek. Później razem z bab-
cią zjada śniadanie, i kolejne tabletki. O 7.15, z Ad-
rianem idą na przystanek autobusowy. O 7.22 od-
jeżdża autobus, którym jadą do szkoły. Adrian jest 
uczniem I klasy Szkoły Podstawowej nr 22 z Od-
działami Integracyjnymi w Tychach. – Lubię cho-
dzić do szkoły. Mam tam fajnego kolegę, Maćka. 
Najbardziej lubię lekcje, na których wycinamy 
zwierzątka – przyznaje chłopiec.

Około godziny 14, Adrian kończy lekcje. 
Przyjeżdża po niego babcia i rozpoczyna się dru-

ga część intensywnego dnia. Chłopiec ma zajęcia 
z rehabilitantem, logopedą, terapeutą, psycho-
logiem i pedagogiem. – Codziennie, po szkole 
jeździmy na jakieś zajęcia. Dla Adriana rehabi-
litacja jest konieczna – mówi babcia. – W domu 
jesteśmy około godziny 17. Trochę odpoczywa-
my i Adrian zaczyna odrabiać zadania domowe 
– kontynuuje pani Cecylia. O godzinie 19 ogląda 
dobranockę, później kąpiel, kolacja, sen. I znów 
o 6 pobudka, tabletki, śniadanie, tabletki...

Wesoły, wrażliwy chłopczyk
Adrian w swoim krótkim życiu dużo prze-

szedł. Wycierpiał więcej niż niejeden dorosły. 
Ponad dwadzieścia razy był hospitalizowany. 
Często choruje. Ma obniżoną odporność. Jednak 
to wszystko, nie zmieniło jego pozytywnego na-
stawienia do świata i ludzi. Jest wesołym i wraż-
liwym dzieckiem. Uwielbia się śmiać. Jest bardzo 
ciekawy świata. – Bombarduje nas codziennie 
kilkudziesięcioma przeróżnymi pytaniami. In-
teresuje go dosłownie wszystko. Natychmiast 
oczekuje odpowiedzi. Jest bardzo uparty. Ale 
to jego wielka zaleta. Bo dzięki uporowi i wy-
trwałości, dzielnie dąży do wyznaczonych celów 
– mówią mama i babcia.

– Lubię gadać. Czasem w szkole na lekcjach 
trochę za dużo gadam – uczciwie przyznaje Adrian.

W czasie naszej wizyty, chłopca niezwykle 
interesuje aparat fotograficzny, którym fotore-

porter robi zdjęcia. Dopytuje, do czego służą 
poszczególne przyciski, dlaczego robi się zdję-
cia z błyskiem, i czemu aparat jest taki ciężki. 
Wreszcie, na koniec prosi o sesję zdjęciową z ro-
dziną, bo jak twierdzi, zdjęcia potrzebne mu są 
do „dokumentów”.

Potrzebna pomoc
Adrianek zapytany o swoje marzenia, odpo-

wiada zdecydowanie: – Chciałbym mieć rowe-
rek, taki prawdziwy rowerek. Po chwili dodaje: 
– Ale to kosztuje bardzo dużo pieniędzy, a teraz 
trzeba zapłacić za ten aparat...

Dwa miesiące temu u Adrianka stwierdzo-
no poważny niedosłuch. Niezbędny okazał się 
zakup aparatu słuchowego za ponad 6 tys. zło-
tych. – Razem z córką wzięłyśmy kredyt, żeby 
jak najszybciej kupić potrzebne urządzenie. Te-
raz spłacamy raty. To dla nas wielkie obciąże-
nie finansowe, bo dochody mamy bardzo niskie-
...i boję się, że w którymś miesiącu, po prostu 
nie wystarczy pieniędzy na zapłatę raty – mówi 
Cecylia Just.

Sytuacja finansowa rodziny chłopca jest 
bardzo trudna, dlatego mama i babcia zaczę-
ły szukać pomocy. Pani Cecylia zgłosiła się 
do fundacji „Cicha Nadzieja”, która działa przy 
Szpitalu Miejskim w Tychach. Tam obiecano po-
moc w częściowej spłacie kredytu. To jednak nie 
wystarczy...

Wielki mały człowiek

Każdy z nas może pomóc chłopcu spełnić jego marzenie 
o własnym rowerku. Wystarczy dokonać wpłaty na kon-
to fundacji „Cicha Nadzieja” na numer: 72 2490 0005 
0000 4500 8950 5735 koniecznie z dopiskiem „Dla Ad-
rianka Buch”. Jeżeli uda się zebrać więcej pieniędzy, zo-
staną one przeznaczone na pomoc rodzinie w spłaceniu 
kredytu, zaciągniętego na zakup aparatu słuchowego.

MAREK KRAWCZYK, 
wiceprezes fundacji „Cicha Nadzieja”: 
Celem naszych działań jest wspieranie Szpitala Miejskiego oraz 
pomoc lokalnej społeczności. Dlatego zainteresowaliśmy się losem 
Adrianka. Zgłosiła się do nas babcia dziecka, prosząc o pomoc. 
Rzetelnie udokumentowała historię choroby wnuka. Fundacja 
przekaże 2 tys. zł na dofinansowanie zakupu aparatu słuchowe-
go dla chłopca. Mamy wielką nadzieję, że wspólnie z wszystkimi 
ludźmi dobrej woli, uda nam się zgromadzić kwotę potrzebną 
na zakup rowerka rehabilitacyjnego dla Adrianka i na pomoc 
w spłacie kredytu.

Potrzeba ok. 1550 zł, aby spełnić ma-
rzenie Adrianka. Chłopiec, ze względu 
na swoją niepełnosprawność, potrze-
buje specjalistycznego rowerka rehabi-
litacyjnego, z amortyzowanymi kołami 
bocznymi typu RRA. Lekarze są zdania, 
że ten rodzaj rehabilitacji jest Adrianko-
wi bardzo potrzebny. W zaświadczeniu 
neurologa czytamy: (...) przewidywane 
efekty rehabilitacji (...) poprawa funkcji 
motorycznych oraz koordynacji wzroko-
wo – ruchowej”.

fundacja „Cicha Nadzieja"

rower rehabilitacyjny

Zdjęcie z rodziną także trafiło do „dokumentów” Adrianka (na zdjęciu z prawej).
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nasze Tychy

MIASTO CIEKAWYCH HISTORII

Mieszkańcy Tychów, którzy chcą oprawić obraz, kierują swe 
kroki najczęściej na ulicę Kościuszki. Warsztat oprawy 
obrazów, który się tam znajduje, to miejsce z tradycjami 

rodzinnymi. Związane są z nim trzy pokolenia Jakubików: Paweł, 
Alojzy i Karol.

Paweł urodził się w Lubomi (powiat wodzisławski). W 1935 
roku ożenił się z Martą Walą z Kostuchny. Dwa lata później mał-
żonkowie przeprowadzili się do Tychów. Zamieszkali przy ul. Ksią-
żęcej (dzisiejsza ul. Kościuszki) w domu państwa Potempów (budy-
nek, w którym dzisiaj znajduje się m.in. restauracja „Romanza”). 
Paweł Jakubik w 1937 roku otworzył warsztat oprawy i szklenia 
obrazów (w miejscu dzisiejszego sklepu rowerowego).

Jego syn, Alojzy, w 1967 roku uruchomił ponownie zakład 
w tym samym budynku, ale w innym pomieszczeniu. Uzyskał zgo-
dę właścicieli na wykorzystanie przejazdu w miejscu dawnej bra-
my. Pozostałe po niej zawiasy znajdują się we wnętrzu warsztatu, 
który z krótkimi przerwami funkcjonuje do dzisiaj.

Wszystkie ramki w zakładzie wykonywane są z drewna. Daw-
niej przywóz drewnianych listew był prawdziwą wyprawą. Pan 
Alojzy woził je m.in. autobusem ze składu Scheyfera z Piekar Ślą-
skich czy pociągiem z Częstochowy. Szkło, które dostawał na przy-
dział, transportował autobusem „czwórką” z Katowic. Ze względu 
na ograniczoną powierzchnię warsztatu, obrazy o większych ga-
barytach przewoził na rowerze do domu w Mąkołowcu, aby tam 
je oprawić. W 1994 roku pan Alojzy kupił pierwszy samochód – 
malucha. Kolejnym zakupem był bagażnik, mocowany do dachu 
pojazdu. Od tego czasu pan Alojzy powtarzał, że najlepszym wyna-
lazkiem ludzkości jest samochód.

Pan Alojzy zmarł nagle, 23 października zeszłego roku. Miał 
73 lata. Tyszanom zapadła w pamięć jego sylwetka, widoczna 
za przeszklonymi drzwiami warsztatu. Pan Alojzy ze swoimi klien-
tami często prowadził długie rozmowy. Posiadał ogromną wiedzę 
na temat przedwojennych Tychów, które pamiętał z czasów swego 
dzieciństwa. Na ten temat zawsze chętnie opowiadał. Często wspo-
minają go klienci odwiedzający zakład. Zaglądali tutaj bez zamó-
wień, przychodzili na pogawędkę.

Obecnie warsztat prowadzi pan Karol, syn pana Alojzego, 
a wnuk Pawła. Dziś pan Karol, oprócz obrazów, oprawia m.in. ko-
szulki hokejowe i futbolowe z podpisami zawodników. Niedawno 
oprawiał rodzinną pamiątkę – mundur żołnierza I Dywizji Pancer-
nej generała Maczka. Pan Karol wspomina, że razem z ojcem opra-
wiali obraz, namalowany przez tyską malarkę dla Wioletty Villas. 
Otrzymali od niej zdjęcie z podziękowaniami.

AGNIESZKA SZYMULA, MUZEUM MIEJSKIE W TYCHACH
Serdecznie dziękuję panu Karolowi Jakubikowi za udzielone 

informacje

Warsztat rodziny 
Jakubików

AKCJA SZTUKI. NOWE

Kulturalny 
zawrót głowy

12 WYSTAW, 
WARSZTATY 

ARTYSTYCZNE 
I DZIENNIKARSKIE, 

SPOTKANIA 
AUTORSKIE, PANELE 

DYSKUSYJNE, 
PRZEGLĄDY 

FILMÓW, KONKURSY 
Z NAGRODAMI – 

TO TYLKO NIEKTÓRE 
ATRAKCJE, 

JAKIE CZEKAJĄ 
NA UCZESTNIKÓW 
PROJEKTU „AKCJA 

SZTUKI. NOWE”, KTÓRY 
W ŚRODĘ, 

1 GRUDNIA, STARTUJE 
W TYCHACH. 

ORGANIZATORAMI 
PRZEDSIĘWZIĘCIA SĄ 

MIEJSKIE CENTRUM 
KULTURY, ORAZ 
URZĄD MIASTA 

TYCHY. AUTORKĄ 
SCENARIUSZA 

AKCJI SZTUKI ORAZ 
KURATORKĄ JEST 

BEATA WĄSOWSKA. 
PROJEKT POTRWA 

DO 31 STYCZNIA 2011.

Ewa Strzoda
e.strzoda@twojetychy.pl

Celem 2. edycji projektu jest 
pokazanie tyszanom tego to, 

co jest w sztuce współczesnej jest 
ważne i dobre. Przedstawimy pra-
ce, które przekraczają tradycyjnie 
rozumiane granice sztuk wizual-
nych – mówi Beata Wąsowska, ku-
rator projektu.

Bez wątpienia najwięk-
szym wydarzeniem Akcji, będzie 
12 wystaw czołówki polskich arty-
stów, i młodych tyskich twórców. 
Dziś przedstawiamy wystawy, któ-
rych wernisaże odbędą się jeszcze 
w tym roku.

Szafki, kartony
Inauguracja 2. edycji projek-

tu „Akcja Sztuki” jest połączona 
z otwarciem pierwszej z wystaw – 
„Muzeum Sztuki Zdeponowanej” 
Roberta Kuśmirowskiego (laureat 
Paszportu Polityki), na którą skła-
dają się… metalowe szafki. – Ku-
śmirowski pozyskuje prace innych 
artystów, które archiwizuje, doku-
mentuje, a następnie niszczy i de-
ponuje w szafkach – tłumaczy Be-
ata Wąsowska. – Za każdym razem 
ta wystawa jest inna, ponieważ 
w każdej galerii, w której się poja-
wia, dokupowane są nowe szafki. 
Dzięki temu, ekspozycja stale się 
rozrasta i zmienia – dodaje.

Kolejna jest „Kartonteka” 
Bogdana Korczowskiego. To ar-
tysta pochodzący z Krakowa, ale 
od wielu lat mieszkający w Pary-
żu. W Tychach na ścianach gale-
rii „zainstaluje” malarskie kartony 

o wymiarach 60x80 cm, a obok 
nich pokaże wykonane przez sie-
bie zdjęcia spektakli Tadeusza 
Kantora, z cyklu „Ulica Tadeusza 
Kantora”. Wystawa jest dedykowa-
na Kantorowi z okazji 20. rocznicy 
jego śmierci.

Sztuka użytkowa
Gabriela Kiełczewska – Słowi-

kowska i Bogdan Kosak zapraszają 
na „Nowe Rzeczy”, czyli do obejrze-
nia wystawy współczesnej cerami-
ki. – To dwa odmienne spojrzenia 
na ceramikę. Zafascynowana gliną 
i procesem jej utrwalania, Gabriela 
Kiełczewska – Słowikowska two-
rzy ceramiczny zapis codzienności. 
Przetwarza współczesność i impli-

kowane przez nią doświadczenia 
na obiekt ceramiczny. Bogdan Ko-
sak to ceramik – dizajner, wpływa 
na naszą wizualną rzeczywistość 
proponując nowe, bezkompromi-
sowe podejście do przedmiotu. 
Jego przedmioty – abstrakcyjne 
obiekty, użyteczne i dekoracyjne, 
zachęcają do kontemplacji – uwa-
ża kurator Akcji Sztuki. Z kolei, 
„Nowe Rzeczy 2”, to ekspozycja 
książki artystycznej Anny Majki 
Czech, która zorganizowana zosta-
nie w Centrali MBP Tychy.

Foto i digrafi a
W Szkolnej Galerii Malarstwa 

i Grafiki w I LO im. L. Kruczkow-
skiego, będzie można zobaczyć 

wystawę fotografii ucznia tyskie-
go „Kruczka”, Bartosza Paleja pt. 
„Widzenie”. Ostatnim wernisażem 
grudniowym, będzie cykl „Prze-
kraczanie” projektu „Nie Bez Ko-
zyry” – zrealizowany w technice 
digrafii (dyscyplina sztuki cyfro-
wej) Beaty Wąsowskiej. „(...) Tech-
nologia cyfrowa obrazu pozwala 
kreować dowolne formy. Osobiste 
doświadczenie widza chroni go 
przed realizmem takich obrazów. 
Jak długo jeszcze? Nauka wielki-
mi krokami zbliża się do miejsca, 
z którego człowiek będzie mógł 
się zmierzyć ze Stwórcą. Czy sami 
stworzymy siebie doskonalszymi? 
A może takimi jak z moich digrafii 
(…) pisze Wąsowska o swoim pro-
jektcie.

Warto dodać, że na każdym 
wernisażu rozdawane będą tzw. 
udziały. To rodzaj biletów – kupo-
nów, które wezmą udział w loso-
waniu nagród.

Co jeszcze?
Integralną częścią „Akcji Sztu-

ki” są także warsztaty artystyczne 
i dziennikarskie dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych oraz wykła-
dy i panele dyskusyjne, do których 
zaproszeni są artyści, naukowcy, 
animatorzy kultury i dziennika-
rze. Więcej informacji można zna-
leźć na stronie www.akcjasztuki.pl. 
Honorowy Patronat nad projek-
tem objął Prezydent Miasta Tychy 
Andrzej Dziuba.

æ 1.12 2010 – 31.01.2011 Mu-
zeum Sztuki Zdeponowa-
nej, koncepcja Robert Ku-
śmirowski, wernisaż: 1.12, 
godz. 18, Andromeda (pl. 
Baczyńskiego),
æ 5.12.2010 -10.01.2011 
Korczowski – Kartonteka, 
wernisaż: 5.12.2010, godz. 
18, Galeria Sztuki „Miriam” 
(pl. Baczyńskiego),
æ 10.12.2010 – 31.01.2011 
„Nowe Rzeczy”, Gabriela 
Kiełczewska – Słowikow-
ska i Bogdan Kosak – in-
stalacje ceramiczne, wer-
nisaż: 10.12.2010, godz. 18, 
Galeria „Semar” (ul. Towa-
rowa 27),
æ 15.12.2010 – 31.01.2011 
„Widzenie”, Bartosz Pa-
lej, fotografie, wernisaż: 
15.12.2010, godz. 17, Szkol-
na Galeria Malarstwa i Gra-
fiki w I LO im. L. Kruczkow-
skiego (ul. Korczaka 6),
æ 20.12.2010 – 16.01.2011 
„Nowe Rzeczy 2”, Anna 
Majka Czech, książka ar-
tystyczna,  wernisaż : 
20.12.2010, godz. 18, MBP 
(Centrala, ul. Wyszyńskie-
go 27),
æ 30.12.2010 – 31.01.2011 
„Przekraczanie”, Beata 
Wąsowska, wystawa di-
grafii oraz pokaz sztuki vi-
deo, wernisaż: 30.12.2010, 
godz. 18, klub „Skup Kultu-
ry” (ul. Wyszyńskiego 32).

grudniowe
wystawy:

po

d naszym

patronatemTWOJE TYCHY

Z i m a  z a a t a k o w a ł a 
na całego. Ruszyła też „Ak-
cja Zima”. Od wczoraj na ty-
skich drogach pracuje cały 
dostępny sprzęt: 10 nowych 
pługopiaskarek i 4 traktory. 
Jednak obfite opady śniegu 
sprawiają, że pomimo peł-
nej mobilizacji służb drogo-
wych, część dróg w mieście 
wciąż jest biała.

Za koordynowanie „Akcji 
Zima” odpowiedzial-

na jest Straż Miejska. Ośrodek 
dyspozycyjny w Centrum Bez-
pieczeństwa (al. Niepodległo-
ści 230) czynny jest całą dobę. 
Pod numerami telefonów: 986, 
32 323 24 56, dyżurują strażni-
cy, przyjmują zgłoszenia o awa-

riach, zagrożeniu i konieczno-
ści podjęcia działań związanych 
z odśnieżaniem.

Jak informuje Policja i Straż 
Miejska, weekend przebiegł spo-
kojnie, bez poważniejszych zda-
rzeń na drogach. Wczoraj rano 
na ul. Beskidzkiej zdarzyły się 
dwie kolizje, na szczęście nikt 
nie ucierpiał. – Jak na takie wa-
runki, na razie jest bardzo spo-
kojnie – mówi komisarz Piotr 
Gralak z komendy miejskiej 
w Tychach.

Kierowcy są jednak pro-
szeni o szczególną ostrożność. 
Zima na razie nie zamierza ustą-
pić. Jak podają synoptycy, w cią-
gu najbliższych dni temperatura 
może sięgać nawet do kilkuna-
stu stopni poniżej zera.  SZ

Wczoraj rano na ul. Beskidzkiej doszło do dwóch kolizji, 
na szczęście nikt nie ucierpiał.

PEŁNA MOBILIZACJA

Biało, ale spokojnie
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1 grudnia, Andromeda – Muzeum Sztuki Zdeponowanej.

10 grudnia, galeria „Semar” – instalacje ceramiczne.
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wybory samorządowe

R E K L A M A

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.

WYBORY 2010

Nowy 
Sejmik

Do Sejmiku Województwa 
Śląskiego wybrano 48 

radnych. Najwięcej głosów uzy-
skała Platforma Obywatelska RP – 
33,66 proc. Prawo i Sprawiedliwość 
– 20,76 proc., Sojusz Lewicy De-
mokratycznej – 16,42 proc., Ruch 
Autonomii Śląska – 8,49 proc. 
i Polskie Stronnictwo Ludowe 
7,11 proc. W Sejmiku zasiadać bę-
dzie 22 radnych z PO, 11 z PiS, 10 
z SLD, 3 z RAŚ oraz 2 z PSL.

Na radnych wybrani zostali: 
Bożena Borys-Szopa, Jan Borzy-
mowski, Janusz Buzek, Ludgarda 
Buzek, Piotr Czarnynoga, Michał 
Czarski, Barbara Dziuk, Stani-
sław Dzwonnik, Marian Gajda, 
Aleksandra Gajewska-Przydry-
ga, Jerzy Gorzelik, Andrzej Go-
ściniak, Witold Grim, Urszula 
Grzonka, Anna Hetman, Marian 
Jarosz, Gustaw Jochlik, Paweł 
Kaleta, Andrzej Kamiński, Jan 
Kawulok, Mariusz Kleszczewski, 
Agnieszka Kostempska, Lucyna 
Kręcichwost, Piotr Kurpios, Ewa 
Lewandowska, Agnieszka Luty, 
Wiesław Maras, Andrzej Mar-
szałek, Adam Matusiewicz, Hen-
ryk Mercik, Henryk Moskwa, 
Małgorzata Ochęduszko-Lu-
dwik, Marian Ormaniec, Maria 
Potępa, Piotr Pyzik, Władysław 
Serafin, Czesław Sobierajski, 
Piotr Spyra, Bogusław Śmigiel-
ski, Bogdan Święczkowski, Mał-
gorzata Tkacz-Janik, Artur Wa-
rzocha, Karol Węglarzy, Janusz 
Wita, Michał Wójcik, Grzegorz 
Wolnik, Zbyszek Zaborowski, 
Piotr Zienc.  LS

Co nam da nowa rada?

Ta kampania tym różniła się 
od poprzednich, że kandydaci 

starali się maksymalnie wykorzystać 
do niej internet. To coraz bardziej po-
pularne narzędzie komunikacji mię-
dzyludzkiej, pozwoliło kandydatom 
dotrzeć do szerszego spektrum wy-
borców, zaprezentować swój program, 
dotychczasowe osiągnięcia zawodowe 
i społecznikowskie. Poza tym trady-
cyjnie: plakaty, gazetki, ulotki, na któ-
re nikt już nie zwraca uwagi. Progra-
my wyborcze radnych i potencjalnych 
włodarzy miasta były jak spod sztan-
cy, niewiele się od siebie różniły. Nie 
brakowało programów, które wprost 
odwoływały się do kontynuacji zało-
żeń programowych sprzed czterech lat. 
Problem w tym, że nikt nie pamięta, 
co przed poprzednią kadencją obiecy-
wano. Bo i po co zaprzątać sobie tym 
pamięć – ważne jest to, co zrealizowa-

no, czy polepszyła się jakość naszego 
życia, czy kolektor kanalizacyjny dotarł 
do naszej posesji, boisko wybudowano 
w naszej dzielnicy, czy dziecko można 
bez problemów posłać do przedszkola.

Liderzy na start
Kto miał największą szansę dostać 

się do rady? Na pewno miejscowy li-
der, osoba znana lokalnej społeczno-
ści, twarz popularna z mediów, pierw-
sze na liście nazwisko, reprezentujące 
ugrupowanie polityczne lub komitet 
wyborczy na rzecz jakiejś inicjatywy 
społecznej. Najmniej znamy radnych 
z wystąpień podczas sesji, nie wspo-
mnę już o spotkaniach z mieszkańca-
mi. Takie owszem, odbywają się, ale 
podczas kampanii wyborczej. Potem 
radni na cztery lata zapadają się pod 
ziemię, zapominają, kogo reprezen-
tują, czyich spraw czy interesów mają 

bronić w samorządzie. Jakoś nie przy-
pominam sobie faktu, by poza kampa-
nią któryś z radnych odwiedzał miesz-
kańców w ich domach, tak jak to robią 
przed elekcją. Zdarzają się natomiast 
historie, że kandydaci przypisują sobie 
zasługi nie swoje, uprawiają populizm 
i polityczną demagogię.

Mniej bicia piany
Czego oczekuję od tej rady? Pod-

stawowej sprawy, że radni nie będą 
przekładali własnej ambicji i aspira-
cji nad interes wspólnoty. Mniej bi-
cia piany wokół spraw nieistotnych, 

więcej konkretnych pomysłów, z uza-
sadnieniem jak je zrealizować, z cze-
go sfinansować, jakie są tego kon-
sekwencje społeczne, ekologiczne, 
przestrzenne itp. Ta rada ma ostatnią 
chyba już szansę na zagospodarowa-
nie strumienia pieniędzy unijnych. 
Z tego, jak je wykorzysta, będzie rozli-
czona za 2-3 lata.

Przewaga w radzie
Aż 9 radnych, którzy zostali wy-

brani do tej kadencji reprezentuje Ko-
mitet Wyborczy Wyborców Andrze-
ja Dziuby. Takim wynikiem, nawet 

w przybliżeniu, nie może się pochwalić 
się żaden z pozostałych komitetów czy 
partii. Prezydent nie ukrywa, że zawią-
zał koalicję z Prawem i Sprawiedliwo-
ścią, co pozwoliło powiększyć grono 
jego zwolenników o dodatkowych 5 
radnych. W sumie prezydent dysponu-
je 14 głosami – a to zobowiązuje. Ma-
jąc taką przewagę w radzie, nie będzie 
można powiedzieć, że przeciwnicy coś 
uniemożliwiają, blokują realizację ja-
kiegoś pomysłu czy programu.

Rzecz jasna nie łudzę się, 
że oszczędzi to nam niejednej pole-
miki podczas sesji, że nie będziemy 
świadkami gorszących sporów czy 
ostrych wystąpień. I dobrze, tak po-
winno być – tylko w ścieraniu się racji 
i poglądów może urodzić się lepsza ja-
kość. Byleby nie przekroczyć granicy 
dobrego smaku. Liczę, że bez względu 
na to, jaki będzie skład rady, współ-
praca obracać się będzie wokół spraw 
i problemów, a nie rozgrywek perso-
nalnych. Po to wybieramy gospodarzy 
i swoich przedstawicieli, by dla nas 
pracowali, a nie politykowali. Mrzon-
ka, naiwne życzenia?

Podczas kampanii wyborczej An-
drzej Dziuba zarysował bogaty pro-
gram, ma dużą część rady po swojej 
stronie. Za cztery lata mieszkańcy roz-
liczą zarówno prezydenta, jak 25 przed-
stawicieli rady – bez względu na to, kto 
z jakiego bloku wyborczego startował. 
Te wybory w całym kraju pokazały, 
że elektorat nie daje się już zwieść pu-
stym obietnicom. Liczą się konkrety 
mierzone długością nowego chodnika 
i siłą konkretnej inwestycji.
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Za cztery lata wyborcy rozliczą radnych z przedwyborczych obietnic.

WYBRALIŚMY NOWĄ, CHOĆ CZĘŚCIOWO STARĄ RADĘ 
MIASTA, TEGO SAMEGO PREZYDENTA I RADNYCH 

DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO. 
JAK OCENIĆ TĘ KAMPANIĘ? CZY ZOSTALIŚMY CZYMŚ 

POZYTYWNIE ZASKOCZENI, 
CZY KTÓRYŚ Z KANDYDATÓW PRZEDSTAWIŁ SPÓJNĄ 

WIZJĘ MIASTA W KONTEKŚCIE DYNAMICZNIE 
ROZWIJAJĄCEGO SIĘ REGIONU, 

CZY TEŻ MIELIŚMY ZNOWU FESTIWAL BANALNYCH 
SLOGANÓW, WYŚWIECHTANYCH POMYSŁÓW TYPU 

„DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO”.

Jan Mazurkiewicz
j.mazurkiewicz@twojetychy.pl



6

www.tychy.plT W O J E  T Y C H Y 30 LISTOPADA 2010

Flash: 25 listopada, czwartek, godz. 16:45

Ruszyła kolejna edycja 
Szlachetnej Paczki – 
ogólnopolskiego programu 
pomocowego dla rodzin 
ubogich. Włączył się do niego 
także hokejowy GKS – 
dyrektor klubu Karol Pawlik 
oraz zawodnicy Adrian 
Parzyszek i Adam Bagiński 
odwiedzili 15- letniego 
Bartka i jego mamę. Bartek 
najbardziej ucieszył się 
z karnetu na wszystkie 
mecze oraz z koszulki 
hokejowej z podpisami 
zawodników. W paczce 
z GKS była także m.in. 
pościel, ubrania, buty, środki 
czystości, lekarstwa.  LS
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ROBERT LECH:
Znam wiele wróżb andrzejko-
wych. Najpopularniejszymi są 
z pewnością wróżenie z ręki, z wo-
sku, i z butów. Nie wierzę jednak 
w żadne wróżby. Myślę, że trzeba 
to traktować jako zabawę.

ALICJA KŁAGISZ:
Chyba najbardziej znane jest lanie 
z wosku. W andrzejki często spo-
tykam się z przyjaciółmi, i wte-
dy razem wróżymy. W ubiegłym 
roku z wosku, który odlałam po-
wstało serce. Jutro też z całą klasą organizujemy 
sobie spotkanie.

ANNA BARON:
Najbardziej lubię wróżenie z bu-
tów. Nie jestem przesądna, więc 
nie wierzę w to, ale to dobry spo-
sób na spędzenie andrzejkowego 
wieczoru. W zeszłym roku, to mój 
but przekroczył próg drzwi jako pierwszy.

SYLWIA RZEPLIŃSKA:
Pierwsze skojarzenie, jakie mi przy-
chodzi do głowy, jak pomyślę o an-
drzejkach, to wróżenie z kubka. Pod 
trzema kubkami układa się pienią-
dze, krzyżyk i obrączkę. Jeden zo-
staje pusty. To co się wylosuje, sym-
bolizuje przyszłość.  not. ES

SONDA – CO O TYM MYŚLISZ

Wróżby andrzejkowe
Zapytaliśmy tyszan, jakie ich zdaniem są najpopularniejsze wróżby andrzejkowe. Oto 
co nam powiedzieli:

M
IC

H
A

Ł
 G

IE
L

R E K L A M A

M
A

R
IA

N
 J

A
M

R
O

Z
Y

nasze Tychy

NIE TYLKO 6 GRUDNIA

Gdzie spotkamy Mikołaja?
Święty Mikołaj jest tuż tuż... Już za kilka 
dni zawita do Tychów. Dziś podpowiadamy, 
gdzie będzie można spotkać Świętego, nie 
tylko 6 grudnia.

Teatr Mały w Tychach

W piątek, 3 GRUDNIA O GODZINIE 17. TE-
ATR MAŁY zaprasza najmłodszych i ich rodziców 
na spektakl Teatru Lalki i Aktora ATENEUM z Ka-
towic „Naranaszi, czyli czarodziejski owoc”. Sztuka 
powstała z inspiracji ludowymi opowieściami Da-
lekiego Wschodu. Opowiada historię trzech braci, 
którzy wyruszają na niebezpieczną górę, aby zdo-
być owoc, który ma uleczyć ich matkę.

Przekład Jacek Popławski, scenografia i re-
żyseria: Noriyuki Sawa, muzyka: Violetta Rotter- 
Kozera, obsada: Beata Zawiślak, Jacek Popławski, 
Bartosz Socha. Czas trwania 55 min. bez przerwy.

Po spektaklu, odbędzie się inscenizacja miko-
łajkowa w wykonaniu aktorów ATENEUM połączo-
na z wręczaniem paczek dzieciom. Paczki dokładnie 
opisane, z podaniem 
wieku dziecka, będą 
p r z y j m o w a n e 
w szatni przed 
przedstawie-
niem. Cena 

biletu: 6 zł dzieci, 18 zł dorośli, grupowe pow. 10 osób; 
15 zł.

NoveKino Tychy
OD 3 DO 6 GRUDNIA NOVEKINO przygo-

towało dodatkowe seanse dla dzieci, gry i zabawy 
oraz niespodzianki. W tych dniach, przychodząc 
do kina, będzie można spotkać Świętego Mikołaja 
oraz Śnieżynki, zrobić sobie z nimi zdjęcie i otrzy-
mać drobny upominek. Na ekranie będzie można 
obejrzeć m.in.: Artur i Minimki 3, Zakochany Wil-
czek, Mysi Agenci, Zaplątani.

Na placu Baczyńskiego
6 GRUDNIA, W RAMACH JARMARKU 

Bożonarodzeniowego odbędzie się dzień z Miko-
łajem. Na najmłodszych czekają rozmaite atrakcje. 
Wszystkie grzeczne dzieci mogą spodziewać się 
tego dnia małego upominku od Świętego Mikołaja 
lub jego pomocników.

Na Rynku i pod „Azetem”
JAK CO ROKU 6 GRUDNIA, NA RYNKU OD-

BĘDĄ SIĘ STAROTYSKIE MIKOŁAJKI I MIKO-
ŁAJOWA MASA KRYTYCZNA. Imprezy towarzy-
szące będą odbywać się RÓWNIEŻ PRZY DH AZET. 
Będą prezenty, konkursy z nagrodami, a zmarzluchów 
i łasuchów diabeł poczęstuje gorącą czekoladą. Każdy 
może również wziąć udział w mikołajkowym przejeź-
dzie ulicami miasta. Wystarczy przygotować własny 
rower, przystroić go i sprawić sobie wdzianko Mikoła-
ja (przynajmniej czapeczkę). Start: 6 grudnia o godzi-
nie 16. na targowisku przy ul. Kościuszki.

W tym roku wiele niespodzianek czeka rów-
nież na scenie, gdzie wystąpią zespoły TEA, 

NEGATYW oraz Zespół Saavedra, znany 
z programu Mam Talent.

Początek imprezy na Rynku: godz. 16. 
Początek imprezy pod DH Azet: godz. 17.

W klubach osiedlowych
Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD, 

zaprasza wszystkie dzieci, na spotkania ze Świętym 
Mikołajem w swoich placówkach.

OSIEDLOWY KLUB REGINA I OSIEDLO-
WE CENTRUM SPORTU, ZAPRASZA DO SP 
37 w dniu 4 grudnia o godzinie 9. na „Mikołajki 
na sportowo”. W planie gry i konkursy sprawno-
ściowe z nagrodami.

Spotkania ze Świętym Mikołajem (szczegóło-
we informacje i zapisy pod numerami telefonów):

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY TĘCZA: 
7 grudnia, godzina 17. W programie występy te-
atrzyków dla dzieci, zabawy integracyjne, konkur-
sy z nagrodami. Tel. 32 227 58 12.

OSIEDLOWY KLUB USZATEK: 5 grudnia, 
godzina 12. Tel. 32 217 31 64.

OSIEDLOWY KLUB REGINA: 5 grudnia, 
godzina 14. Tel. 32 218 48 35.

OSIEDLOWY KLUB ORION: 6 grudnia, go-
dzina 16. Tel. 32 217 02 32.

OSIEDLOWY KLUB MAGDALENA: 6 grud-
nia, godzina 17. Tel. 32 217 76 43.

OSIEDLOWY KLUB OLIMPIA: 6 grudnia, 
godzina 18. Tel. 32 217 47 97.

SYLWIA ZAWADZKA

W niedzielę, w kościele p.w. 
św. Marii Magdaleny, odbył-
się koncert „Pro memoria”, 
na cześć osób, które przeby-
wały pod opieką hospicyj-
ną.

W latach 1993 – 2010 zmarło 
1646 osób, którymi opie-

kowali się wolontariusze Hospi-
cjum im. św. Kaliksta I w Tychach. 
To właśnie ich pamięci, dedyko-
wany był koncert. W programie 
zaprezentowano oratorium słow-
no-muzyczne, a w nim: koncert 
organowy w wykonaniu Henry-
ka Jana Botora, polskiego kom-
pozytora i organisty, oraz poezja 

w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 10 w Tychach.

Koncert odbył się już 
po raz siódmy, i był połączony 

ze zbiórka pieniędzy na rzecz 
budowy domu hospicyjnego 
w Tychach. Zebrano 673,58 zł. 
 SZ

KONCERT PRO MEMORIA

Dla tych, którzy odeszli...

xxx
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Jarmark to m.in. liczne występy artystyczne.

Nowości 3+

JUŻ W NAJBLIŻSZY PIĄTEK, 
NA PLAC BACZYŃSKIEGO 

POWRÓCI MAGICZNA 
ATMOSFERA, JAKĄ 

PAMIĘTAMY Z UBIEGŁEGO 
ROKU. W GRUDNIU 

2009 R. PRZEZ TRZY DNI 
ODBYWAŁ SIĘ TUTAJ 

PIERWSZY TYSKI JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY. 

I TAK BARDZO SPODOBAŁ 
SIĘ TYSZANOM, ŻE W TYM 
ROKU POTRWA DŁUŻEJ – 

AŻ 10 DNI.

Świetlista fontanna, malownicze dom-
ki, zapach świątecznych smakołyków, 

muzyka – to wszystko podczas pierwsze-
go Jarmarku przyciągało na plac Baczyń-
skiego tłumy odwiedzających. Już w pią-
tek (3 grudnia) fontanna znów rozbłyśnie 
światełkami. Tym razem towarzyszyć jej 
będą dwie ogromne (3,5 metra wysoko-
ści) postacie świetlistych aniołów. Ma-
lownicze światełka pojawią się też na la-
tarniach. Na placu stanie wielka choinka. 
W 20 drewnianych, pięknie udekorowa-
nych domkach, tyscy przedsiębiorcy będą 
oferować świąteczne dekoracje, kulinaria, 
wyroby rękodzielnicze; ceramikę, ozdoby 
wykonane na szydełku, ze szkła witrażo-
wego, koronki, świece i wiele innych ar-
tykułów.

W weekendowe dni Jarmarku można 
też liczyć na bogaty program artystyczny: 
jasełka uliczne, występy podopiecznych 
Młodzieżowych Domów Kultury nr 1 i 2, 
teatr ognia, koncerty zaproszonych arty-
stów, występy teatralne.

Wyjątkowe dni
3 GRUDNIA, na placu stanie stół wi-

gilijny. Wszystko po to, by w porę przy-
pomnieć gospodyniom o zagniataniu cia-
sta na pierniki, peklowaniu szynki czy 
zmieleniu maku na makówki. Tego dnia 
odbędą się również jasełka uliczne, które 
w zeszłym roku bardzo spodobały się ty-
szanom. A wieczorem – świąteczny kon-

cert orkiestry Kurcbend, wykonującej 
muzykę w stylu amerykańskich orkiestr 
lat 40. i 50.

4 GRUDNIA (sobota) należał bę-
dzie do braci górniczej i oczywiście pań 
o imieniu Barbara. Wszyscy górnicy za-
proszeni są tego dnia na Jarmark w stro-
jach galowych. Kto będzie nosił górni-
czy mundur, może liczyć na upominek. 
Atrakcją będzie też uroczysta defilada 
w strojach galowych pod przewodnic-
twem Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja 
Dziuby, który również jest górnikiem. Dla 
„fedrujących” i ich rodzin, tak jak w ze-
szłym roku, zagra Orkiestra Dęta KWK 
Staszic, a po koncercie odbędzie się fire-
show – ognisty spektakl w wykonaniu Te-
atru ArtCircus.

5 GRUDNIA (niedziela) to dzień 
Aniołów. Tego dnia odbędą się szóste Tar-
gi Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
„W dobrym TTON-ie być Aniołem”. Po-
czątkowo impreza była organizowana 
na osiedlu Balbina oraz w budynku Balbina 
Centrum. Jednak w ubiegłym roku TTON 
„przeniósł się” na plac Baczyńskiego.

Podczas TTON-u tyszanie mogą się 
zapoznać z bogatą twórczością ośrodków 
terapeutycznych, szkół integracyjnych 
i innych instytucji oraz organizacji zrze-
szających osoby niepełnosprawne w na-
szym mieście. Każda z nich zaprezentu-
je swój dorobek i artykuły przygotowane 
specjalnie na Jarmark Bożonarodzenio-
wy – świąteczne ozdoby, bibeloty i drob-
ne upominki, które będzie można ku-

pić i tym samym wspomóc ich autorów. 
Jak co roku TTON będzie organizowany 
przy wsparciu tyskich przedsiębiorców 
i dobroczyńców, jednak tego dnia każ-
dy może stać się Aniołem – wystarczy 
uśmiech i serdeczność. Trzeba pamiętać, 
że dobroć okazana przez nabywców jest 
największym darem, najlepszą oceną wie-
lomiesięcznej pracy, radością i szczęściem 
ich twórców. Podczas TTON-u odbędzie 
się też licytacja prac osób podopiecznych 
tyskich organizacji i stowarzyszeń, a spe-
cjalną atrakcją tego dnia będzie pokaz 
rzeźbienia anioła z lodu, który odbędzie 
się w godzinach 15-18. Zwieńczeniem 
dnia będzie koncert chóru Soul Hunters 
Gospel Choir z Katowic.

6 GRUDNIA – cóż, chyba nie trze-
ba mówić, wtedy można spodziewać się 
na Jarmarku. Grzeczne dzieci mogą liczyć 
tego dnia na małe co nieco od Świętego 
Mikołaja lub jego pomocników. Mikołaj 
będzie na placu w tym dniu od godz. 16 
do 19.

Tyskie magiczne miejsce
Kolejny weekend Jarmarku czyli 11 i 12 

GRUDNIA, to koncerty na placu Baczyń-
skiego. W sobotę (11 grudnia) ze świątecz-
nym repertuarem wystąpi zespół instru-
mentów dętych Jania Band, a w niedzielę 
drugi Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy 
zakończy się koncertem Michała Cza-
chowskiego (gitara flamenco) i Krzysztofa 
Nowakowskiego (wibrafon).

Oprócz zaproszonych gości, podczas 
Jarmarku przed tyszanami zaprezentują 
się także artyści z Młodzieżowego Domu 
Kultury nr 1 (zespoły: Bąble, Kantycz-
ki, Cantori, Wrzeszczaki, Volare, Schola, 
Forte, Collage, Cantemus, Bagatela, Ka-
rolinka, Tyszanie) oraz Młodzieżowego 
Domu Kultury nr 2 (Daria Anioł, Knefli-
ki i Cantabile).

Podczas Adwentu w wielu miastach, 
nie tylko w Polsce, ale i w Europie, odby-
wają się kiermasze i jarmarki świąteczne. 
Swoim niepowtarzalnym urokiem nastra-
jają na zbliżające się Święta Bożego Naro-
dzenia, tworzą przedświąteczną atmos-
ferę, przyciągają bogactwem, kolorem 
i zapachem. Już po raz drugi w tym czasie 
również tyski plac Baczyńskiego zamieni 
się w prawdziwą świąteczną krainę cza-
rów. Do zobaczenia!

SYLWIA ZAWADZKA

3 GRUDNIA (PIĄTEK) 
JASEŁKOWO
16.00 – Otwarcie Jarmarku Bożonarodze-
niowego.
16.15 – Występy zespołów z Młodzieżo-
wego Domu Kultury nr 2.
(Knefliki, Daria Anioł, Cantabile)
16.45 – Jasełka uliczne w wykonaniu Te-
atru Prawdziwego.
18.15 – Koncert świąteczny orkiestry 
Kurcbend.

4 GRUDNIA (SOBOTA) 
BARBÓRKOWO 15.00 – Otwarcie Jar-
marku Bożonarodzeniowego.
15.15 – Występy zespołów Młodzieżowe-
go Domu Kultury nr 1 (Bąble, Tyszanie,
Kantyczki, Bagatela, Cantori, Schola, For-
te, Wrzeszczaki, Cantemus, Volare, Colla-
ge, Karolinka)
17.30 – Koncert Orkiestry Dętej KWK 
Staszic.
19.00 – Fireshow pokaz Teatru ArtCir-
cus.

5 GRUDNIA (NIEDZIELA) 
ANIOŁOWO 15.00 – Otwarcie Jar-
marku Bożonarodzeniowego i Targów 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych
15.15 – Koncert uczniów i absolwen-
tów Zespołu Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi (SP5 i G2)
15.50–16.05 – Pastorałki w wykonaniu 
podopiecznych Domu Pomocy Spo-
łecznej św. Anna.
16.10–16.40 – „Astroidalny plan” ja-
sełka w wykonaniu uczniów Gimna-
zjum nr 7
16.45–16.55 – Zespół wokalno-mu-
zyczny Pastuszkowie św. Benedykta.
17.05–17.25 – Występ grupy „Menuet” 
– działającej przy Warsztatach Terapii 
Zajęciowej Ośrodek św. Faustyna.
17.30–17.45 – „Pastorałki spod cho-
inki” występ podopiecznych Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym.

17.50–18.10 – Występ zespołu Tole-
rancja.
18.15–19.00 – Występ zespołu ze Szkoły 
Podstawowej nr 40.
19.10–20.00 – Koncert chóru Soul Hun-
ters Gospel Choir z Katowic.
W godzinach 15.00–18.00 – zapraszamy 
na plac Baczyńskiego na pokaz rzeźbienia 
anioła z lodu.

11 GRUDNIA (SOBOTA) 
KONCERTOWO
18.00 – Koncert świąteczny zespołu in-
strumentów dętych Jania Band.

12 GRUDNIA (NIEDZIELA) 
KONCERTOWO
18.00 – Koncert Michała Czachowskiego 
(gitara flamenco) i Krzysztofa Nowakow-
skiego (wibrafon).
Od 7 do 10 grudnia na pl. Baczyńskiego 
czynne będą stoiska świąteczne w drew-
nianych domkach, a atmosferę podkreśli 
muzyka z głośników.

Świąteczna kraina czarów

S p e c j a l ny  O ś ro d ek 
Szkolno–Wychowaw-
czy, Caritas Archidiece-
zji Katowickiej Ośrodek 
św. Faustyny i Warsztat 
Terapii Zajęciowej przy 
Ośrodku św. Faustyny, 
Stowarzyszenie Ani-
matorów i Pedagogów 
KLANZA, Szkoła Podsta-
wowa nr 40 z Oddziała-
mi Integracyjnymi, Ze-
spół Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi: Szkoła 
Podstawowa nr 5 i Gim-
nazjum nr 2, Gimna-
zjum nr 7 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Aga-
ty Mróz–Olszewskiej, 
Dom Pomocy Społecz-
nej Św. Anna, Ośrodek 
Rehabilitacyjno–Eduka-
cyjno–Wychowawczy 
Polskiego Stowarzy-
szenia Na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umy-
słowym, Świetlica Tera-
peutyczna przy Ośrod-
ku Benedictus
oraz organizatorzy: 
Miejskie Centrum Kul-
tury i Urząd Miasta Ty-
chy.

na TTON 
zapraszają:

PROGRAM 2. JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO

Grudzień to czas pre-
zentów i sylwestrowego 
szaleństwa. Rodziny 3+ 
ucieszy informacja, że 
do programu „3+ liczna 
rodzina” przyłączyły się 
kolejne nowe firmy.
W firmie jubilerskiej Ta-
deusz Perka, można od 
teraz z 20 proc. rabatem 
naprawić biżuterię. 10 
proc. rabatu firma udzie-
la na zakup złotej i srebr-
nej biżuterii.

FIRMA JUBILERSKA TA-
DEUSZ PERKA

Tychy, al. 
P i ł s u d -
skiego 64
tel.: 601 
472 480

Już teraz można też za-
cząć szlifować formę na 
sylwestra. Fitness Club 
„SYLWETKA” udziela 10 
proc. rabatu na siłow-
nię (rabat od ceny karne-
tu), masaż, porady i pla-
ny dietetyczne, odżywki 
oraz suplementy diety. 
Firma udziela również 10 
złotych rabatu od opłaty 
za godzinę gimnastyki 
korekcyjnej.

„SYLWETKA” Fitness 
Club, Ty-
chy, ul. 
A r m i i 
Krajowej 
105
tel.: 

(32) 328 64 59

Aniołów. Tego dnia odbędą się szóste Tar-
gi Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
„W dobrym TTON-ie być Aniołem”. Po-
czątkowo impreza była organizowana 
na osiedlu Balbina oraz w budynku Balbina 
Centrum. Jednak w ubiegłym roku TTON 
„przeniósł się” na plac Baczyńskiego.

zapoznać z bogatą twórczością ośrodków 
terapeutycznych, szkół integracyjnych 
i innych instytucji oraz organizacji zrze-
szających osoby niepełnosprawne w na-
szym mieście. Każda z nich zaprezentu-
je swój dorobek i artykuły przygotowane 
specjalnie na Jarmark Bożonarodzenio-
wy – świąteczne ozdoby, bibeloty i drob-
ne upominki, które będzie można ku-

æ Soul Hunters Gospel Choir, działający od 2008 r. przy Pałacu Młodzie-
ży w Katowicach, pod kierownictwem Katarzyny „Pumy” Piaseckiej.
æ Teatr Prawdziwy z Bielawy, którego głównymi aktorami są ogień i środ-
ki pirotechniczne! Teatr ten zaprezentuje jasełka uliczne.
æ Orkiesta Kurcbend, zespół wykonujący muzykę w stylu amerykań-
skich orkiestr lat 40. i 50.
æ Krzysztof Nowakowski, znany i ceniony wibrafonista, absolwent Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach 
i Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karo-
la Szymanowskiego w Katowicach.
æ Michał Czachowski, tyszanin, gitarzysta flamenco, kompozytor autor 
płyty folkowej „Indialucia”, w 2004 oraz 2005 r. został uznany przez pi-
smo „Gitara i Bas” najlepszym gitarzystą flamenco.
æ Orkiestra Dęta KWK Staszic, której występ będzie zadedykowa-
ny przede wszystkim Barbarom i górniczej braci, orkiestrę usłyszymy 
4 grudnia.

wystąpią na Jarmarku:

W drewnianych domkach będzie można kupić, tak jak w ubiegłym roku świąteczne 
dekoracje.
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instrukcja obsługi miasta

OśrOdek rehabilitacyjnO – edukacyjnO – WychOWaWczy

Okno na świat
Dobiega końca, 

realizacja 
projektu „blisko, 

coraz bliżej” 
w ośroDku 

rehabilitacyjno 
– eDukacyjno – 

wychowawczym 
Dla Dzieci 

i młoDzieży 
z upośleDzeniem 

umysłowym 
w tychach, 

na który placówka 
uzyskała w tym 

roku, ponaD  
37 tys. zł Dotacji 

z ministerstwa 
pracy i polityki 

społecznej.

ewa Strzoda
e.strzoda@twojetychy.pl

Przypomnijmy, Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecz-

nej w lutym ogłosiło konkurs 
w ramach programu operacyj-
nego Fundusz Inicjatyw Społecz-
nych, na który wpłynęło ponad 
1600 wniosków z całej Polski. 
W czerwcu przyznano dofinan-
sowanie 148 projektom. Tyska 
placówka uplasowała się w trze-

ciej dziesiątce, wśród nagrodzo-
nych.

– Po raz pierwszy wzięliśmy 
udział w tym konkursie i zupełnie 
nie spodziewaliśmy się, że mo-
żemy zająć tak wysoką lokatę – 
przyznaje Ewa Pawlak, dyrektor 
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edu-
kacyjno – Wychowawczego dla 
dzieci i młodzieży z upośledze-
niem umysłowym w Tychach.

Przeciwdziałać 
wykluczeniu

– Niepełnosprawność na-
szych wychowanków jest złożo-

na, zarówno fizyczna, jak i umy-
słowa, to powoduje, że świat, 
w którym żyją, na co dzień jest 
ograniczony tylko do domu 
i naszego ośrodka. Chcieliśmy 
to zmienić. Nadrzędnym celem 
naszego projektu, było przeciw-
działanie wykluczeniu społecz-
nemu naszych podopiecznych, 
i integracja ze społecznością lo-
kalną – wyjaśnia Ewa Pawlak.

W ramach projektu „Bli-
sko, coraz bliżej”, realizowane 
są działania w trzech obszarach. 
Po pierwsze, otwarcie wycho-
wanków na świat i ludzi poprzez 
organizację cyklu wycieczek 

krajoznawczych „Co w tra-
wie piszczy? ”. Zorganizowa-
no 10 wycieczek, m.in. do zoo 
w Chorzowie, zagrody żubrów 
w Pszczynie, Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej oraz do stad-
niny koni w Kozach obok Biel-
ska-Białej.

– Obawialiśmy trochę, jak 
nasi wychowankowie odnaj-
dą się w nowej rzeczywistości, 
w nowym otoczeniu. Bo trzeba 
pamiętać, że dla wielu z nich 
były to pierwsze wycieczki w ży-
ciu – mówi dyrektor OREW. – 
Okazało się jednak, że bawili 
się doskonale. Interesowało ich 

wszystko dookoła. Były to dla 
nich wielkie i niezapomniane 
przeżycia – zauważa Pawlak.

Drugim istotnym założe-
niem projektu była integracja 
dzieci niepełnosprawnych z peł-
nosprawnymi rówieśnikami. 
W tym celu przeprowadzono 
szereg zajęć z cyklu „Poznaj mój 
świat”. Do ośrodka zapraszani 
byli uczniowie Szkół Podsta-
wowych nr 7 i 17 i Gimnazjum 
nr 11 oraz dzieci z Przedszkola 
nr 3 na spotkania, w czasie któ-
rych dowiadywali się jak osoby 
niepełnosprawne postrzegają 
świat.

Trzecią formą działań, re-
alizowanych w ramach projektu 
„Blisko, coraz bliżej” był patro-
nat dla imprez integracyjnych 
organizowanych pod hasłem 
„Razem możemy więcej” (m.in. 
zabawa andrzejkowa, bal prze-
bierańców i przedstawienia te-
atralne).

czas 
na podsumowania

– Dzięki temu projektowi, 
nasi wychowankowie są dziś 
bogatsi o nowe doświadczenia 
i przeżycia. Wszystkie te wspól-
ne przedsięwzięcia bardzo ich 
zintegrowały – podsumowuje 
Ewa Pawlak. – Już dziś przy-
gotowujemy następny projekt, 
który chcemy złożyć w kolejnej 
edycji konkursu MPiPS – do-
daje.

r E k l a M a

Umowy z wykonawcami w ramach Projektu „Gospo-
darka ściekowa w Tychach”, podobnie jak wszystkie 
w tego typu przedsięwzięciach, mają odpowiednie za-
pisy dotyczące gwarancji na materiały i wykonane pra-
ce. I właśnie teraz jest czas zgłaszania ewentualnych 
wad czy usterek.

24 miesiące
W warunkach kontraktowych projektu nie ma rozbicia 
na gwarancje wobec poszczególnych właścicieli nieru-
chomości, na terenie których wykonywano podłącze-
nia i Gminy Tychy (sieci kanalizacyjnej jako całości), 

bowiem gwarancje dotyczą wszystkiego, co w ramach 
projektu zostało wykonane, na wszystkich kontrak-
tach w dzielnicach i rzecz jasna w Oczyszczalni Ścieków 
w Urbanowicach.
– Ogólna zasada jest taka, że na wady i na jakość wy-
konanej inwestycji firmy dają 24 miesiące gwaran-
cji od chwili odbioru, czyli od daty wystawienia tzw. 
świadectwa przejęcia – mówi Jacek Barański, specjali-
sta ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Jednost-
ce Realizującej Projekt. – Nie jest to zatem data zakoń-
czenia robót w terenie, bo czas, od momentu którego 

liczy się gwarancja, obejmuje jeszcze okres zebrania 
dokumentacji potrzebnej do wydania świadectwa. 
Na różnych kontraktach mamy różne terminy wysta-
wienia świadectwa przejęcia – np. w Czułowie pierw-
sze świadectwa przypadły na połowę 2009 roku, czy-
li gwarancja jest do połowy przyszłego roku, z kolei 
w Jaroszowicach, gdzie prace finalizowano w sierpniu 
tego roku, termin gwarancji upłynie dopiero w poło-
wie 2012 roku.

Co zgłaszamy?
Zdaniem Jacka Barańskiego, na to by wystąpiły ja-
kieś usterki, wystarczy jeden sezon. Osiadająca zie-
mia, zmieniające się pory roku, opady deszczu, śniegu 
i sama eksploatacja sieci kanalizacyjnej stosunkowo 
szybko ujawnią ewentualne usterki.
A co podlega gwarancji? Przede wszystkim materiał 
i jakość wykonania prac, np. powstanie zapadliska, źle 
wykonane podłączenia czy złączenie rur sieci. Z kolei 
gwarancji nie podlegają uszkodzenie mechaniczne, 
np. uszkodzenie włazu do studni.

Zabezpieczenie i rękojmia
Przystępując do prac, każdy wykonawca wniósł finan-
sowe „zabezpieczenie należytego wykonania umowy”. 
W razie uchylenia się wykonawcy od naprawienia uster-
ki Jednostka Realizująca Projekt może skorzystać z in-
nego wykonawcy i obciążyć tego „właściwego” koszta-
mi naprawy lub po prostu zabrać część wspomnianego 
zabezpieczenia.

Warto dodać, że gwarancja w ramach Projektu nie doty-
czy przyłączy (od domu do studzienki), które we własnym 
zakresie lub za pośrednictwem wynajętych ekip wykonali 
właściciele nieruchomości. Natomiast gwarancji podlega 
tzw. odcinek przyłączeniowy, wykonany przez firmę bu-
dującą kanalizację na danym terenie. Na zakończenie prac 
mieszkańcy podpisywali tzw. protokół oddania nierucho-
mości, w którym czytamy: „Właściciel nie wnosi jakichkol-
wiek zastrzeżeń do stanu nieruchomości przekazanej mu 
przez inwestora/wykonawcę i nie zgłasza oraz w przyszło-
ści zgłaszał nie będzie z tego tytułu jakichkolwiek rosz-
czeń przeciwko wykonawcy i inwestorowi – Gminie Tychy, 
za wyjątkiem roszczeń wynikających z rękojmi”.
Jak widać, podpisanie przez mieszkańca tego proto-
kołu nie zwalnia wykonawcy z gwarancji rękojmi. Jeśli 
po podpisaniu dojdzie do usterki, np. zapadnie się te-
ren, mieszkaniec ma prawo zwrócić się z reklamacją. 
Jak i gdzie to zrobić?

Procedura
– Jeśli właściciel posesji stwierdzi jakąś wadę, powinien 
zgłosić się do siedziby Jednostki Realizującej Projekt, 
przy al. Piłsudskiego 12 – wyjaśnia Jacek Barański. – 
Struktury JRP jeszcze działają i takie sprawy są roz-
patrywane w ramach Jednostki. Nadal również obo-
wiązuje umowa z inżynierem kontraktu i kiedy pismo 
mieszkańca trafia do nas, jemu przekazujemy sprawę. 
On z kolei sprawdza problem w terenie i wydaje odpo-
wiednie polecenie wykonawcy.

Projekt na gwarancji

w ośrodku odbyły się m.in. imprezy integracyjne – piżama party.

dla mastera

wyróżnienie
tyska spółka Master otrzymała 

wyróżnienie w XI edycji Kon-
kursu o Puchar Recyklingu. 9 li-
stopada w siedzibie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, kapituła konkursu wyłoniła 
laureatów tegorocznego Pucharu 
Recyklingu. Spółka Master zdo-
była wyróżnienie w kategorii „Zło-
ta Bela Makulatury”. 23 listopada, 
w pawilonie Iglica na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Poznań-
skich, prezes MPGOiEO Master 
Marek Mrówczyński odebrał wy-
różnienie. Konkurs o Puchar Recy-
klingu, organizowany przez pismo 
„Przegląd Komunalny”, to jedyne 
w Polsce przedsięwzięcie, w któ-
rym nagradzane są podmioty, któ-
re realizują najbardziej efektywne 
systemy selektywnej zbiórki odpa-
dów i prowadzą ciekawą i skutecz-
ną edukację ekologiczną.  Sz

dla radnej

Nagroda 
za odblaski

karolina Chemicz, radna mia-
sta Tychy kadencji 2006-2010 

i organizatorka akcji promują-
cych bezpieczeństwo na drodze, 
otrzymała wyróżnienie w konkur-
sie „Partner Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego. Uroczysta gala 
z wręczeniem nagród odbyła się 
25 listopada w Warszawie. Karoli-
na Chemicz zorganizowała akcję, 
która miała na celu wyposażenie 
dzieci i młodzieży w elementy od-
blaskowe.  Sz
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TT: Minioną kampanię wy-
borczą można nazwać „bil-
boardową”. w oczach tyszan 
była raczej bezbarwna. Pań-
scy główni kontrkandyda-
ci, unikając debat, zmarno-
wali szansę, by przekonać 
do swoich programów wy-
borców? A może ich progra-
my były mało przekonujące?
ANDRZEJ DZIUBA: Przygoto‑
wując się do debaty w Zespole 
Szkół nr 1, przejrzałem dość do‑
kładnie propozycje kontrkandy‑
datów i rzeczywiście, zgadzam 
się z panią w stu procentach. Za‑
czynając od propozycji kandy‑
datki Platformy Obywatelskiej, 
jej program był bardzo skromny, 
a w połowie niemożliwy do zre‑
alizowania pod względem praw‑
nym. Myślę tu o pomyśle utwo‑
rzenia gminnych kas chorych, 
czy planie wprowadzenia do klas 
drugiego nauczyciela. Był też po‑
mysł stworzenia gminnego fun‑
duszu poręczeń kredytowych 
– to rozwiązanie sprawdziliśmy 
już dziesięć lat temu, dziś, przy 
tak szerokiej ofercie bankowej, 
tworzenie tego typu instytucji 
po prostu nie ma sensu. Podsu‑
mowując – ten program był nie‑
możliwy do zrealizowania. Po‑
dobnie było w przypadku Adama 
Antosiewicza. Jego propozycje 
programowe można traktować 
raczej w kategoriach żartu, bo jak 
inaczej można odebrać pomysł 
stworzenia w lesie obok Papro‑
can wioski rybackiej czy budowę 
oczyszczalni, która wymieniała‑
by wodę w jeziorze co dwa tygo‑
dnie.

W trakcie kampanii wybor‑
czej odbyła się tylko jedna deba‑
ta w Zespole Szkół nr 1 (wzięło 
w niej udział czterech z sześciu 
kandydatów na urząd prezyden‑
ta miasta Tychy – przyp. red.), 
i spotkanie w radiu eM (wziął 
w nim udział prezydent Dziuba 
i kandydatka PO Mariola Szulc 
– przyp. red.). Nie mając zatem 
możliwości debaty ze wszystki‑
mi kontrkandydatami, czy bez‑
pośredniego przekazu programu 
wyborczego, mój sztab starał się 
zapewnić jak najlepszą jego dys‑
trybucję. Zależało nam, by dotarł 
do jak największej liczby tyszan. 
Myślę, że moja dotychczasowa 
praca i dobry program na kolejne 
lata zapewniły tak dobry wynik 
w wyborach.

Programy zaprezentowa‑
ne przez kontrkandydatów były 
oderwane od rzeczywistości, 
fragmentaryczne, zabrakło kom‑
pleksowego pomysłu na miasto. 
Mój program jest inny, mocno 
osadzony w rzeczywistości. Zna‑
komita część projektów, które się 
w nim znalazły, jest już gotowa, 
a część jest realizowana. Na wie‑
le zadań są zabezpieczone pienią‑
dze, a na pozostałe – wiemy gdzie 
szukać możliwości finansowania. 
Oczywiście pojawią się pewnie 
korekty. Życie zawsze przynosi 
momenty, w których trzeba coś 
przesunąć w czasie, z czegoś zre‑
zygnować. Zdarza się, zwłaszcza 
przy dużych inwestycjach, że po‑
jawiają się sprawy procedural‑
ne czy też związane z ekologią. 

Wspomniane korekty będą mia‑
ły charakter działań operacyj‑
nych. To sprawy bieżące, istotne 
z punktu widzenia mieszkańców. 
Jedną nich jest sygnalizowany 
przez tyszan zły stan chodników, 
także tych w centrum miasta. 
Rozmawiałem już m.in. z Teresą 
Janeczko – dyrektorem MZBM 
i Wojciechem Łyko – dyrektorem 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mo‑
stów. W przygotowaniu jest pro‑
gram modernizacji chodników. 
Postaramy się, by prace rozpo‑
częły się jak najszybciej, gdy tyl‑
ko pozwoli na to pogoda.

Chcę podkreślić, że choć 
program na lata 2010‑2014 jest 
bardzo bogaty, zamierzam zre‑
alizować go w stu procentach. 
Cieszę się, że wybory wygrałem 
w pierwszej turze, bo to oznacza, 
że mamy dwa tygodnie więcej, 
czasu na jego realizację. Zresztą 
już teraz intensywnie nad nim 
pracujemy.

Niewątpliwie, to bardzo am-
bitny program. Przebudowa 
DK 1, ul. oświęcimskiej, nowe 
stacje kolejowe, wielopozio-
mowe parkingi, rozpoczęcie 
budowy stadionu, aquapar-
ku, mediateki… cztery lata 
wystarczą, by zrealizować te 
inwestycje? I przede wszyst-
kim, skąd wziąć na nie pie-
niądze?

Z pewnością, w czasie czte‑
rech lat nie uda się zakończyć 
wszystkich inwestycji, jak cho‑
ciażby przebudowy ul. Oświę‑
cimskiej. Obecnie trwa wyku‑
pywanie gruntów, ludzie muszą 
mieć czas na budowę nowych do‑
mów, przeprowadzkę. To skom‑
plikowana operacja, można za‑
łożyć, że nie wszystko zakończy 
się do 2014 roku. Pozostałe inwe‑
stycje, jak chociażby moderniza‑
cja DK 1, na pewno będą gotowe. 
Główną barierą ograniczającą 
mogłyby tu być pieniądze, ale tak 
jak powiedziałem, na część inwe‑
stycji pieniądze już są, na kolej‑
ne będziemy starali się pozyskać 
je z zewnątrz. Poza tym przypo‑
minam, że zadłużenie miasta jest 
niewielkie, a budżet na rok 2011 
jest tak skonstruowany, że nie 
będzie potrzebny żaden dodat‑
kowy kredyt. Zatem, w latach 
2012‑2014, w momencie, gdyby 
były potrzebne dodatkowe środ‑
ki, będziemy mogli po nie się‑
gnąć. Dziś wiele miast jest zadłu‑
żonych, i to o wiele bardziej niż 
Tychy, do granic przewidzianych 
ustawą. Nie ma w tym nic złego. 
Mamy swoje pięć minut, możemy 
pozyskać duże pieniądze unij‑
ne, zwłaszcza na projekty infra‑
strukturalne. Za jakiś czas takiej 
możliwości już nie będzie. Unia 
przestanie finansować budowę 
kanalizacji czy dróg, a środki bę‑
dzie można pozyskiwać na nowe 
technologie, innowacje, badania 
naukowe. Miasta, które teraz nie 
wykorzystają swojej szansy, będą 
musiały realizować te inwestycje 
z własnych źródeł. Dodatkowo, 
trzeba przypomnieć, że jesteśmy 
pod ciągłym monitoringiem Re‑
gionalnej Izby Obrachunkowej, 
która wydaje opinię do każdego 

nowego zaciągniętego kredytu. 
Sytuacja finansowa miasta jest 
bezpieczna, stale analizowana 
przez specjalistów, nie ma więc 
czego się obawiać.

Realizując cele publiczne 
można sięgnąć też po pieniądze 
prywatne, mam tu na myśli part‑
nerstwo publiczno‑prywatne. 
Dziś przygotowujemy się do re‑
alizacji dwóch zadań w ramach 
ppp. Jeśli nasze doświadczenia 
będą dobre i wszystko się uda, 
będziemy korzystać z takich roz‑
wiązań.

Panie prezydencie, czy może-
my poznać plany budżetowe 
miasta na najbliższe lata?

W przyszłorocznym budże‑
cie z pewnością większość pienię‑
dzy zostanie przeznaczona na in‑
westycje drogowe. A w kolejnym, 
na 2012 rok, dominowały będą 
wielkie inwestycje, te rozpoczę‑
te, ale też nowe. A więc – w dal‑
szym ciągu DK 1, bo ta inwesty‑
cja na pewno nie zakończy się 
w 2011 roku, ale również budowa 
stadionu i inwestycje kolejowe. 
To będzie rok, w którym trwać 
będzie budowa stacji kolejowych, 
parkingów wielopoziomowych 
przy lodowisku i stacji Tychy. Już 
dziś, z prawdopodobieństwem 
98 proc. można określić, co znaj‑
dzie się w budżecie na 2012 rok.

Mówimy o przyszłości, 
wróćmy jednak na chwilę 
do tego, co za nami. w ostat-
nich latach w mieście wiele 
inwestycji udało się zreali-
zować – zakończył się pro-
jekt „Gospodarka ściekowa”, 
mamy szybką kolej, plac Ba-
czyńskiego, zmodernizowa-
ne lodowisko, halę sportową, 
odremontowany dworzec 
i wiele innych inwestycji. Ale 
nigdy nie jest tak, że udaje 
się wszystko…

Zgadza się. Nie będę od‑
krywczy, jeśli powiem, że chcia‑
łoby się, żebyśmy wszyscy prze‑
stali mówić o Zespole Szkół 
Municypalnych. Ale to temat, 
który musi zostać rozwiązany 
w sposób bardzo przemyślany. 
Były głosy, by stworzyć w tym 
miejscu szkołę wyższą. Tym‑
czasem liczba studentów male‑
je. WSZiNS zamiast 3,5 tysiąca 
studentów, ma niecały tysiąc… 
Gdybyśmy poszli tą drogą, dziś 
znów mielibyśmy problem. Było 
wiele innych, z pozoru prostych, 
pomysłów na szkoły municypal‑
ne. Z perspektywy czasu wiemy, 
że były równie nietrafione.

Głównym problemem, było 
wymyślenie sensownego sposobu 
na zagospodarowanie tego obiek‑
tu. I myślę, że nam się to udało. 
Dziś w jednej trzeciej budyn‑
ku mieści się nowoczesna hala 
sportowa, w kolejnej znajdzie 
się mediateka i sala koncertowa 
z prawdziwego zdarzenia. Jest już 
gotowa dokumentacja, która po‑
przedzona była szerokimi kon‑
sultacjami społecznymi. Zakła‑
damy wariant, w którym, jeśli nie 
uda się zrealizować tej inwestycji 
w ramach partnerstwa publicz‑
no‑prywatnego, będziemy szu‑

kać własnych środków. Choć nie 
ukrywam, że to duża inwestycja, 
kosztorys opiewa na 40 milionów 
złotych. Idąc dalej, do zagospo‑
darowania pozostałby tylko śro‑
dek, ale tu nie powinno już być 
większego problemu, może zo‑
stać przeznaczony na biura lub 
cele usługowo‑handlowe.

Spotykam się też z zarzuta‑
mi, że dopiero teraz rozpoczyna 
się budowa stadionu miejskiego. 
Tu jednak trzeba zwrócić uwa‑
gę, że taka, a nie inna kolejność 
realizacji sportowych inwestycji, 
wynika z określonych uwarun‑
kowań. W Tychach nie było hali 
sportowej, koszykarze grali w Ze‑
spole Szkół nr 4, w sali, która tyl‑
ko warunkowo była dopuszczo‑
na do rozgrywek koszykarskich 
i futsalu. Hala sportowa była za‑
tem priorytetem. Później poja‑
wiła się możliwość otrzymania 
dużego dofinansowania do mo‑
dernizacji lodowiska, dodatkowo 
– awaria i wyciek amoniaku spra‑
wiły, że zdecydowaliśmy o reali‑
zacji tej inwestycji. Teraz przy‑
szła pora na stadion.

Na jakim etapie są obecnie 
przygotowania do budowy 
stadionu?

Kończymy prace związane 
z przygotowaniem dokumen‑
tacji, trwają procedury admi‑
nistracyjne związane z uzyska‑
niem pozwolenia na budowę. 
Sama dokumentacja budowlana 
z kosztorysami inwestorskimi, 
powinna być gotowa do koń‑
ca roku. Wtedy rozpocznie się 
proces weryfikacji dokumen‑

tacji. Sądzę, że w okolicach 
marca powinniśmy być gotowi 
do ogłoszenia przetargu. Mam 
nadzieję, że do czasu zweryfi‑
kowania dokumentacji będzie 
już prawomocne pozwolenie 
na budowę. Jeżeli wszystko pój‑
dzie dobrze, choć tu – ze wzglę‑
du na możliwe procedury od‑
woławcze w prawie zamówień 
publicznych – nie można mó‑
wić o stuprocentowej pewności 
– najpóźniej w połowie roku, 
a więc po rundzie wiosennej, 
powinniśmy przystąpić do bu‑
dowy. A piłkarze, kolejne me‑
cze będą rozgrywać na innym 
stadionie, najprawdopodobniej 
w Czechowicach‑Dziedzicach.

Padały propozycje, by budo‑
wać stadion, nie wyłączając go 
z rozgrywek. To jednak skom‑
plikowane przedsięwzięcie, któ‑
re znacznie wydłużyłoby czas 
budowy. Doszliśmy więc do po‑
rozumienia z władzami klubu, 
że lepszym wyjściem będzie pół‑
toraroczna gra na wyjeździe, 
bo tyle będą trwać prace. Roz‑
ciąganie tej inwestycji na lata, nie 
byłoby dobrym rozwiązaniem.

Panie prezydencie, musi tu, 
jak bumerang, wrócić pyta-
nie o jezioro Paprocańskie. 
co dalej z kąpieliskiem? Może 
dziś nie ma po prostu moż-
liwości, by oczyścić jezioro 
i najwyższa pora zapomnieć 
o kąpielach w tym miejscu? 
Może lepiej zaproponować 
tyszanom alternatywne roz-
wiązanie – kompleks base-
nów przy Sikorskiego…

Odpowiedź nie będzie jed‑
noznaczna. Najprościej było‑
by odpowiedzieć „tak” na drugą 
część tego pytania. Można by po‑
wiedzieć, że lepiej budować przy 
Sikorskiego, oprócz aquaparku, 
również basen odkryty, a tym sa‑
mym zapewnić tyszanom możli‑
wość kąpieli w lecie. Paprocany 
są rzeczywiście jeziorem płyt‑
kim, bez dopływu… Ale wiemy, 
że to można zmienić.

Idealnym rozwiązaniem by‑
łoby, gdyby przez jezioro płynę‑
ła Gostynka. Ale zarówno dziś, 
jak i przez najbliższych kilka lat, 
to niemożliwe. Dorzecze Gostyn‑
ki jest zanieczyszczone, brak jest 
oczyszczalni w Łaziskach. Głów‑
nym trucicielem jest tu kopalnia 
Bolesław Śmiały, która zanie‑
czyszcza dopływ Gostynki – po‑
tok Stary Kanar. Jest jednak szan‑
sa, że ta sytuacja ulegnie zmianie. 
Kanalizację budują Wyry, kopal‑
nia ma pozwolenie wodno‑praw‑
ne do 2014 roku, więc musi wy‑
budować oczyszczalnię. Zatem, 
niewykluczone, że za kilka lat 
Gostynka będzie mogła zasilić 
Jezioro Paprocańskie.

Oczywiście, nikt nie chce 
czekać kilka lat, tym bardziej, 
że mamy kąpielisko, jest nowy 
pomost. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że już teraz można 
wpuścić do jeziora Potok Wyrski. 
Dziś wpływa on do Gostynki. 
By zasilił Paprocany, trzeba wyko‑
nać prace inżynierskie na terenie 
lasu. A tu procedura jest skom‑
plikowana i długotrwała, trwa 
już prawie dwa lata... Trwają in‑
tensywne prace nad wykonaniem 

dokumentacji technicznej. Jeśli 
będzie pozwolenie na budowę, za‑
bezpieczymy pieniądze na tę inwe‑
stycję, która powinna w znacznym 
stopniu poprawić jakość wody 
w jeziorze, tak, by można było 
powiedzieć, że Paprocany są do‑
brym kąpieliskiem na lato. Cho‑
ciaż chcę przypomnieć, że w tym 
roku, głównie dzięki aurze, można 
było się w jeziorze kąpać, nie było 
zamknięte ani jednego dnia.

Kolejnym krokiem w kierun‑
ku kąpieliska była też budowa po‑
mostu. Jest on tak skonstruowany, 
by sinice miały utrudniony dostęp 
na wydzielony teren.

Trzeba pamiętać, że budowa 
kompleksu basenów odkrytych, 
chociażby takiego jak „Żabka” 
w Łaziskach, wiąże się z olbrzymi‑
mi kosztami, tymczasem z takiego 
obiektu można korzystać niespeł‑
na trzy miesiące w roku. Nato‑
miast nic nie stoi na przeszkodzie, 
by aquapark planowany przy  
ul. Sikorskiego był wyposażo‑
ny w odkrytą nieckę. Na pewno 
w projekcie, który jest przygoto‑
wywany na Sikorskiego, taka się 
znajdzie. Za dwa, trzy lata będzie‑
my mogli się tam kąpać.

A kiedy poznamy szczegóły 
dotyczące budowy aquapar-
ku?

Jest gotowy program funk‑
c jonalno‑użytkowy.  Powstał 
na podstawie szczegółowych 
analiz, uwzględniających licz‑
bę mieszkańców, demografię. 
Wszystko po to, by jak najtrafniej 
dobrać urządzenia, które znaj‑
dą się w aquaparku. Wiadomo, 

że innych rozrywek oczekują lu‑
dzie po 50., 60. roku życia, a in‑
nych młodzież i dzieci. Chcemy 
uniknąć sytuacji, jaka zdarzyła się 
w innych aquaparkach, które sto‑
ją puste i trzeba dopłacać do nich 
ogromne pieniądze. Oczywiście, 
nikt nie ma złudzeń – każda tego 
typu inwestycja wymaga dofi‑
nansowania. Chodzi jednak o to, 
by ta dopłata była jak najmniej‑
sza. Stąd różnego rodzaju pomy‑
sły m.in. na pozyskiwanie energii, 
bo to ona jest największym skład‑
nikiem kosztów utrzymania takie‑
go obiektu – mowa tu o źródłach 
geotermalnych, solarach, wyko‑
rzystaniu biogazu z oczyszczalni 
do podgrzewania wody... O tym, 
jak energetycznie zostanie zasilo‑
ny aquapark, zdecydujemy na eta‑
pie przygotowania studium wyko‑
nalności.

w przyszłym roku czeka 
nas też jeszcze jedna me-
gainwestycja, przebudowa  
DK 1. wszyscy wiemy, że jest 
niezbędna. oczywiste jest, 
że zwiększy się ruch samo-
chodów w samym mieście. 
jak zminimalizować utrud-
nienia?

Nie ma cienia wątpliwości, 
że na pewno tak będzie. Niestety, 
nie ma jeszcze drogi S1 (ma prze‑
biegać od Pyrzowic do Bielska‑
Białej – przyp. red.). Z pozoru te 
dwie inwestycje nie mają ze sobą 
wiele wspólnego, ale tak napraw‑
dę, opóźnienia w budowie S1 mają 
tu kapitalne znaczenie. Gdyby po‑
wstała w planowanym terminie, 
byłaby gotowa już dziś, albo cho‑
ciaż za rok, mogłaby przenieść 
część ruchu Północ – Południe 
z drogi krajowej nr 1. Kierowcy 
jadący od strony Katowic czy So‑
snowca, wiedząc, że Beskidzka 
jest w trakcie przebudowy, korzy‑
staliby z tamtej drogi. Niestety, jak 
wiadomo, S1 nie ma…

Oczywiście, DK 1 nie będzie 
całkowicie zamknięta, zostaną wy‑
łączone dwa pasy, ale już dziś wia‑
domo, że ruch samochodów oso‑
bowych przeniesie się częściowo 
do miasta. I przygotowujemy się 
do tego intensywnie. Dzięki pro‑
gramowi komputerowemu „Kom‑
pleksowe Badanie Ruchu”, wiemy, 
gdzie przybędzie samochodów. 
W pewnym momencie zamknięty 
zostanie wyjazd na DK 1 z al. Nie‑
podległości, do Katowic będzie 
można dostać się tylko przejeż‑
dżając przez Czułów, a w kierunku 
Bielska‑Białej – wyjazdem z ul. Si‑
korskiego. Takie sytuacje są anali‑
zowane, remontujemy nawierzch‑
nię, trwają prace nad organizacją 
ruchu. Będzie ciężko, ale musimy 
to przeżyć. Jest takie banalne po‑
wiedzenie „żeby było lepiej, naj‑
pierw musi być gorzej” …

w Pańskim programie wy-
borczym znajduje się rów-
nież zapowiedź dalszego roz-
woju okolic pl. Baczyńskiego 
i Rynku, stworzenie Pasażu 
Kulturalnego Andromeda, za-
powiedź stworzenia na ul. 
Bocheńskiego deptaku. czy 
może Pan powiedzieć coś wię-
cej na temat tej inwestycji? 

czy deptak oznacza zamknię-
cie ul. Bocheńskiego dla ru-
chu samochodowego?

Nie, ulica Bocheńskiego nie 
zostanie wyłączona z ruchu. Bar‑
dzo trudno byłoby zorganizować 
ruch samochodowy w tej części 
miasta, gdybyśmy zamknęli tę 
ulicę. Mówiąc o deptaku, mamy 
na myśli chodniki, pobocza, ła‑
weczki. Pole do popisu będą 
tu mieli architekci. Idea zakła‑
da połączenie Rynku z placem 
Baczyńskiego. Proszę zauważyć, 
że na placu Baczyńskiego robi 
się czasami „ciasno”, tymczasem 
Rynek jest równie pięknym miej‑
scem. Co prawda nie ma tam tyle 
przestrzeni ani tylu restauracji, 
ale niewątpliwie też ma swoje wa‑
lory, chodzi o to, by je podkreślić. 
By zachęcić ludzi, którzy przyjdą 
na Baczyńskiego, by przechodząc 
przez Pasaż Kultury Andromeda, 
kierowali swoje kroki ku Rynko‑
wi, by odwiedzili Teatr Mały czy 
też kościół p.w. św. Marii Magda‑
leny. Stworzenie przyjaznej prze‑
strzeni, jaką zakłada „koncep‑
cja dwugłowego smoka”, w której 
jedną „głową” jest Rynek, a dru‑
gą pl. Baczyńskiego, ma na celu 
zachęcenie ludzi do odwiedza‑
nia tej części miasta. Zamknięte 
przestrzenie często odstraszają. 
A my liczymy na to, że Pasaż Kul‑
tury Andromeda stanie się miej‑
scem, do którego ludzie nie będą 
się bali wejść, a przede wszyst‑
kim, zatrzymają się tu na chwilę, 
przystaną, wstąpią do galerii, wy‑
piją kawę…

Na zakończenie, Panie pre-
zydencie, jak przekona Pan 
wyborców, którzy 21 listopa-
da oddali głos na pańskich 
kontrkandydatów, że Tychy 
to dobre miejsce?

Trudno się spodziewać stu‑
procentowego poparcia. Kampa‑
nia miała charakter billboardowy. 
Ilość plakatów, zwłaszcza tych za‑
mieszczonych przez kandydatów 
partyjnych, była ogromna. W ta‑
kim świetle, 56 proc., które uzy‑
skałem, to bardzo dobry wynik. 
Może trzeba było dziesięciu lat 
pracy, by ludzie dostrzegli i doce‑
nili zmiany, jakie zaszły w mieście. 
Wielu tyszan udało się przekonać 
efektami, ale też dobrym progra‑
mem na kolejne lata. Ludzie mało 
interesują się polityką, zwłaszcza 
tą lokalną. I na tym tle wynik jest 
bardzo dobry. O wiele lepszy niż 
ten sprzed czterech lat.

Odpowiadając na pytanie, 
przez dziesięć lat udało się zmie‑
nić Tychy w sposób widoczny. 
Wielu mieszkańców miasta to do‑
strzegło. Pozytywne zmiany za‑
uważają także goście z zagranicy, 
którzy do nas przyjeżdżają, w tym 
także goście z naszych miast part‑
nerskich. Dla nich tempo rozwo‑
ju, nie tylko Tychów, ale też całe‑
go kraju, jest ogromne. My sami, 
na co dzień, często tego nie do‑
strzegamy. Tymczasem dla innych 
jest to wielki skok cywilizacyj‑
ny. I właśnie w taki sposób warto 
spojrzeć na nasze miasto.

Dziękuję za rozmowę.
RozMAwIAłA BeATA KuReK

TT rozmawia z prezydenTem Tychów andrzejem dziubą

cztery lata na megainwestycje

W przyszłorocznym budżecie z pewnością większość pieniędzy zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe. A w kolejnym, na 2012 
rok, dominowały będą wielkie inwestycje, te rozpoczęte, ale też nowe – mówi prezydent Andrzej Dziuba.
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Ten kurs pomaga nam popra-
wić nawet własne mniema-
nie o sobie, bo odkrywamy, 
że umiemy coś, z czego nawet 
nie zdawaliśmy sobie sprawy. 
Ja na przykład w życiu bym 
nie wpadł na to, że potrafię 
czytać z szybkością 1200 słów 
na minutę i to już po dwóch 
dniach nauki. Jak tu przysze-
dłem, czytałem z szybkością 
260 słów – mówi Rafał Kali-
nowski z Zespołu Szkół nr 1.

Ś ląski Instytut Szkoleń w Kato-
wicach prowadzi od począt-

ku października kurs dokształca-
jący w ramach projektu „Rozwiń 
skrzydła” współfinansowany-
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Realizowany 
jest jako część unijnego progra-
mu „Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jako-
ści usług edukacyjnych”. W pro-
jekcie, mogli wziąć udział tylko 
mieszkańcy województwa śląskie-
go. Skorzysta z niego 96 uczniów 
ZS nr 1 w Tychach (Gimnazjum 

nr 10, Liceum Ogólnokształcące-
go, Liceum Profilowanego, Tech-
nikum Ochrony Środowiska. Za-
jęcia odbywają się w 8 grupach 
szkoleniowych, po 12 osób w każ-
dej, cykl szkolenia przewiduje za-
jęcia podczas 5 kolejnych weeken-
dów.

Kiedy w jedną z niedziel, we-
szliśmy do sali szkolnej Centrum 
Języków Obcych BEST, gdzie od-
bywają się zajęcia, trwała akurat 
przerwa obiadowa, bo ucznio-
wie w ramach kursu, mają za-
gwarantowany posiłek. Przyzna-
li, że weekendowy tryb nauki jest 
może mankamentem, ale korzyści 
jakie z niego płyną, zrekompensu-
ją tę niedogodność.

– To inwestycja, która szybko 
się zwróci, a w tygodniu i tak nie 
mielibyśmy czasu – zgodnie przy-
znają uczniowie. Za to w soboty 
i niedziele intensywnie pracują, 
osiągając wyniki zaskakujące dla 
nich samych, a także dla prowa-
dzących zajęcia.

– Projekt „Rozwiń skrzy-
dła” powstał w zamyśle ŚIS, by-
liśmy jednymi z pierwszych, 
którzy takie kursy zaczęli robić 

– mówi Leszek Kazimierski, dy-
rektor Śląskiego Instytutu Szko-
leń. Były one odpłatne, ale teraz 
dzięki Europejskiemu Fundu-
szowi Społecznemu, są dofinan-
sowywane w całości. Kurs to nie 
tylko efektywna nauka czytania, 
którego szybkość wzrasta pię-
ciokrotnie. To także techniki 
pamięciowe, które ułatwiają za-
pamiętywanie obcych słów, naj-
bardziej trudnych informacji, 
notowanie nielinearne, czyli ro-
bienie map myśli, co się dobrze 
sprawdza przy robieniu kon-
spektu, czy notowaniu wykła-
dów. Nie jest to kurs dla najlep-
szych uczniów tej szkoły, ale dla 
tych, którzy mogliby być lepsi.

Dla maturzystów, których 
akurat zastaliśmy na zajęciach, 
umiejętność notowania jest nie-
zbędna, bo przecież za rok zosta-
ną (być może) studentami. W ko-
lejnych zajęciach, będą się uczyć 
motywacji do pracy, zarządzania 
swoim czasem, wyznaczania sobie 
celów, priorytetów i skutecznej ich 
realizacji. Przygotowywani są też 
do przekazania swej wiedzy, po-
przez opanowanie różnych tech-
nik prezentacji. Każdy z nich 
na zakończenie zajęć dostanie trzy 
certyfikaty – z efektywnej pracy 
umysłowej, komunikacji interper-
sonalnej i autoprezentacji. Dostaną 
też na pamiątkę, płytę z nagraniem 
własnej prezentacji.

– Szybciej czytam i więcej ro-
zumiem, przy większej ilości słów 
– mówi Ewelina Sarzyńska. Lepiej 
i szybciej też zapamiętuję, pozna-
łam nową technikę uczenia się, 
i sądzę, że po ukończeniu kursu 
będzie coraz lepiej.

Zakończenie projektu prze-
widziane jest na czerwiec 2011 
roku.

MaReK CiSZaK
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Mimo, że zajęcia odbywają się w weekendy, nie ma problemów  
z frekwencją.

Po 22 latach, 
do tyskiej oświaty 

wróciło górnictwo 
– w ZesPole sZkół 

nr 4, Piętnastu 
ucZniów ksZtałci 

się w ZawodZie 
technik górnictwa 

PodZieMnego. 
na Pytanie 

dlacZego chcą 
Pracować 

na koPalni, 
odPowiadają 

krótko: „Pewna 
Praca, dobre 

Zarobki i sZybka 
eMerytura”.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Na j w a ż n i e j s z y m  j e d n a k 
powodem podjęcia na-

uki w klasie górniczej jest fakt, 
że Kompania Węglowa gwaran-
tuje zatrudnienie. Rozpoczyna-
jąc naukę w technikum, uczeń 
otrzymuje pisemne zapewnienie, 
że za cztery lata, po zakończeniu 
szkoły, zostanie przyjęty do pra-
cy. Jest to także niemały atut ZS 
4, bo nie ma w Tychach innej 
szkoły, której część absolwentów 
ma zagwarantowaną pracę.

Pomysł 
z konkursu

Pomysłodawcą utworze-
nia klasy górniczej, był dyrektor 
szkoły Jarosław Gembka.

– Kiedy przystępowałem 
do konkursu na dyrektora, po-
wiedziałem, że chciałbym wró-
cić do zawodów górniczych, 
i po objęciu funkcji postanowi-
łem to zrealizować – powiedział. 
– Zainteresowana tym przedsię-

wzięciem była także Kompania 
Węglowa, więc przygotowali-
śmy porozumienie, które podpi-
sał również prezydent Andrzej 
Dziuba. Na razie utworzyliśmy 
połowę klasy górniczej, łącząc 
ją z klasą informatyczną. Przed-
mioty ogólnokształcące ucznio-
wie mają razem, zawodowe – 
osobno. Uważam, że to duży 
sukces szkoły, biorąc pod uwagę 
fakt, że w szkołach ponadgim-
nazjalnych mamy niż demogra-
ficzny, i na tym poziomie edu-
kacji uczniów w skali miasta 
ubyło. Tymczasem nam się udało 
zwiększyć liczbę uczniów, a mam 

nadzieję, że w przyszłym roku 
szkolnym będziemy mieli całą 
pierwszą klasę technika górni-
czego.

Nauczyciele i… 
podręczniki

Wychowawcą klasy jest Ka-
tarzyna Wira, natomiast jedyne-
go w pierwszej klasie przedmio-
tu zawodowego, „Konstrukcje 
i technologie mechaniczne”, uczy 
Ewelina Grabska. Jest inżynierem 
górnikiem, absolwentką Politech-
niki Śląskiej. Kiedyś uczyła przed-
miotów zawodowych, w ostatnich 

To pewNa praca, dobre zarobki i szybka emeryTura – mówią uczNiowie

Górnicy z pierwszej klasy

rozpoczynając naukę w technikum mają gwarancję zatrudnienia.

na razie w Zs nr 4 przyszli górnicy uczą się w jednej klasie z informatykami. dyrekcja szkoły ma 
nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym uda się stworzyć pełną klasę górniczą. 

w zespole szkół Nr 1

Rozwijają skrzydła

Znamy tegorocznych laureatów 
14. edycji Konkursu Twórczo-
ści Dziecięcej „Niech zaświeci 
słońce” o Laur Rafała Pomor-
skiego. Finał odbył się w mi-
niony czwartek, w Szkole Pod-
stawowej nr 22 z oddziałami 
integracyjnymi w Tychach.

Na tegoroczny konkurs wpły-
nęły prace z 14 szkół pod-

stawowych z Tychów, Bierunia, 
Lędzin i Bojszów. Zgłoszono 107 
utworów, w kategorii prozy i po-
ezji o różnorodnej tematyce. Dzieci 
pisały o swoich przyjaciołach, ro-
dzinach, zwierzątkach, szkołach, 
a także o osobistych przeżyciach, 
doświadczeniach i marzeniach. 
Jury do finału zakwalifikowało  
37 prac, które były oceniane w czte-
rech kategoriach, uczniowie kl. II, 
III, IV i V. Osobno nagradzane były 
utwory poetyckie i prozatorskie. 
Główną nagrodę – Laur im. Rafa-
ła Pomorskiego zdobyła Martyna 
Mazelnik, ze Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Tychach. Honorowy Patronat 
nad konkursem sprawowała Daria 
Szczepańska, zastępca prezydenta 
Tychów ds. społecznych.  eS

w cyklu Popołudnia Czwart-
kowe Maria Lipok-Bierwia-
czonek, dyrektor tyskiego 
muzeum,, wygłosiła prelek-
cję na temat okresu adwentu 
i Bożego Narodzenia w trady-
cji śląskiej.

N ie przypadkowo wykład 
odbył się w dzień św. Kata-

rzyny, 25 listopada, bo dotyczył 
szczególnego czasu poprzedzają-
cego Gody, Święta Bożego Naro-
dzenia.

– W wigilię św. Katarzy-
ny – dziewczęta, a w wigilię św. 
Andrzeja – młodzi mężczyźni 
praktykowali na Śląsku wróżby 
matrymonialne; dotyczyły przy-
szłości, wyborów współmałżonka 
– mówi Maria Lipok-Bierwiaczo-
nek. – Nie było z tej okazji zabaw 
tanecznych; andrzejkowe bale, 
to obyczaj nowy. Zwyczaj wróże-
nia częsty był także w samą wigi-
lię Bożego Narodzenia. Cały ten 
okres, od św. Katarzyny do Go-
dów, był czasem wróżb o przy-
szłości, albo osobistej, albo doty-
czącej pogody. Także od św. Łucji  
(13 grudnia), aż do Świąt próbo-
wano poprzez wróżby przewi-
dzieć pogodę.

W tym specyficznym cza-
sie przygotowań, co roku kulty-
wujemy tradycyjne zwyczaje, jak 
dzień św. Barbary (4 grudnia) 
patronki górników, św. Mikołaja  
(6 grudnia), przynoszącego nagro-
dy dla dzieci grzecznych, a rózgi 
dla sprawiających kłopoty. To dni 
najpopularniejsze, choć z czasem 
zwyczaje z nimi związane ulegają 
modyfikacjom. Tak święty Miko-
łaj, od wieków przedstawiany jako 
biskup z Mirry, który cały majątek 
rozdał biednym, w ostatnich dzie-
sięcioleciach zamienił się w wy-
rośniętego krasnala, biegającego 
po supermarketach.

– Mniej znanym jest 
obyczaj nazywany Panien-
ki, a przypadający 8 grudnia. 
W pobliskich Bojszowach cho-
dzili przebierańcy – dziewczęta. 
Ubierały białe płachty i chodzi-
ły od domu do domu. W ko-
ściele katolickim, jest to święto 
Niepokalanego Poczęcia Marii 
Panny. Same święta Bożego Na-
rodzenia, obchodzone są nieco 
inaczej w każdym z regionów 
kraju. Na Śląsku różnimy się 
choćby tym, że nas obdarowu-
je Dzieciątko – mówi dyrektor 
Muzeum Miejskiego. MarC

popołudNie czwarTkowe

Przed Godami
koNkurs

o Laur Rafała 
Pomorskiego
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Z okazji Górniczego  Święta, w imieniu własnym i tyskiego 
samorządu, życzę wszystkim Górnikom, by praca zawodowa, 
przynosiła  w tych ciężkich czasach jak najwięcej satysfakcji,  
a jak najmniej problemów. Niech Górnikom i ich Rodzinom  
towarzyszy poczucie bezpieczeństwa.

TO PEWNA PRACA, DOBRE ZAROBKI I SZYBKA EMERYTURA – MÓWIĄ UCZNIOWIE

Górnicy z pierwszej klasy

latach fizyki i teraz wróciła do na-
uczania przedmiotu zawodowego.

– Problemem jest brak pod-
ręczników – mówi. – Wcześniej-
sze pochodziły z lat 70. jednak 
w ostatnim czasie nie było żad-
nych wznowień. O nowe podręcz-
niki będzie raczej trudno, bo naj-
pierw trzeba byłoby je, po prostu 
napisać. O wszystkim decydu-
ją względy ekonomiczne – klas 
jest mało, więc zapotrzebowanie 
na podręczniki nie będzie duże. 
Na razie nie mamy większego pro-
blemu, bo w pierwszej klasie jest 
tylko jeden przedmiot zawodo-
wy. Jak sobie radzimy? Po prostu 

uczniowie muszą pilnie uważać 
na lekcjach, a ja muszę przygoto-
wać mnóstwo dodatkowych mate-
riałów – odbitki ksero schematów, 
tabel, wyliczeń, itd. Uczniowie ba-
zują przede wszystkim, na wiedzy 
przekazanej na lekcjach.

Ale przedmiotów będzie 
przybywało – maszyny górnicze, 
eksploatacja podziemna złóż, itd. 
Potrzeba nie tylko książek, ale 
i pedagogów.

– Są nauczyciele, tacy jak ja, 
którzy jeszcze pracują, ale trze-
ba będzie poszukać nauczycie-
li emerytowanych oraz przyjąć 
absolwentów wyższych szkół, 

po odpowiednich kierunkach – 
dodaje Ewelina Grabska. – Przy-
znam, że z wielką przyjemnością 
wróciłam do uczenia przedmiotu 
zawodowego, bo to zawsze było 
moje hobby. Mimo tych począt-
kowych problemów uważam, 
że przedsięwzięcie się powiedzie 
i dobrze wyuczymy uczniów gór-
niczego fachu.

Tworzenie klasy górniczej 
,to pionierska praca. Jak twierdzi 
dyrektor Gembka, ostatni program 
nauczania w klasach górniczych 
pochodzi z wczesnych lat 80. Brak 
podręczników, w jakimś stopniu 
mogą zrekompensować materiały 
z Kompanijnego Ośrodka Szkole-
nia z Knurowa, a pomoc obiecała 
kopalnia Ziemowit, która ma wy-
posażyć pracownię górniczą.

Praca i studia
Jacek Jasiński mieszka w Ko-

biórze. W jego rodzinie, nikt nie 
był związany z górnictwem.

– Kiedy dowiedziałem się, 
że w Tychach jest klasa górnicza 
i po skończeniu szkoły ma się 
zagwarantowaną pracę, pomy-
ślałem, że warto się zdecydo-
wać. Poza tym – dobre zarobki 
i szybka emerytura. W sprawie 
wyboru szkoły rodzice zosta-
wili mi wolną rękę. W drugiej 
i trzeciej klasie będziemy mie-
li praktyki na kopalni „Ziemo-
wit” i wtedy się przekonamy, 
jak będzie wyglądała nasza pra-
ca. Myślę, że dam sobie radę, 
na razie jednak chce się skupić 
na nauce.

– Dla mnie ważna była gwa-
rancja pracy – twierdzi Amade-

usz Piksa z Tychów. – Chciał-
by jednak kontynuować naukę 
na wydziale górniczym Poli-
techniki Śląskiej, albo w Akade-
mii Górniczo- Hutniczej. Waha-
łem się przez jakiś czas, czy nie 
wybrać szkoły samochodowej, 
ale po rozmowach z rodzica-
mi zadecydowaliśmy, że nauka 
w technikum górniczym będzie 
dla mnie bardziej odpowiednia.

Nauka w technikum trwa 
cztery lata, i kończy się egzami-
nem zawodowym.

– Obecnie, egzaminy za-
wodowe odbywają się na ko-
niec czerwca. Uczniowie koń-
czą szkołę w kwietniu i wielu 

w ogóle nie przystępuje do tych 
egzaminów. Wystarcza im ma-
tura, dająca przepustkę na wyż-
sze studia. Jednak w przypadku 
uczniów klasy górniczej, warun-
kiem otrzymania pracy, jest zda-
nie właśnie egzaminu zawodo-
wego. A mając też maturę mogą 
później kontynuować naukę 
na studiach górniczych – doda-
je dyrektor.

Odzyskiwanie 
prestiżu

W pracy górnika zmieniło 
się bardzo wiele, niektórzy, pa-
miętający dawne czasy mówią, 
że właściwie wszystko. Ale nie 
zmieniło się jedno – to trudny 
i niebezpieczny zawód. Jednak 
z badań przeprowadzonych pod 
kierunkiem prof. Marka Szcze-
pańskiego wynika, iż 95 proc. 
górników, którzy w ostatnich la-
tach podjęli pracę w kopalniach, 
jest zadowolonych ze swojej de-
cyzji. Wybierając zawód górni-
ka, młodzi ludzie kierowali się 
przede wszystkim stabilnością, 
bliskością zatrudnienia, oraz 
wyższymi, niż średnia zarobka-
mi.

– Kiedyś zawód górnika 
znajdował się w pierwszej piąt-
ce najbardziej prestiżowych, 
ale w latach 90. to się zmieniło. 
W badaniach przeprowadzonych 
ponad 10 lat temu, żaden z tysią-
ca ankietowanych uczniów szkół 
średnich, nie chciał być górni-
kiem. Dziś natomiast, jeśli cho-
dzi o prestiż, zawód górnika 
powrócił do najwyższych ran-
gą – skomentował wyniki badań 
prof. Szczepański.

R E K L A M AR E K L A M A

ZBIGNIEW MADEJ, rzecznik Kompanii Wę-
glowej:
– W 2008 roku, klasy górnicze prowadzone w ra-
mach umów z Kompanią Węglową ukończyło 368 
uczniów, w 2009 – 329, a w 2010 – 520. Przewi-
dujemy, iż w 2011 roku szkoły skończy 418 osób, 
a do 2014 roku łącznie będziemy mieli około 4 tys. 

absolwentów klas górniczych, którzy zasilili i będą 
zasilać kadry naszych kopalń. To są absolwenci, 
którzy mają gwarancje zatrudnienia w kopalniach 
Kompanii Węglowej.
Warto przypomnieć, iż od ubiegłego roku w kopal-
niach nie ma przyjęć do pracy, ale to nie dotyczy 
absolwentów.

Rozpoczynając naukę w technikum mają gwarancję zatrudnienia.

Warunkiem otrzymania pracy będzie zdanie egzaminu zawodowego.

Kandydaci na techników-górników Amadeusz Piksa i Jacek Jasiński z dyrektorem szkoły 
Jarosławem Gembką.

Z
D

J
Ę

C
IA

: M
IC

H
A

Ł
 G

IE
L



TWOJA FIRMA

14

www.tychy.plT W O J E  T Y C H Y 30 LISTOPADA 2010

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

reklama

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach informuje, że uruchomiło parking płatny niestrzeżony dla mieszkańców miasta 
Tychy zlokalizowany przy budynku dyrekcji PEC Sp. z o.o. przy ul. Kubicy 6 (za parkingiem firmy Chrzanowscy). Miesięczna opłata parkin-
gowa wynosi 72 złote brutto. Chętni do skorzystania z parkingu mogą zgłaszać się do pokoju 205 w budynku dyrekcji PEC Sp. z o.o. przy ul. 
Kubicy 6 w godzinach od 7:00 do 15:00. Osoby chcące skorzystać z parkingu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów 
oraz danych: dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, NIP. W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel. 
(32) 325-64-55 lub osobiście w pokoju 205. 

Koszty energii cieplnej roz-
liczane są zgodnie z tary-
fą dla ciepła, zatwierdzoną 
przez Prezesa Urzędu Regula-
cji Energetyki, opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego.

Prezes Urzędu Regulacji Energe-
tyki jest centralnym organem 

administracji rządowej właściwym 
w sprawach regulacji gospodarki 
paliwami i energią oraz promowa-
nia konkurencji. Jest organem kon-
trolnym, równoważącym interesy 
Odbiorców i przedsiębiorstw ener-
getycznych.

Taryfa zawiera ceny i staw-
ki opłat opracowane na podstawie 
obowiązujących przepisów w taki 
sposób, aby Odbiorca mógł na jej 
podstawie obliczyć należność od-
powiadającą zakresowi usług zwią-
zanych z zaopatrzeniem w ciepło, 
określonemu w umowie sprzedaży 
ciepła. Każdy Odbiorca zakwalifiko-
wany jest do właściwej grupy tary-
fowej (określonej w zleceniu na do-
stawę ciepła) w zależności od źródła 
ciepła, sieci ciepłowniczych oraz 
miejsca dostarczania ciepła.

Dla Odbiorców zaopatrywa-
nych w ciepło z zewnętrznych źródeł 
ciepła takich jak: Elektrociepłownia 
Tychy czy Elektrownia Łaziska oraz 
własnych źródeł ciepła PEC stosuje 
stawki opłat za następujące usługi 
przesyłowe:

▶ Opłatę stałą wyrażoną 
w złotych za MW zamówionej mocy 
cieplnej, która jest płatna w 12 mie-
sięcznych ratach. Moc cieplna jest 
jednym z elementów umowy sprze-
daży ciepła. Odbiorca sam określa 
jej wysokość co najmniej na okres 
12 miesięcy.

▶ Opłatę zmienną wyrażo-
ną w złotych za GJ dostarczonego 
ciepła. Opłata ta wynika ze wska-
zań licznika ciepła zamontowanego 
w budynku. Odczyty dokonywane 

są co miesiąc i na tej podstawie do-
konywane jest rozliczenie za zużyte 
ciepło.

Poza tym przedsiębiorstwo 
może obciążyć Odbiorcę opłatami 
za zlecone przez niego usługi do-
datkowe, według cennika usług do-
datkowych (niekoncesjonowanych). 
Do usług tych należy m.in. prze-
rwanie i wznowienie dostarczania 
ciepła, sprawdzenie prawidłowości 
wskazań układu pomiarowo-rozli-
czeniowego, usługi pogotowia cie-
płowniczego.

PEC obciąża również swoich 
Odbiorców opłatami za zamówio-
ną moc cieplną oraz zużyte ciepło 
zgodnie z obowiązującymi taryfami 
źródeł ciepła. Taryfy te, tak jak taryfa 
PEC, zatwierdzane są również przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energety-
ki. Opłaty z tego tytułu PEC w ca-
łości przekazuje do wytwórcy cie-
pła, tj. dla Odbiorców z terenu 
Tychów do Elektrociepłowni Tychy, 
a w przypadku Odbiorców z terenu 
Łazisk Górnych do Elektrowni Ła-
ziska.

O każdej zmianie cen lub sta-
wek opłat określonych w zatwier-
dzonej taryfie dla ciepła, Odbiorca 
jest informowany przez przedsię-
biorstwo w ciągu jednego okresu 
rozliczeniowego od dnia zmiany.

Opisany sposób rozliczania 
dotyczy Odbiorców ciepła, czy-
li podmiotów, z którymi PEC 
ma podpisaną umowę sprzedaży 
ciepła. Nie dotyczy to mieszkań-
ców budynków wielorodzinnych. 
Umowę w imieniu tych Odbiorców 
zgodnie z przepisami Prawa Ener-
getycznego podpisuje np. spół-
dzielnia, wspólnota mieszkaniowa, 
która dokonuje rozliczeń kosztów 
za ciepło.

Taryfa PEC oraz cennik usług 
dodatkowych (niekoncesjonowa-
nych) dostępne są w siedzibie PEC 
oraz na stronie internetowej www.
pec.tychy.pl.

Zasady obciążania 
Odbiorców PEC 

Tychy za dostarczone 
ciepło1. Zapytanie o możliwość 

przyłączenia.
Aby uzyskać informacje 

o możliwości przyłączenia bu-
dynku do sieci ciepłowniczej 
w Tychach lub Łaziskach Gór-
nych wystarczy zwrócić się 
do PEC Sp. z o.o. z pisemnym za-
pytaniem. W treści należy okre-
ślić wielkość budynku (najlepiej 
powierzchnia i kubatura), jego 
lokalizację (wskazane jest dołą-
czenie mapy, na której wskazany 
będzie istniejący do podłącze-
nia budynek lub miejsce, w któ-
rym będzie się znajdował plano-
wany do wybudowania obiekt), 
przeznaczenie zużywanego cie-
pła (ogrzewanie, przygotowa-
nie ciepłej wody, wentylacja, 
klimatyzacja) oraz przewidy-
wane zapotrzebowanie cieplne. 
Prosimy także o podanie da-
nych kontaktowych osoby, któ-
ra może udzielić dodatkowych 
wyjaśnień. Po otrzymaniu zapy-
tania zostanie przeprowadzona 
szacunkowa analiza możliwości 
przyłączenia budynku.

2. Złożenie wniosku o wy-
danie warunków przyłą-
czenia.

Pozytywny wynik wstęp-
nej analizy pozwoli na złoże-
nie przez zainteresowaną osobę 
wniosku o wydanie warunków 
przyłączenia. Druk wniosku jest 
dostępny w siedzibie firmy oraz 
na stronie internetowej www.
pec.tychy.pl. Do wniosku na-
leży złożyć wszystkie niezbęd-
ne załączniki, w szczególności 
dokument potwierdzający ty-
tuł prawny do dysponowania 
nieruchomością przez pod-
miot lub osobę wyszczególnio-
ną we wniosku. Wszelkie nie-
zbędne informacje dotyczące 
złożenia wniosku można uzy-
skać pod numerem telefonu: 
(32) 325 64 44.

PEC Sp. z o.o. udzie-
li pisemnej odpowiedzi w ciągu 
30 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Wydanie warunków 
przyłączeniowych oraz 
podpisanie umowy przyłą-
czeniowej.

Po przeanalizowaniu złożo-
nego wniosku i jego pozytywnym 
rozpatrzeniu PEC Sp. z o.o. wydaje 
warunki przyłączeniowe oraz wzór 
umowy przyłączeniowej. Umowa 
przyłączeniowa określa podział 

zadań pomiędzy Stronami, w tym 
zakres prac koniecznych do reali-
zacji przyłączenia budynku do sie-
ci ciepłowniczej (np. czy PEC Sp. 
z o.o. buduje tylko sieć ciepłowni-
czą, czy sieć i węzeł cieplny), wa-
runki finansowe i terminy reali-
zacji inwestycji. Po jej podpisaniu 
Strony przystępują do realizacji 
uzgodnionych zapisów.

4. Podpisanie umowy sprze-
daży ciepła.

Po zrealizowaniu wszyst-
kich postanowień umowy 
przyłączeniowej zawierana 
jest umowa sprzedaży ciepła, 
która zawiera zapisy regulu-
jące wzajemne zobowiąza-
nia dotyczące dostawy ciepła 
do budynku.

JAK PRZYŁĄCZYĆ BUDYNEK DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ?

Tylko cztery kroki
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By uzyskać informację o możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej wystarczy 
zwrócić się do PEC z pisemnym zapytaniem.
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TWOJE FINANSE

Wiedza Polaków na te-
mat ubezpieczeń rośnie, 

UBEZPIECZ SIĘ...

Na wszelki wypadek
NAJCZĘŚCIEJ UBEZPIECZAMY SAMOCHODY, 

MIESZKANIA, WŁASNE ZDROWIE I ŻYCIE.
 SĄ JEDNAK KLIENCI, KTÓRZY UBEZPIECZYLI... 

FARMĘ STRUSI CZY SKRZYPCE. 
CORAZ CZĘŚCIEJ ZAWIERANE SĄ POLISY DLA 

SPORTOWCÓW I MUZYKÓW. 
CI PIERWSI UBEZPIECZAJĄ KONKRETNE 

CZĘŚCI CIAŁA, 
DRUDZY – GŁOS.

a ceny polis systematycznie spa-
dają. Są coraz tańsze z dwóch po-
wodów. Po pierwsze żyjemy coraz 
dłużej, a po drugie na rynku jest 
tak duża konkurencja, że drogie 
oferty nie miałyby prawa funk-
cjonować – mówi Liliana Kote-
wicz z Agencji Ubezpieczeniowej 
Koncepcja.

Spokojny sen 
za 30 zł

Przykładowo, ubezpiecze-
nie na wypadek śmierci w wy-
niku nieszczęśliwego wypadku 
na kwotę ubezpieczenia 100.000 
zł kosztuje 200 zł rocznie. Taką 
polisę powinien wykupić każdy, 
kto tak jak ja, nie ma 100 proc. 
pewności, czy wychodząc rano 
do pracy na pewno wróci bez-
piecznie do domu. Warto zabez-
pieczyć rodzinę, by móc spać spo-
kojnie – radzi Elżbieta Szojda 
– agent ubezpieczeniowy. Przy-
kładowo 30-latek, ubezpieczają-
cy się na sumę 100 tys. zł będzie 
musiał zapłacić ok. 329 zł, na rok, 
czyli 27 zł miesięcznie, a 40-latek 
591 zł (ok. 49 zł mies.). Najczęściej 
jednak ubezpieczamy tylko to, 
co konieczne, czyli np. OC samo-
chodu. Niestety rzadziej pamięta-
my o auto casco, ubezpieczeniu 
mieszkania czy firmy. – Do naj-
dziwniejszych ubezpieczeń, któ-
re zawierała moja firma, należy 

ubezpieczenie farmy strusi czy 
bardzo wartościowych skrzypiec 
– mówi Sławomir Kurcz z Regio-
nalnego Centrum Ubezpieczeń.

Mądrzy 
po szkodzie

W ostatnim czasie, szcze-
gólnie po tegorocznych powo-
dziach, Polacy zaczęli częściej 
zawierać umowy ubezpiecze-
niowe na domy i mieszkania – 
mówi Liliana Kotewicz z Agencji 
Ubezpieczeniowej Koncepcja. 
Składka roczna ubezpieczenia 
domu to około 200 zł, czyli 17 zł 
miesięcznie. Na rynku utarło się 
wiele mitów dotyczących ubez-
pieczeń. Główny z nich dotyczy 
ceny. – Jeśli chcemy ubezpieczyć 
się tylko na wypadek śmierci 
na kwotę np. 100.000 zł skład-
ka miesięczna wyniesie zaledwie 
kilkanaście złotych, czyli nie-
wiele – dodaje Sławomir Kurcz. 
Trzeba zwrócić uwagę na to, 
że składka ubezpieczenia na ży-
cie może być wyższa i wynosić 
np. 40 zł miesięcznie. Jednak 
kwota taka zawiera wtedy ubez-
pieczenie na wypadek śmierci 

własnej, śmierć bliskich (dzieci, 
rodziców, teściów) osierocenie 
czy urodzenie dziecka, poważne 
zachorowania, operacje chirur-
gicznie i wiele innych.

Ubezpiecz kredyt
Warto też pomyśleć o ubez-

pieczeniach przy zaciąganiu zo-
bowiązań na wiele lat, np. przy 
kredycie hipotecznym. Zysku-
jemy dzięki temu dodatkową 
ochronę na wypadek nieprze-
widzianych zdarzeń. Przede 
wszystkim warto pamiętać 
o ubezpieczeniu naszej nieru-
chomości – bardzo przydat-
nym w razie pożaru czy zalania 
mieszkania. Dobrze skorzystać 
też z ubezpieczenia od ryzyka 
całkowitej i czasowej niezdol-
ności do pracy, czy też utraty 
pracy. Jeśli ubezpieczyliśmy się 
na życie, w razie konieczności 
pieniądze z naszej polisy trafią 
bezpośrednio na spłatę kredytu. 
Takie rozwiązanie chroni przede 
wszystkim naszą rodzinę, która 
odziedziczy wolną od kredytów 
nieruchomość – tłumaczy Piotr 
Stefaniuk – ekspert Deutsche 
Banku.  KW
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Dobre ubezpieczenie zapewni spokój o przyszłość najbliższych.



16

www.tychy.plT w o j e  T y c h y 30 listopada 2010

w wolnym czasie

m
ic

h
a

ł
 g

ie
l

Prezydent Miasta Tychy

informuje, ze na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Tychach przy 
al.Niepodległości 49 (VII piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący:
– przeznaczenie do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
gruntowych położonych przy ul.Poprzecznej, oznaczonych jako działki o nr:
755/4 o pow. 867 m2, 757/4 o pow. 868 m2, 759/4 o pow. 867 m2 oraz działki sprzedawane 
łącznie z udziałami wynoszącymi po 1/6 części w działkach drogowych nr 881/4 i 880/4 
tj. 769/4 o pow. 624 m2, 773/4 o pow. 588 m2, 774/4 o pow. 588 m2, 776/4 o pow. 714 m2, 
777/4 o pow. 702 m2, 778/4 o pow. 689 m2 i 779/4 o pow. 678 m2.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Tychach przy ul. Barona 30
powierzchnia użytkowa:
1/lokal nr 306  II piętro pow.22,55 m2
2/lokal nr 323  II piętro  pow.23,32 m2
3/lokal nr 324  II piętro pow.23,32 m2
4/lokal nr 325  II piętro pow.22,99 m2
Lokale wyposażone w instalacje: co., elektryczną.
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do prowadzenia danej działalności 
– na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 stycznia 2011r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 101 I piętro – o godz.
1/910
2/920
3/930
4/940w
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 27,00 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 1 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 5 stycznia 2011r. przelewem na konto nr 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 
PKO Bank Polski S.A lub w kasie Urzędu
/w przypadku przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/- na każdy lokal oddzielnie
• wpłata kwoty na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wysokości 250 zł do dnia 5 stycznia 2011r. przelewem na konto 
nr 47 1020 2528 0000 0202 0267 9322 PKO Bank Polski SA lub w kasie Urzędu Miasta – na każdy lokal oddzielnie
• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 5 stycznia 2011r. (na każdy lokal oddzielnie) pisemnego zgłoszenia 
przystąpienia do przetargu wraz z:
• oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali 
użytkowych
• deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania umowy najmu
• oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
• oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu złożone osobiście w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej a w przypadku rozdzielności majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła 
rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez 
przepisy prawa w zakresie danej działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale 
Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej tel. 032 776‑30‑57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Barona 30
lokal nr 425  III piętro pow.56,21 m2
Lokal wyposażony w instalacje: co., elektryczną.
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do prowadzenia danej działalności 
– na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 stycznia 2011r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 101 I piętro – o godz. 950
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 22,95 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 1 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 5 stycznia 2011r. przelewem na konto nr 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 
PKO Bank Polski S.A lub w kasie Urzędu /w przypadku przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/
• wpłata kwoty na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wysokości  250 zł do dnia 5 stycznia 2011r. przelewem na konto 
nr 47 1020 2528 0000  0202 0267  9322   PKO Bank Polski SA lub w kasie Urzędu Miasta
• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 5 stycznia  2011r.  pisemnego zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz 
z:
• oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali 
użytkowych
• deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty  podpisania umowy najmu
• oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
• oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu złożone osobiście w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej a  w przypadku rozdzielności majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie przetargu.

Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła 
rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez 
przepisy prawa w zakresie danej działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu  wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale 
Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej tel. 032 776‑30‑57.

Prezydent Miasta Tychy

ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Barona 30 – II piętro 
lokal nr 317-318
powierzchnia użytkowa 33,33 m2 wyposażony w instalacje: co., elektryczną
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do prowadzenia danej 
działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 stycznia 2011r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 101 – o godz. 900
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 20 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 1 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 5 stycznia 2011r. przelewem na konto nr 73 1020 2528 0000 0902 0267 
5213 PKO Bank Polski S.A lub w kasie Urzędu/w przypadku przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/
• wpłata kwoty na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wysokości 250 zł do dnia 5 stycznia 2010r. przelewem 
na konto nr 47 1020 2528 0000 0202 0267 9322 PKO Bank Polski SA lub w kasie Urzędu Miasta
• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 5 stycznia 2010r. pisemnego zgłoszenia przystąpienia do przetargu 
wraz z:
• oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania 
lokali użytkowych
• deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania umowy najmu
• oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
• oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu złożone osobiście w Wydziale 
Gospodarki Lokalowej a w przypadku rozdzielności majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła 
rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych 
przez przepisy prawa w zakresie danej działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu  wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale 
Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej tel. 032 776‑30‑57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul.Sikorskiego i al.Bielskiej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4060/58 o pow. 7.081 m2 zapisanej w KW 18093 Sądu 
Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy.
Sprzedaży nieruchomości dokonuje się z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 
wielorodzinne zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza nieruchomości w drugim przetargu wynosi 2.090.000,-zł netto.
Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 4 lutego 2011 r. o godz. 10.oo w Urzędzie Miasta Tychy, 
al.Niepodległości 49, sala 101 (I piętro).
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 27 września 2010 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do drugiego przetargu jest:
1. wpłata wadium* w kwocie 209.000,‑zł najpóźniej do dnia 31 stycznia 2011 r. na konto Urzędu Miasta 
Tychy Wydział Budżetu i Księgowości nr 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 w PKO Bank Polski SA – 
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 papierach wartościowych 
dopuszczonych do obrotu publicznego.
Dowód dokonania wpłaty wadium oraz oświadczenie należy złożyć w pokoju 719 (VII piętro) Urzędu 
Miasta Tychy w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. do godz. 15.oo.
Dodatkowe informacje, druk oświadczenia oraz warunki drugiego przetargu, które są integralną 
częścią niniejszego ogłoszenia są do uzyskania w Urzędzie Miasta Tychy w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami (pok.719, VII piętro) w godz. od 7.30 do 15.30 (tel.776 37 19) oraz na stronie 
internetowej: www.umtychy.pl.
Prezydent Miasta Tychy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

k o m u n i k a t y

k o m u n i k a t

W Galerii ObOk

Tylko do 22 grudnia…
…można odwiedzić Świątecz-
ny Kiermasz Sztuki w Galerii 
obok (Teatr Mały). Prezento-
wane są prace zrealizowane 
w prawie wszystkich techni-
kach plastycznych, od obra-
zów i rzeźb, po porcelanowe 
cacka i biżuterię artystyczną.

impreza odbywa się po raz 14. 
i stali bywalcy doskonale wiedzą, 

że właśnie podczas tych swoistych 
targów sztuki, można nie tylko po-
oglądać, ale i na miejscu kupić in-
teresujące nas eksponaty. Dodajmy 
– kupić po niewygórowanych ce-
nach. W niedzielę, zaraz po 16.00, 
kiedy kiermasz został otwarty, zna-
leźli się pierwsi nabywcy artystycz-

nej biżuterii. Wystawiają głównie 
plastycy z tyskiego środowiska, ale 
są też twórcy spoza naszego mia-
sta, jak katowiczanin Tadeusz Sia-

ra z pięknymi grafikami, Czesław 
Gałużny z Sosnowca, Bogdan Ko-
sak z Dąbrowy Górniczej (porce-
lana), Remigiusz Dulko z Oświęci-

mia, także kilkudziesięciu innych, 
na ogół artystów zaprzyjaźnionych 
z galerią. W trakcie trwania kier-
maszu parę prac jeszcze zostanie 
dowiezionych.

– Raz w roku zapraszamy ar-
tystów do wystawienia prac, z któ-
rymi są w stanie się rozstać – mówi 
Łukasz Pudełko, kierownik Gale-
rii Obok. – Generalnie sprzedaje 
się biżuteria, nieoprawione grafi-
ki, małe formaty malarskie – jak 
można się domyślać na prezenty 
świąteczne. Oprócz wymiaru ko-
mercyjnego kiermasz ma prze-
słanie dydaktyczne, bo licznie nas 
odwiedzają młodzi ludzie i przy 
okazji mogą się wiele dowiedzieć 
o sztuce.  Marc

Podczas kiermaszu można także kupić obrazy.

Dyżury radnych – grudzień 2010
Zawsze od 15.30 do 17.00

Zawsze w sali nr 305 U.M. Tychy,
Zawsze dla Ciebie!

wtorek, 7 grudnia
Sławomir Sobociński

wtorek, 21 grudnia
Anna Czagan-Niedbał

 Przewodniczący
 Rady Miasta Tychy
 /-/mgr Zygmunt Marczuk
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w wolnym czasie

NA CO DO KINA
æ NoveKino
PREMIERY:
ARTUR I MINIMKI: DWA 
ŚWIATY pt., sob. 09:30 11:15 
13:15 15:15 17:15, niedz. 13:45 
15:30 17:15, pon. 09:00 11:00 
13:00 15:00 17:00;
JACKASS 3D pt., sob., pon. 13:00 
14:45 19:15 21:15, niedz. 19:15 
21:15;
OCH ŻYCIE pt., sob., pon. 15:00 
17:15 19:30 21:45, niedz. 17:15 
19:30 21:45;
POZOSTAŁE FILMY:
DLA NIEJ WSZYSTKO wt.-czw. 
15:15 19:30 21:45, pt., sob., pon. 
09:30 19:15, niedz. 19:15;
HARRY POTTER I INSYGNIA 
ŚMIERCI CZ. 1 dubbing: wt.-czw. 
10:45 13:30 16:15 19:00, pt., sob., 
pon. 10:30 16:30, niedz. 16:15, na-
pisy: wt.-czw. 21:45, pt., sob. 20:45, 
niedz. 21:30, pon. 20:00;
ŁATWA DZIEWCZYNA wt.-
czw. 10:15 12:00 13:45 15:45 17:45 
21:45, pt., sob., pon. 11:45 13:45 
15:45, niedz. 15:45;
MACZETA wt.-czw. 14:00 17:45 
20:00 22:00, pt.-pon. 19:00 21:00;
MYSI AGENCI wt.-czw. 09:45 
13:30, pt., sob. 09:45 11:30, niedz. 
15:30, pon. 09:45 11:30 13:15;
POGRZEBANY wt.-czw. 11:45 
17:30 19:30 21:30, pt.-pon. 17:30 
21:30;
ŚNIADANIE DO ŁÓŻKA wt.-
czw. 10:30 12:15 16:00, pt., sob. 
13:15;
ZAKOCHANY WILCZEK 3D 
wt.-czw. 09:15, pt., sob. 09:00, pon. 
08:45;
ZAPLĄTANI 3D wt.-czw. 10:00 
12:00 14:00 16:00 18:00 20:00, pt., 
sob. 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 
19:00, niedz. 15:45 17:45 19:45, 
pon. 10:00 12:00 14:00 16:00 
18:00.

SZKLANA POGODA

Warto obejrzeć

æ HIT TYGODNIA

DZIENNIKI MOTOCYKLOWE – dramat USA, 
Niemcy, Wielka Brytania, Argentyna, 2004, 
reż.: Walter Salles, obsada: Gael García Ber-
nal, Rodrigo De la Serna, Mía Maestro, Mer-
cedes Morán, Jorge Chiarella.

H istoria dwóch młodych Argentyńczyków – 
Ernesto Guevary i Alberto Granado, którzy 

w 1952 roku wyruszają na poszukiwanie prawdzi-
wego oblicza Ameryki Łacińskiej. Ich pełna przy-
gód podróż przez nieznany kontynent staje się jed-
nocześnie podróżą w głąb siebie...

TVP 1, 5 GRUDNIA, GODZ. 22:50

TO NIE JEST KOLEJNA KOMEDIA DLA KRE-
TYNÓW – komedia USA, 2001, reż.: Joel Gal-
len, obsada: Chyler Leigh, Jaime Pressly, Mia 
Kirshner, Chris Evans, Joy Bisco.

W pewnym liceum grupa przyjaciół spotyka 
coraz dziwniejsze osobowości. Janey Briggs 

marzy o karierze artystycznej, ale na razie jest wy-
śmiewana przez kolegów. Jej życie zmienia się, kie-
dy gwiazda futbolu bez zastanowienia zakłada się 
z kolegami, że Janey z jego pomocą zrobi furorę 
na balu maturalnym.

POLSAT, 1 GRUDNIA, 20:30
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1. Saga Zmierzch: Zaćmienie 
(Edycja Limitowana)

2. Saga Zmierzch: Zaćmienie
3. Saga Zmierzch: Zmierzch, 

Księżyc w Nowiu...
4. Gwiezdne Wojny Prequel 

1-3
5. Gwiezdne Wojny: Trylogia 

4-6
6. Boso Przez Świat: Łowcy 

Głów
7. Shrek Forever
8. Millennium Trylogia
9. Opowieść Wigilijna Myszki 

Miki
10. Królewna Śnieżka 

i Siedmiu Krasnoludków
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książki top 10*
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1. Rockmann, Wojciech 
Mann

2. Podróżnik WC, Wojciech 
Cejrowski

3. Zrób Sobie Raj
4. Walkirie
5. Egzekutor
6. Good Night Dżerzi
7. Szkoła Przetrwania. 

Kultowy Poradnik 
Survivalowy

8. Książę Mgły
9. Blondynka na Językach 

– Angielski Brytyjski
10. Poczytaj Mi Mamo
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1. Szanuj, Star Guard 
Muffin

2. MTV Unplugged, 
Kult

3. I Love Christmas
4. Siesta 6
5. Kręci Mnie 

Ten Świat, 
Irena Santor

6. Złodzieje 
Zapalniczek

7. Smolik
8. Feel Jazz For Christmas
9. Loud PL, 

Rihanna
10. MTV Unplugged, 

Kult

Ź
R

Ó
D

Ł
O

: E
M

P
IK

M
A

T
E

R
IA

ŁY
 D

Y
S

T
R

Y
B

U
T

O
R

A

Zaćmienie

Edward zgadza się 
zamienić Bellę 

w wampira, pod wa-
runkiem, że wezmą 
ślub. To nie podoba 
się Jacobowi. Wilkołak oferuje Belli 
coś, czego Edward nigdy nie będzie 
w stanie jej zapewnić – normalne 
życie. Tymczasem, do mieszkań-
ców miasteczka dochodzą niepo-
kojące wieści o zniknięciach ko-
lejnych osób. Cullenowie wkrótce 
odkrywają, że nie są jedynymi 
wampirami zamieszkującymi oko-
lice stanu Waszyngton...

ZOBACZ/PRZECZYTAJ/POSŁUCHAJ

Rockmann

W o j c i e c h 
M a n n 

po raz pierwszy 
opowiada o swej 
młodości, przygo-
dach z muzyką i muzykami oraz 
o tym, dlaczego nie został saksofo-
nistą. Jakimi metodami Wojciech 
Mann odmładzał zajechane winy-
le? W jaki sposób, grupie nastolet-
nich zapaleńców udało się ściągnąć 
do szarego PRL-u samych Rolling 
Stonesów? Jakie to uczucie zaśpie-
wać przed wielotysięczną widow-
nią ze Stevie Wonderem?

Kult 
bez 
prądu

N ajwięk-
s z e 

przeboje zespołu Kult w wer-
sjach akustycznych. Do dwóch 
płyt CD dołączona została płyta 
DVD. Usłyszymy m.in. utwory: 
Jeźdźcy, Umarł mój wróg, 1932 
Berlin, Dziewczyna się bała po-
grzebów, Jeśli zechcesz odejść-o-
dejdź, Arahja, Komu bije dzwon 
czyli piosenka o Szczocie, Celi-
na, Baranek...

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,
Pogotowie Ratunkowe 
ul. Fitelberga 71 tel. 327 49 99, alarm. 999,
Pogotowie Gazowe 
ul. Barbary 25, tel. 227 31 24, alarm 992,
Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 219 56 81/82,
Pogotowie Energetyczne 
991, tel. 303 09 91,
Pogotowie Wod.–Kan. 
tel. 227 40 31/32,
Straż Miejska 
tel. 780 09 75, alarm. 986, ul. Budowlanych 67,
Szpital Miejski w Tychach 
ul. Cicha 27, tel. 780 39 90,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach 
ul. Edukacji 102 tel: 32 325 41 00, 325 43 97/98/99, faks: 32 325 42 84,
Sanepid ul. Budowlanych 131 tel. 32 219 31 77,
Urząd Miasta Tychy 
tel: 032 776 33 33 al. Niepodległości 49 faks: 32 776 33 44 e–mail: 
poczta@umtychy.pl,
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
ul. Budowlanych 59 tel. 32 227 70 06; 32 227 70 07, e-mail: poczta@
mzuim.tychy.pl, http://www.mzuim.tychy.pl,
Miejski Zarząd Komu nikacji al. Piłsudskiego 12 tel. 32 219 38 20; 
032 219 36 79 e–mail: poczta@mzk.pl http://www.mzk.pl,
Sąd Rejonowy ul. Budowlanych 33, tel. 32 323 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,
Urząd Pracy ul. Budowlanych 59 tel. 32 781 58 63,
MOPS tel. 32 227 35 40, ul. Budowlanych 59, e-mail: mops.tychy@
interia.pl,
Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I, ul. Nał-
kowskiej 19 tel. 218 10 13, 326 55 56, e-mail: biuro@hospicjum.ty-
chy.pl

O swoich planach 
na nadchodzący ty-
dzień opowiedział 
nam Maciej Wit-
man, programista.

Bardzo chciał-
bym wybrać się 

tym razem na Jazz w tygodniu 
do MCK-u. To zawsze świet-
ne koncerty. Ostatni niestety 
przegapiłem, bo nie udało się 
odpowiednio wcześnie uciec 
z pracy, ale w tym tygodniu 
jest szansa. Poza tym, wybie-
ram się też z rodziną do kina, 

na nowego Harry’ego 
Pottera. 

Sam raczej nie 
przepadam za tą hi-
storią, ale jest to oka-
zja, żeby spędzić miło 
czas z najbliższymi. 
Zamierzam też wyko-

rzystać zimową aurę. Na pew-
no jakiś spacer, a może nawet 
wycieczka w góry.

Niestety, niektóre z tych 
planów, pewnie trzeba będzie 
odłożyć na następny tydzień, 
bo w weekend czeka mnie jesz-
cze przeprowadzka.  SZ

NIE PRZEGAPIĘ

Jazz w tygodniu 
i przeprowadzka

INFORMATOR MIEJSKI

W KINIE

czw. 10:15 12:00 13:45 15:45 17:45 
21:45, pt., sob., pon. 11:45 13:45 
15:45, niedz. 15:45;
MACZETA wt.-czw. 14:00 17:45 
20:00 22:00, pt.-pon. 19:00 21:00;
MYSI AGENCI wt.-czw. 09:45 
13:30, pt., sob. 09:45 11:30, niedz. 
15:30, pon. 09:45 11:30 13:15;
POGRZEBANY wt.-czw. 11:45 

Dla Czytelników mamy 2 dwuosobowe zaproszenia do 
NovegoKina na filmy: „Artur i Minimki 3: Dwa Światy” 
oraz „Maczeta” (do wykorzystania od 6 do 9 grudnia). 
Dostaną je osoby, które jako pierwsze dodzwonią się do 
nas w środę 1 grudnia o godz. 10, tel. 32 325 72 40.

bilety dla Czytelników

W CO SIĘ BAWIĆ?

æ 2 GRUDNIA (CZWARTEK), 
godz. 18.30 – koncert zespołu Dżem 
w Teatrze Małym. Jako support za-
gra tyski zespół Shada. Bilety: 55 zł, 
na kartę stałego widza 44 zł.

æ 3 GRUDNIA (PIĄTEK), 
godz. 19 – w Miejskim Centrum 
Kultury odbędzie się kolejny koncert 
z cyklu „Jazz w tygodniu”. Tym ra-
zem jazzowa publiczność spotka się 
z kwartetem Stanisława Sroki. Cena 
biletu: 15 zł.

æ 4 GRUDNIA (SOBOTA) – 
Echo Pub zaprasza na imprezę „DU-
BOLOGY #3 inna – Dzień Górnika 

stajli”. Zagrają: Uszat Selecta, Bedi 
(dubmassive.org). Start o godz. 21. 
Wstęp: 5 zł do godz. 24 i w przed-
sprzedaży, 7 zł od godz. 24.

æ 8 GRUDNIA (ŚRODA), 
godz. 16.00-18.00– Galeria Obok 
zaprasza dorosłych na warsztaty 
plastyczne – wykonanie dekoracji 
świątecznych w technice papiero-
plastyki. Prowadzą: Łukasz Pudeł-
ko i Aleksandra Drozd. Zajęcia bez-
płatne, grupa do 20 osób. Zapisy 
w Galerii „Obok” (od wtorku do so-
boty, tel. 32 227 36 18), decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Uczestnicy przy-
noszą nożyczki.  SZ

NA CO DO TEATRU

æ Teatr Mały

æ 2.12 (CZWARTEK) godz. 18.30 
– koncert zespołu DŻEM, sup-
port: zespół Shada z Tychów. Bile-
ty: 55 zł, a na kartę stałego widza 
44 zł
æ 3.12 (PIĄTEK) godz. 9.15, 11.30 
– MIKOŁAJ w Teatrze Małym, No-
riyuki Sawa „NARANASZI, CZY-
LI CZARODZIEJSKI OWOC” 
– spektakl Teatru Lalki i Akto-
ra ATENEUM z Katowic. Bilety: 
15 zł. Godz. 17.00 – „NARANA-
SZI, CZYLI CZARODZIEJSKI 
OWOC”, po spektaklu insceni-
zacja mikołajkowa w wykonaniu 
aktorów ATENEUM połączona 
z wręczaniem paczek. Paczki do-
kładnie opisane, z podaniem wie-
ku dziecka, będą przyjmowane 
w szatni przed przedstawieniem. 
Bilety: 16 zł dzieci, 18 zł dorośli, 
grupowe pow. 10 osób 15 zł.
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AZaplątani 3D

Reż.: Nathan Greno, Byron 
Howard, czas trwania: 101 
minut.
Złotowłosa księżniczka zo-
stała porwana jako dziecko 
z zamku swoich rodziców 
i uwięziona w samotnej wie-
ży. Teraz jest już nastolatką, 
która z pomocą pewnego 
złodziejaszka ucieka na wol-
ność i wyrusza w niesamo-
witą podróż. Razem ze swo-
im nowym pomocnikiem 
musi zmierzyć się nie tylko 
z groźnym pościgiem, ale 
także z... burzą blond wło-
sów.

Artur i Minimki 3. 
Dwa światy

Reż. i scenariusz: Luc Besson, 
czas trwania: 92 minuty.
Maltazarowi udaje się uwięzić 
Artura w krainie Minimków, 
a sam przedostaje się do świa-
ta ludzi. Zły charakter dzięki 
operacji plastycznej może pod-
szyć się pod postać prawdziwe-
go człowieka i próbuje odnaleźć 
drogę do domu dziadków. Ar-
tur, Selenia i Betamesz nie dają 
jednak za wygraną i za wszelką 
cenę starają się powrócić do rze-
czywistych rozmiarów, aby po-
wstrzymać Maltazara. Jedynym 

sposobem na zmianę wzrostu 
jest zawierający magiczne moce 
miód Królowej Pszczół…

Och, życie
Reż.: Greg Berlanti, obsada: 
Josh Duhamel, Katherine He-
igl, czas trwania: 114 minut.
Dwoje singli dowiaduje się, że ich 
wspólni przyjaciele zginęli w wy-
padku samochodowym. Na do-
datek w testamencie wyznaczyli 
ich jako opiekunów swojej córki.

Maczeta
Reż.: Ethan Maniquis, Ro-
bert Rodriguez, obsada: 
Danny Trejo, Michelle Rodri-

guez, Jessica Alba, Robert 
De Niro, czas trwania: 105 
minut.
Tytułowy Machete, to były agent 
federalny szukający zemsty 
na organizacji, która go zdra-
dziła. W misji niechętnie towa-
rzyszy mu jego bliski przyjaciel, 
ksiądz, który ślubował, że nigdy 
nie będzie stosował przemocy. 
 B
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Rodakowski wygRywa

Rozgromiony GKS
w ligach futsalu GKS Tychy 

uległ na wyjeździe Wiśle 
Kraków 3:9 (1:5), a Rodakowski 
pokonał u siebie Akademię Fret-
pol 3:1 (1:1).

Podopieczni Grzegorza 
Morkisa nie mieli zbyt dużo 
do powiedzenia w starciu z Wi-
słą Kraków. Mecz był praktycz-
nie rozstrzygnięty już przed 
przerwą, kiedy to tyszanie prze-
grywali 1:5. Gola zdobył Hara-
zim.

– Pierwsza połowa w na-
szym wykonaniu była tragiczna. 
Moi podopieczni chyba po pro-
stu przestraszyli sie wyżej noto-
wanego rywala. Szkoda powie-
dzieć cokolwiek dobrego, jeśli 
po kilku minutach przegrywa się 
0:3, a do przerwy 1:5 – mówi tre-
ner Grzegorz Morkis.

Kolejne spotkanie gracze 
GKS rozegrają w Tychach z Red 
Devils Chojnice. Mecz odbędzie 
się 4 grudnia o godz. 18.

Wisła Krakbet Kraków – 
GKS Tychy 9:3 (5:1). Gole: Ha-
razim, Myszor 2.

GKS: Dłużniewski (Pre-
ibisch) – Miozga, Trojanow-
ski, Harazim, Myszor – Kubica, 
Ćwieląg, Fijoł, Pytel.

W III lidze zasłużone zwy-
cięstwo odniósł zespół Roda-
kowskiego Tychy. Tyszanie po-
konali we własnej hali Akademię 
3:1 (1:1). Gole: Choroba, P. Bra-
tek, Kasprzak.

Rodakowski: Bułat, P. Bra-
tek, Ptak, Wojtkun, Kobierski – 
Choroba, Stworzyjan, Kasprzak, 
Drabiec – Z. Biliński, Wroński 
i Urbanek.  S

Karolina hamer, tyska pły-
waczka niepełnosprawna, 
na swojej stronie interneto-
wej opublikowała artykuł 
„Sportowa droga z przeszko-
dami”, w którym napisała, 
dodając złośliwy komentarz: 
„w poprzednim roku docze-
kałam się miejskiego sty-
pendium sportowego, któ-
rego przyznanie porównuję 
do wylądowania Armstronga 
na księżycu”.

Zwróciliśmy się do zawodniczki 
z prośbą o wyjaśnienie i odpo-

wiedź na kilka pytań, bo zarówno 
od rzecznika Urzędu Miasta Tychy, 
radnych, jak i kierownictwa MO-
SiR-u, słyszeliśmy niejednokrot-
nie, iż Karolina Hamer, podobnie 
jak inni sportowcy, otrzymuje sty-
pendia już od kilku lat, a nie od ub. 
roku. W październiku zawodnicz-
ka była w Brazylii, a po powrocie 
na odpowiedzi na przesłane jej py-
tania czekaliśmy ponad dwa tygo-
dnie. Bezskutecznie...

O wyjaśnienie zwróciliśmy się 
do dyrektora MOSiR-u Marcina 
Staniczka.

– Przyznam, że byłem zasko-
czony tym artykułem, bo nie jest 
prawdą, że Karolina Hamer otrzy-
muje stypendium dopiero od ubie-
głego roku, tylko od stycznia 2007 r. 
– powiedział. – Taką możliwość 
stworzyła ustawa o sporcie kwali-
fikowanym, która weszła w życie 
w sierpniu 2005 roku. Wcześniej, 
pomoc sportowcom w formie 
stypendium nie była możliwa. 
Uchwała Rady Miasta w sprawie 
stypendiów została przyjęta w lu-
tym 2006, a zaczęła obowiązywać 
od maja. W 2005 i 2006 roku Ka-
rolina Hamer – jak zresztą pisze 

w artykule – borykała się z kon-
tuzjami, nie miała sukcesów, więc 
nie kwalifikowała się do stypen-
dium. Dopiero w grudniu 2006 r. 
zdobyła medale na mistrzostwach 
świata, i już w styczniu 2007 roku 
otrzymała stypendium. Można za-
tem powiedzieć, że wręcz błyska-
wicznie. W 2007 roku dostała łącz-
nie 9 tys. zł stypendium, w 2008 r. 
– 7.700 zł, w 2009 – 14.400 zł, ra-
zem z nagrodą w wysokości 6.000 
zł, w 2010 r. – do październi-
ka – 10.000 zł. Otrzyma jeszcze 
po 1.000 zł za listopad i grudzień 
br. W sumie, od 2007 do 2010 
roku, wliczając w to nagrody oraz 
stypendia za listopad i grudzień 
2010 roku (a także nagrodę pre-
zydenta z 2003 r. – 2.000 zł), jest 
to kwota 45.100 zł.

Zawodniczka wspomniała też 
o kłopotach z treningami. Zapyta-
ny o to trener Mirosław Jakubczyk 
powiedział:

– Problemy z torem polegały 
na tym, że nie mogliśmy go dostać 
w godzinach, które nam odpowia-
dały, bo Karolina pracowała wtedy 
na noc. Jednak doszliśmy do poro-
zumienia z kierownictwem base-
nu, i mieliśmy wolny tor między 
godziną 15 a 16. Nie znam jednak 
całej sprawy, gdyż w ostatnich kil-
ku latach nie tylko ja pracowałem 
z Karoliną – miała zajęcia z Alek-
sandrą Pietruchą, a przez pewien 
czas trenowała w Chorzowie.

Trudno nawet komentować 
to, co napisała na swoim portalu 
tyska zawodniczka. 45.100 złotych 
z budżetu miasta w ciągu czterech 
lat... Można rzecz jasna dyskuto-
wać o wielkości kwot, ale żeby za-
pomnieć, że się otrzymywało sty-
pendium nie dwa, a cztery lata?

LeSzeK SobieRAj

45 tysięcy Złotych w ciągu 
cZteRech lat

zapomniane 
stypendia

gwiżdż i guRaZda wRócili do gks

Bramkarskie problemy
Po serii dobrych występów, 
dwa ostatnie mecze przy-
niosły porażki GKS. Dodat-
kowo ze składu wypadli 
kontuzjowani bramkarze – 
Sobecki i Szydłowski.

w minionym tygodniu 
do GKS Tychy wróciło 

dwóch zawodników. „Syn mar-
notrawny” Artur Gwiżdż (ostat-
nio Naprzód Janów) i Mariusz 
Gurazda, który próbował swo-
ich sił w Kanadzie.

– Odejście z GKS było 
moim największym życiowym 
błędem – powiedział Gwiżdż. – 
Dziękuję zarządowi za zaufanie. 
Mam nadzieję, że wdzięczność 

będę mógł okazać na lodzie, 
pomagając drużynie w drodze 
do sukcesu.

Ale nie będzie to łatwa dro-
ga, o czym tyszanie przeko-
nali się w piątek – po sześciu 
wygranych meczach z rzędu, 
przegrali w dogrywce z Podha-
lem Nowy Targ 5:6. Po pierw-
szej tercji było 2:0, potem rywale 
podwyższyli na 3:0. Podopiecz-
ni trenera Sejby grali przede 
wszystkim nieskutecznie, nie 
potrafili wykorzystać kilku na-
prawdę wybornych sytuacji i gry 
w przewagach. W decydujących 
momentach brakowało nie tyl-
ko koncentracji, ale także kon-
sekwencji w grze defensywnej. 

Dopiero w drugiej tercji tyszanie 
skutecznie zajęli się odrabianiem 
strat, i po dwóch golach Bagiń-
skiego i Galanta, doprowadzi-
li do wyrównania. A potem był 
gol za gol aż do ostatniej syre-
ny i stanu 5:5. W dogrywce losy 
spotkania przechylił na stronę 
Podhala Baranyk.

W niedzielę – GKS prze-
grał z Zagłębiem Sosnowiec 3:4, 
z czego trzy gole rywale zdo-
byli grając w przewadze. Dwu-
krotnie prowadzenie uzyski-
wało Zagłębie, a po golu Pacigi 
na 3:2 w drugiej tercji wydawało 
się, że tyszanie pójdą za ciosem. 
Niestety dwie kolejne bramki 
zdobyli goście…

W meczu z Sosnowcem, w ty-
skiej bramce zagrał 21-letni Seba-
stian Zgórski. Kontuzjowani są 
zarówno Arkadiusz Sobecki, jak 
i Zbigniew Szydłowski. Sobeckie-
go czeka w tym tygodniu zabieg – 
artroskopia łękotki. Do gry wróci 
po miesiącu. Z kolei Szydłowski 
ma naderwane wiązadło krzyżo-
we, i będzie pauzował minimum 
miesiąc. Działacze szukają zatem 
jeszcze jednego bramkarza.

æ GKS Tychy – MMKS Pod-
hale Nowy Targ 5:6 w dogrywce 
(0:2, 4:2, 1:1, 0:1). Bramki: Bagiń-
ski 2, Galant, Vitek, Parzyszek.

æ GKS Tychy – Zagłębie So-
snowiec 3:4 (1:1, 2:1, 0:2). Bram-
ki: Sokół, Parzyszek, Paciga.  LS

NieocZekiwaNa ZmiaNa miejsc w kosZykaRskim klubie

Powrót służałka

TT: od czego zaczął pan pracę 
w GKS?
TOMASZ SŁUŻAŁEK: Od roz-
mów z zawodnikami i od pierwsze-
go treningu. Przyznam,  że nie wy-
gląda to dobrze. Zespół jest rozbity 
psychicznie, a fizycznie i kondy-
cyjnie też nie prezentuje się tak, jak 
powinien. Czeka nas trudna praca 
przy odbudowie i scementowaniu 
drużyny, tym trudniejsza, że sezon 
jest w toku i trzeba po prostu grać 
i zdobywać punkty.

Ten sezon da się uratować dla 
GKS, co z kadrą?

Najważniejsze, że uratowany zo-
stał klub i drużyna. Naszym celem 
jest utrzymanie się w I lidze i my-
ślę, że to realne zadanie. Rozmowy 
z zawodnikami nadal trwają, siłą 
nikogo nie da się zatrzymać, więc 
to zależy nie tylko od moich decy-
zji, ale przede wszystkim samych 
zawodników. Może być tak, że ka-
dra się niewiele zmieni, ale i tak, 
będziemy mieli problemy. Ważne 
są także sprawy organizacyjno-fi-
nansowe, bo dziś tak naprawdę nie 
wiemy jeszcze na co nas stać.

zdecydował się pan na po-

wrót do Tychów. wierzy pan 
nowemu prezesowi?
To zawsze jest kwestia zaufa-
nia. Wierzę nowemu prezeso-
wi, że zostaną uregulowane spra-
wy finansowe względem mnie 
i organizacyjnie tak poprowadzi 
klub, by utrzymać zespół w I lidze 
i stworzyć przed nimi perspekty-
wę. W tym przekonaniu utwier-
dziła mnie rozmowa z prezyden-
tem Andrzejem Dziubą.
Asystentem trenera będzie Tomasz 
Jagiełka. Andrzej Walas, który po-
przednio pracował z trenerem 
w tyskim klubie, musiał zrezygno-

wać z propozycji z uwagi na obo-
wiązki na uczelni.

NiespodziewaNa, 
wręcz seNsacyjNa 
zmiaNa dokoNała 

się w tyskiej 
koszykówce. teresa 
demBowska, prezes 

Gks tychy, złożyła 
rezyGNację 
z pełNioNej 

fuNkcji, a Nowym 
prezesem został 
dotychczasowy 

wiceprezes marek 
kostarz. Na ławkę 
treNerską wrócił 

Natomiast… tomasz 
służałek, z którym 
teresa demBowska 

toczyła sądowe 
i medialNe Boje.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Przypomnijmy, iż Tomasz Słu-
żałek domagał się od klubu 

spłaty zaległości za dwa sezony, 
mając korzystne wyroki sądowe. 
Prezes twierdziła, że należności 
zostały ze szkoleniowcem uregu-
lowane, jednak PZKosz wyznaczał 
terminy spłaty, które nie zostały 
dotrzymane. Działacze zawiesili 
klub, karząc go walkowerem za je-
den mecz. W piątek, Służałek do-

gadał się z nowym prezesem od-
nośnie spłaty zadłużenia i zespół 
przystąpi do gry – mecz z Victo-
rią Górnik Wałbrzych przełożo-
no, a drużyna wznowi rozgrywki 
od wyjazdowego spotkania z lide-
rem – AZS Politechnika Warsza-
wa (4.12).

Pierwsze działania
– Kiedy ustaliliśmy, że należ-

ności wobec trenera Służałka będą 
spłacane w ratach, zespół został 
odwieszony i wracamy do gry – 
powiedział Marek Kostarz. – Al-
ternatywą była upadłość klubu, 
co jednak było najgorszym wyj-
ściem. W poniedziałek, 29.11, 
spotykamy się z Teresą Dembow-
ską, i robimy raport zamknię-

cia i otwarcia. Musimy wiedzieć 
na czym stoimy. Będziemy roz-
mawiać z naszymi sponsorami 
i wierzycielami. Na przełomie 
lutego i marca napłyną środ-
ki z miasta, w ramach sponso-
rowania sportu wyczynowego. 
Zaapelowałem do zawodników, 
by z nami zostali, bo teraz każde 
odejście oznacza kłopoty kadro-
we i problemy w budowie druży-
ny. Z jednej strony nie dziwię się 
im, bo muszą utrzymać rodziny, 
ale z drugiej nie możemy się te-
raz poddać -jako klub, drużyna 
i jako ludzie kochający koszy-
kówkę. Teresa Dembowska zbu-
dowała klub, przez osiem lat ro-
biła co możliwe, by wypromować 
basket w mieście hokeja i futbolu. 

I to się udawało do momentu, aż 
sponsorzy poważnie zmniejszyli 
środki, tłumacząc to trudną sytu-
acją finansową. Wtedy zaczęły się 
problemy.

Liczę na kibiców
Prezes Marek Kostarz liczy 

też na tyskich kibiców.
– Nie różnicuję ich na ki-

biców i kiboli – dodał. – Myślę, 
że wszelkie niefortunne stwier-
dzenia, nie moje zresztą, jakie 
kiedyś padły, powinniśmy pu-
ścić w niepamięć. Mam nadzieję, 
że na trybunach będzie zasiada-
ło więcej widzów niż do tej pory, 
bo drużynie doping bardzo się 
przyda, a klubowi – wpływy z bi-
letów.

tRZy PytaNia

koszykarze Gks tychy wracają do rozgrywek.
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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

Atrakcyjne pożyczki gotówkowe i kon-
solidacyjne. Wyślij sms:Wyślij sms o 
treści: KASA na numer 797 066 462 
lub dzwoń 801 602 222. Kampania 
od 16.11.2010 do końca grudnia 2010 
czyli do 28.12.2010. 

POTRZEBUJESZ GOTÓWKI? BANK CI OD-
MÓWIŁ? MY CI POŻYCZYMY! ZADZWOŃ 
514 670 771.

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.

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

Nauka i doskonalenie pływania. 696-
824-032.

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

Sprzedam Audi 80 - B4 1994 r. 1.9 TD. 
Tel. 792-71-11-30. 

MONTAŻ URZĄDZEŃ GAZOWYCH. IN-
STALACJER WODA-GAZ. SPAWANIE. 
518-317-943. 

Korzystne rabaty:
Dla stałych klientów 5%
Dla poszukujących pracy 50%
Rabaty za wielokrotność nawet 55%

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

Kawalerka do wynajęcia – 
608-444-111.

Firma remontowo-budowlana-BO-
RÓWKA. Wymiana drzwi, okien, gła-
dzie gipsowe, układanie paneli pod-
łogowych, ściennych, malowanie, 
układanie płytek – dla pracowników 
Fiata zniżka. Tel. 888193274.

Do wynajęcia mieszkanie 38m2, 2.po-
koje, oś. F, 1000 zł + media + kaucja. 
Tel: 607-825-111.

Stwórz niepowtarzalne święta – ra-
zem z nami. Szybka pożyczka do 800 zł 
oraz kredyt do 20 tys. Tychy al. Niepod-
ległości 88. Tel. 604-124-730.

Do wynajęcia mieszkanie 48m2, 3.po-
koje, oś M, cena 950 zł +media+ kau-
cja. Tel: 607-825-111.

Panele, regipsy, gładzie, kafelki, tape-
ty, instalacje wodne Tel: 509-859-348, 
32/203-67-17

Sprzedam działkę 2775m2, 100 zł 
za metr2, Podlesie. 509859348.

POTRZEBUJESZ GOTÓWKI? BANK CI OD-
MÓWIŁ? BEZ BIK-u ZADZWOŃ 518 96 
36 33.

Mieszkanie spółdz. „Oskard” 49,9 m2 
os. N zamienię na kawalerkę. Tel. 
691-732-624.

Mieszkanie w Tychach, wynajem, os. 
K, 74 m2, trzy pokoje, bardzo dobra lo-
kalizacja, 1 piętro. Cana: 1200 zł, plus 
media. tel: 32 2194411.

Telewizory naprawa FESTERKIE-
WICZ, Tychy ul.Cyganerii15. Tel: 
603585329.

ZAPROSZENIE NA TURNIEJ

GKS Tychy Cup
4 grudnia, w hali sportowej 

przy al. Piłsudskiego od-
będzie się turniej dla dzieci 
z rocznika 1998 i młodszych. 
Jest to druga część turnieju 
GKS Tychy Cup. W pierwszej 
(rocznik 2000 r. i młodsi) wy-

grała Cracovia. Teraz grają: 
Cracovia, Polonia Bytom, Za-
głębie Sosnowiec i Podbeski-
dzie Bielsko-Biała. Początek 
zawodów o godz. 8. Organiza-
torem turnieju jest UKS GKS 
Tychy.  S

A TERAZ – BARBÓRKA

Chrzciciel górą
PUKKS Chrzci-

ciel Ty-
chy wygrał Mikołajkowy Turniej 
w Piłce Nożnej Halowej (rocznik 
1998 i młodsi, zorganizowany 
przez MOSM. Drużyna wygra-
ła cztery mecze, jedno przegra-
ła. GKS Tychy zajął 4. miejsce, 
MOSM – 5. Królem strzelców 

został Piotr Fortuna (Chrzciciel, 
4 gole). Klasyfikacja końcowa: 1. 
Chrzciciel Tychy, 2. UKS Szopie-
nice, 3. AKS Mikołów, 4. GKS 
Tychy, 5. MOSM Tychy, 6. MKS 
Lędziny. A 5 grudnia, do rywa-
lizacji w Barbórkowym Turnieju 
przystąpią zawodnicy z rocznika 
1997.  S

CHRISTMAS CUP MOSIR TYCHY

Lwy 
zapraszają

11-12 grudnia na tyskim lo-
dowisku rozegrany zosta-
nie międzynarodowy turniej 
hokejowy – Christmas Cup 
MOSiR Tychy, w którym za-
grają drużyny 11 i 12-latków.

Zawody organizuje Gro-
no Rodziców Sympatyków 

Drużyn Hokejowych Tyskie 
Lwy oraz  MOSiR, a wystartuje 
sześć zespołów: HUKS Warsza-
wa, MUKS Naprzód Janów, UKS 
Stoczniowiec Gdańsk, HC Vitko-
vice, HC GKS Katowice i Tyskie 
Lwy MOSM Tychy.

Zdaniem trenerów „Lwów” 
– Dariusza Garbocza i Krzyszto-
fa Majkowskiego – małych hoke-
istów nie trzeba specjalnie mobi-
lizować do gry.

– Występujemy przed wła-
sną publicznością, więc zawodni-
cy będą chcieli  pokazać się z jak 
najlepszej strony – powiedział 
Dariusz Garbocz. – Na pew-
no powalczymy o zwycięstwo. 
Nowością dla uczestników za-
wodów, zwłaszcza dla naszych 
drużyn, będą lotne zmiany, 
bo w lidze zmiany są „na gwiz-
dek”. Drużyny będą się musia-
ły przestawić na nieco inną grę 

i ciekawe, komu uda się to naj-
lepiej. Ale młodzi zawodnicy 
prędzej czy później będa musie-
li się przestawić i ten turniej jest 
dobrą okazją, by poćwiczyć taki 
sposób gry.

– Liczę na dobrą grę drużyny, 
ale też na doping kibiców, zwłasz-
cza tych najmłodszych, bo mam 
nadzieję, że nasza młodzież licz-
nie przyjdzie dopingować swoich 
kolegów - stwierdził Krzysztof 
Majkowski. – Zresztą serdecznie 
zapraszamy wszystkich kibiców, 
by wsparli drużynę.

11 grudnia turniej rozpocz-
nie się o godz. 9 meczem Stocz-
niowiec – Katowice, a potem spo-
tkania rozgrywane będą do godz. 
20. W niedzielę turniej rozpocz-
nie się o godz. 8, zakończenie za-
planowano na godz. 13.  

 LS

UTWORZYLI „BIBLIĘ SPORTOWCA”

Sportowa debata
W minionym tygodniu w Zespole Szkół 

nr 4 odbyła się debata „Jak zostać pro-
fesjonalnym sportowcem”. Wzięli w niej udział 
byli i obecni sportowcy: Lucyna Langer-Kałek, 
Radosław Gilewicz, Zygmunt Hanusik, Wi-
told Bańka oraz Mariusz Bacik. Mariusz Bacik 
opowiadał o różnicach w kibicowaniu w Pol-
sce i Grecji. Lucynę Langer-Kałek poproszono 
o porównanie warunków treningowych w cza-
sach obecnych i tych, w których sama odnosiła 
sukcesy, z kolei Radosław Gilewicz opowiadał 
o początkach swojej kariery i o tym, jak został 

gwiazdą polskiej piłki nożnej. Zygmunt Ha-
nusik wyjaśniał dlaczego tak mało młodzieży 
uprawia kolarstwo, a Witold Bańka o łączeniu 
polityki ze sportem.

Jednak najwięcej emocji wzbudził pomysł 
utworzenia „Biblii Sportowca”, która ma zawie-
rać rady dla młodych sportowców, którzy marzą 
o wielkiej karierze. Takie przedstawił każdy z gości. 
„Przepis na sukces” zostanie spisany i przekazany 
prezydentowi Tychów. Stanie się głosem w dyskusji 
o tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwo-
ju młodych tyskich sportowców.  S
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NAJMŁODSI 
PŁYWACY 

RYWALIZOWALI 
W MISTRZOSTWACH 

ŚLĄSKA (ROCZNIK 
1997 – 2000). 

Z ZAWODÓW 
ROZEGRANYCH 
W GLIWICACH, 

ZAWODNICY MOSM 
PRZYWIEŹLI TRZY 

MEDALE ORAZ 
WIELE REKORDÓW 

ŻYCIOWYCH.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

N ajlepiej spisał się Dawid 
Dziedzic, podopieczny 

Aleksandry Pietruchy, który 
zdobył złoto na 50 m st. klasycz-
nym i brąz na 100 m st. klas. Na-
tomiast Weronika Kobuszko była 
trzecia na 50 m st. klas. Jej trene-
rem jest Rafał Majcherczyk.

– Wśród najstarszych, czy-
li 13-latków blisko podium była 
Natalia Jabłońska, która zajęła 
4. miejsce na 100 m st. zmien-
nym – powiedziała Aleksan-
dra Pietrucha. – W pierwszej 
„10” uplasowały się ponadto 
Małgorzata Rolnik, Aleksan-
dra Jarno, Małgorzata Songin 
i Karol Karkoszka. Sztafety za-

jęły 6 i 7 miejsce na kilkanaście, 
a więc też dobry wynik. W gru-
pie 12-latków najlepszy okazał 
się Bartłomiej Jacek, który był 6. 
na 100 m st. motylkowym. Tutaj 
warto wyróżnić Sarę Ślusarską, 
Karola Kłosowskiego, Weronikę 
Klimzę za dobre wyniki i miejsca 
w „10”. Wśród 11-latków oprócz 
Dawida Dziedzica, chciałabym 
pochwalić Nikodema Gregułę, 
który był 5. na 100 m st. grzbie-
towy. To wszechstronny zawod-
nik, wśród najlepszych plasował 
się także na innych dystansach, 
a dodam, że w tym roczniku 
startowało ponad 215 (!) zawod-
ników z ponad 20 klubów.

Ze Szkół Mistrzostwa 
Sportowego w Oświęcimiu, 
Krakowie i Raciborzu wróci-

ła do MOSM grupa seniorów 
i młodzieżowców – naszych 
najlepszych pływaków: Moni-
ka Marczak, Alicja Pyszka, Ka-
mil Bojdoł, Angelika Zadylak 
i Magda Opoka. W SMS ich 
pływackie wyniki nie były ta-
kie, jak oczekiwali. Teraz trenu-
ją z Mirosławem Jakubczykiem 
i uczą się w tyskich szkołach.

– Jak się okazało w SMS tre-
nerzy zajmowali się wąską gru-
pą najlepszych zawodników, 
medalistów mistrzostw Europy, 
a nie nimi, choć to przecież też 
są medaliści mistrzostw Polski. 
Dlatego progresja ich wyników 
nie była taka, jakiej oczekiwa-
li. Teraz czekamy na ich strat 
w mistrzostwach Polski senio-
rów w Szczecinie.

NAJLEPSI WRÓCILI DO MOSM

Pływacy 
z medalami

Medaliści mistrzostw Śląska Weronika Kobuszko i Dawid 
Dziedzic z trenerką Aleksandrą Pietruchą.

Bardzo dobrze w rozgryw-
kach Śląskiej Amatorskiej 
Ligi Hokeja (grupa open 
– byli ligowcy) spisuje się 
AKH Tychy. Po trzech me-
czach drużyna prowadzi w 
tabeli bez straty punktu. 

Oto wyniki ostatnich 
spotkań. Rekord 

padł w spotkaniu IPA Tychy – 
Naprzód Janów.Tyszanie prze-
grali 2:23, dwie bramki dla 
IPA zdobyli Chojeck i Jasiń-
ski). W innych meczach: AKH 
Tychy – Zagłębie 6:5 (gole dla 
Tychów: Kuczera 2, Garbocz, 
Tabaka, Rymski, Wawrzon-
kowski), Pionier Tychy – IPA 

Tychy 7:2 (Skoś 2, Kwieciń-
ski, Jankowiak, Żymła, Gary-
ga, Malinowski oraz Chojec-
ki, Jędryczka), Pionier Tychy 
– Sigma Katowice 6:3 (Skoś 
2, Kwieciński 2, Abram, Sen-
czek), AKH Tychy – Pionier 
Tychy 8:3 (Więckowski 2, Żbik 
2, Kuczera 2, Wawrzonkowski, 
Sobas oraz Abram, Kwieciński, 
Stopa).

1. AKH Tychy 3 6 21-11
2. Sigma 3 4 17-7
3. Zagłębie 3 4 16-12
4. Pionier 4 4 19-18
5. Naprzód 2 2 24-4
6. Sielec 2 0 3-18
7. IPA Tychy  3 0 7-37

W grupie amatorskiej trzy 
mecze rozegrał Meksyk Tychy 
– wygrał 3:1 z Katowickimi 
Bykami (Porzycki 3), przegrał 
2:11 z Polonią Bytom (Porzyc-
ki, Pilor) i 3:6 z Naprzodem II 
Janów 3:6 (Kaszuba, Pilor, Po-
rzycki). 

Liderem amatorów jest Po-
lonia Bytom, która zdobyła 8 
pkt w 4 meczach. Meksyk zaj-
muje 6., przedostatnie miejsce 
– 2 pkt.

Rozegrano pierwszą run-
dę Pucharu Polski Amatorów. 
Pionier Tychy rozgromił Ka-
towickie Byki 8:0 (Abram 3, 
Senczek 2, Kwieciński, Garyga, 
Rodak).  LS

ŚLĄSKA LIGA HOKEJA

AKH lideruje amatorom
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PODPISZ ZDJĘCIE

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

piej Twoim zdaniem komentuje 
zamieszczone obok zdjęcie:
1. Z innej perspetywy 
2. Ciężka robota
3. Megaakrobata.

Zagłosuj na naszej stronie 
internetowej:

Ostatnio naszym Czytelni-
kom najbardziej spodobał się 
podpis: Ręka-noga, noga-ręka, 
taki trening to...

STRZELEC 22.XI-21.XII
Nic nie stanie na przeszkodzie w realizacji zamierzonego planu. 
Musisz jednak działać wyjątkowo ostrożnie.

KOZIOROŻEC 22.XII-19.I
Tylko racjonalne działania, pozbawione emocji, mogą uchronić 
cię przed jeszcze większymi kłopotami.

WODNIK 20.I-18.II
To dobry moment na podejmowanie decyzji dotyczących przy-
szłości, może warto zastanowić się, jak pomnożyć oszczędności?

RYBY 19.II-20.III
Twój spokój i opanowanie już nie raz załagodziły spory. Tak bę-
dzie i tym razem. Rodzina ma w tobie wielkie oparcie.

BARAN 21.III-20.IV
Możesz liczyć na pomoc przyjaciela spod znaku Koziorożca. Nie 
obawiaj się, zachowa dyskrecję.

BYK 21.IV-21.V
Nie powinno wydarzyć się nic, co zmieniłoby twoje plany. Mo-
żesz śmiało działać, nie bój się czasem zaryzykować...

BLIŹNIĘTA 22.V-20.VI
Zastanów się, czy twoje życie uczuciowe ostatnio nie ostygło. 
Może najwyższa pora podnieść temperaturę?

RAK 21.VI-22.VII
Czasem warto ugryźć się w język. W nadchodzących dniach po-
winieneś zrobić to przynajmniej kilka razy...

LEW 23.VII-22.VIII
Musisz być stanowczy i opanowany. Pokaż, że jesteś w stu pro-
centach przekonany co do drogi, którą obrałeś.

PANNA 23.VIII-22.IX
Problemy zdrowotne mogą skomplikować sprawy, jednak nie 
na tyle, byś musiał rezygnować z zaplanowanego spotkania.

WAGA 23.IX-23.X
Najwyższa pora by zdecydować się na szczerą rozmowę z szefem. 
Od jakiegoś czasu nie wywiązujesz się ze swoich obowiązków.

SKORPION 24.X-21.XI
Skup się na sprawach rodzinnych, niewykluczone, że w najbliż-
szych dniach otrzymasz propozycję wyjazdu.

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. Cecha zręcznego 

człowieka
2. Robione w supersamie
3. Dostojeństwo, prestiż
4. Australijski ssak, 

amator eukaliptusa
5. Odgałęzienie rzeki
6. Ciąży na sumieniu

M
G
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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

Przedstawiciel piekła proponuje niebu rozegranie 
meczu piłkarskiego. 

– Głupi pomysł – odpowiada zdziwiony archanioł Ga-
briel – przecież dobrze wiesz, że wszyscy najlepsi pił-
karze są w niebie... 
– A gdzie są wszyscy sędziowie? – odpowiada chytrze Lucyfer. 

OPOWIEDZIAŁ KONRAD WARTA, ZAWODNIK OKS ZET TYCHY. 
NOT. SŁAB

S
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Osoba, której prawidłowe rozwiązanie krzyżówki dotrze do naszej redakcji jako dziesiąte (a jeśli prawidłowych rozwiązań będzie mniej – ostatnie), otrzyma poduszkę pod laptopa. 
Hasło z krzyżówki nr 156: Zagłosuj w wyborach samorządowych. Nagrodę – notes i ołówek, otrzymuje: Maria Sojka.
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 dziesiąte (a jeśli prawidłowych rozwiązań będzie mniej – ostatnie), otrzyma poduszkę pod laptopa. 

Wytnij ten kupon, naklej 
na kartę pocztową wraz 
z hasłem i prześlij do 6 grud-
nia 2010 r. na adres redakcji: 
Twoje Tychy, al. Piłsudskiego 
12, 43–100 Tychy.

TT KRZYŻÓWKA Z HASŁEM I NAGRODĄ

Odgadywane 
słowa wpisujemy 
prawoskrętnie od 
pola z numerem. 
W żółte kratki 
należy wpisywać po 
dwie literki. Litery 
z zielonych pól - 
czytane zgodnie z 
ruchem wskazówek 
zegara utworzą 
rozwiązanie.

Wytnij ten kupon, naklej 
na kartę pocztową wraz 
z hasłem i prześlij do 6 grud-

kupon nr 158

7. Dziewiętnastowieczny frachtowiec
8. Krzyżuje się z wątkiem
9. Grubianin lub marka kosmetyków 

męskich
10. Przy butach jeźdźca
11. Znana sieć hipermarketów
12. Podpowiada aktorowi w teatrze
13. Dowozi dzieci do szkoły

14. Za nie kaucja zwrotna
15. W środku dyni
16. Na głowach komandosów
17. Pisał o Robinsonie
18. Miasto w Indiach
19. Ozdoba damskiego kapelusza
20. Pod Grunwaldem 

w 1410 roku
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