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Sąd uznał racje lekarzy
SPÓR POMIĘDZY LEKARZAMI I DYREKTOREM szpitala 
wojewódzkiego w Tychach znalazł swój finał w sądzie pracy. 13 
stycznia odbyły się pierwsze rozprawy.
 strona 5

NA TWOICH STRONACH:

Flirt w sądzie

Bohater tygodnia: Michał Słonina
Kapitan reprezentacji Polski w futsalu, 
która w Tychach zagra mecz z Ukrainą. >strona 2

O wypadku kolejowym pisaliśmy na łamach TT w sierpniu zeszłego roku.
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Nie ma zagrożenia
W OSTATNICH DNIACH MEDIA OBIEGŁA INFORMACJA 
o skażonej dioksynami wieprzowinie, jaka trafiła do polskich skle-
pów z Niemiec. Około 1,5 tony mięsa z podejrzanej o skażenie partii 
trafiło do Tychów.

strona 3

Z wnuczką na safari
POKOCHALIŚMY PODRÓŻE a więź, która była bardzo mocna mię-
dzy nami, teraz jest wyjątkowa. Podobno to widać, bo nieraz na wy-
cieczkach biorą nas za parę, co nas zresztą bardzo bawi.
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Stawka większa niż mecz
W TYM MECZU GKS TYCHY dwukrotnie prowadził przewagą 
dwóch bramek i jeszcze 39 sekund przed końcem spotkania wygry-
wał 4:3.
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18 SIERPNIA 2010 ROKU NA DŁUGO 
ZAPAMIĘTAJĄ PASAŻEROWIE POCIĄGU FLIRT, 

PODRÓŻUJĄCY NA TRASIE TYCHY – KATOWICE. 
OKOŁO GODZINY 11, KIEDY POCIĄG DOJEŻDŻAŁ 
DO MĄKOŁOWCA... TERAZ TA SPRAWA BĘDZIE 

MIAŁA SWÓJ EPILOG W SĄDZIE.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Najpierw się zatrzymał, a potem ruszył z „ogromną prędkością” 
– twierdzili pasażerowie wykolejonego Flirta. – Trzeba było się 

mocno trzymać, żeby nie upaść. I jak się pociąg zatrzymał, poczu-
liśmy smród, jakby się coś paliło. Wszyscy pędzili do tyłu, bo tam 

było tylko jedno wyjście. Dopiero potem ktoś otworzył drzwi awa-
ryjne...

Pociąg się wykoleił, przechylił na jedną stronę i zatrzymał po-
między torami. Na szczęście nie było ofiar, ale 10 osób doznało obra-
żeń. Straty przekroczyły 10 mln zł.

W ostatnich dniach Prokuratura Rejonowa w Tychach skiero-
wała do sądu akt oskarżenia przeciwko maszyniście Śląskich Zakła-
dów Przewozów Regionalnych. Prokurator zarzuca mu, że źle odczy-
tał wskazania semafora i przekroczył dopuszczalną prędkość, czym 
„nieumyślnie doprowadził do katastrofy w ruchu kolejowym, zagra-
żającej życiu lub zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmia-
rach”.

Oskarżonemu grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, 
ale złożył wniosek o wydanie wyroku bez przeprowadzania procesu. 
Kara została uzgodniona, ale decyzję w tej sprawie podejmie sąd.

Więcej o sprawie na str. 3

PORT PIEŚNI PRACY: 21 – 22 STYCZNIA

Zimowy rejs muzyczny
21 stycznia rozpocznie się kolejna edycja 
ogólnopolskiego festiwalu Port Pieśni 
Pracy, organizowanego przez Miejskie 
Centrum Kultury w Tychach. Na miło-
śników szant czeka wiele atrakcji, wśród 
których m.in. premiera płyty, konkurs 
dla młodych wykonawców oraz koncer-
ty polskich i zagranicznych zespołów.

21 i 22 stycznia wrócimy 
w gościnne progi ty-

skiej Szkoły Muzycznej, natomiast nocne 

koncerty odbędą się znowu, po kilkulet-
niej przerwie, w Pubie Browarów Tyskich 
– mówi Michał Gramatyka, pomysłodawca 
i dyrektor artystyczny imprezy. – Nie obej-
dzie się także bez wspaniałych wydarzeń 
artystycznych. Swoje nowe wydawnictwo 
zaprezentuje zespół Bez Paniki. Na śląską 
nutę zagrają przedstawiciele szantowego 
„Silesian Sound”, a przesłuchania konkur-
sowe umilą występy bardów polskiej (i nie 
tylko) sceny szantowej – zapowiada Gra-
matyka.

Festiwal szantowy po raz pierwszy odbył 
się w Tychach w styczniu 2000 roku, wówczas 
jako „Pieśni po Pracy”. Po dwóch latach nazwa 
została zmieniona na „Port Pieśni Pracy”. Obok 
edycji styczniowej – zimowej – powstała edycja 
letnia, odwiedzana przez tysiące tyszan. Festi-
wal to także liczne akcje charytatywne (m.in. 
„Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej czy 
zbiórka pieniędzy na projekt budowy Polskiego 
Sztucznego Serca).

SYLWIA ZAWADZKA
Więcej o festiwalu czytaj na str. 6

NAJWIĘKSZY ZASIĘG 
W MIEŚCIE

Reklama w

Kolportaż bezpośredni 
– zero zwrotów

Al. Piłsudskiego 12, tel. kom. 667 021 020
tel./fax 32 325 72 18, e-mail: reklama@twojetychy.pl
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Swoim przepisem na oszczędny 
kaszkowiec podzieliła się z nami 
Danuta Rodo, księgowa Miejskiego 
Domu Kultury nr 2.

SKŁADNIKI: 
litr mleka, kostka masła, 10 łyżek grysi-
ku, płatki lub wiórki kokosowe (ok. 300 g, 
120 g odsypać do polewy), herbatniki i biszkop-
ty (ilość zależy od wielkości blachy), 6 łyżek cu-
kru. Polewa: 3 dkg kakao, 1½ łyżki cukru pudru, 
2 łyżki mleka, 7½ dkg masła.

PRZYGOTOWANIE: 
Mleko razem z masłem zagotować. 
Kiedy zaczyna się gotować dodać 
grysik, który powinien napęcznieć. 
Pod koniec dodać kokos i chwilkę 
gotować. 
Na blachę wykładamy kolejno herbat-
niki, gorącą masę grysikową i bisz-

kopty. 
Na koniec całość polewamy wcześniej przygo-
towaną polewą i posypujemy kokosem. Pozo-
stawiamy do ostygnięcia.  Not. SłaB
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æ Działalność rozpoczę-
ła Agencja Promocji 
i Rozwoju Gospodarcze-

go a także tyska podstrefa Katowic-
kiej Strefy Ekonomicznej i Okręgo-
wa Izba Przemysłowo- Handlowa

æ W pałacyku w Promni-
cach odbyło się spotkanie 
członków Grupy Wysze-

chradzkiej. W spotkaniu uczest-
niczyli; prezydent Czech Vaclav 
Havel, Słowacji, Rudolf Schuster, 
Węgier, Ferenc Madi i Polski- Alek-
sander Kwaśniewski.

æ WSZiNS wzbogaciła się 
o nowy budynek. Remont 
starej, osiedlowej kotłow-

ni, kosztował 6 mln zł. W budynku, 
oprócz sal wykładowych mieści się 
też duża aula.

FELIETON
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Na Państwa telefony czekamy 
w każdy wtorek 

w godz. 9.30-15.30.

DYŻUR REPORTERA
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Swoim przepisem na oszczędny 
kaszkowiec podzieliła się z nami 
Danuta Rodo, księgowa Miejskiego 
Domu Kultury nr 2.

SKŁADNIKI:
litr mleka, kostka masła, 10 łyżek grysi-
ku, płatki lub wiórki kokosowe (ok. 300 g, 
120 g odsypać do polewy), herbatniki i biszkop-
ty (ilość zależy od wielkości blachy), 6 łyżek cu-
kru. Polewa: 3 dkg kakao, 1½ łyżki cukru pudru, 
2 łyżki mleka, 7½ dkg masła.

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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PRZEPISY KULINARNE TYSZAN
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SPORT I KULTURA
Jan Mazurkiewicz

j.mazurkiewicz@twojetychy.pl

N
ajbliższa sesja rady miasta zapowiada się 
ciekawie. Radni będą podejmowali uchwa-
ły w sprawie miejskich dotacji dla klubów 
sportowych, oraz w sprawie współorgani-

zowania, wraz z Katowicami, imprez kulturalnych w 
ramach programu Europejska Stolicy Kultury, do któ-
rej miana pretenduje stolica województwa.

Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się jasne. Dotacja z budżetu 
miasta dla klubów sportowych - rzecz jasna po przedstawieniu koszto-
rysów - powinna ukrócić częste zabiegi prezesów o pieniądze na łatanie 
swych doraźnych budżetów. Wszystkie tyskie kluby sportowe, są w fa-
talnej kondycji finansowej. Co rusz słyszymy, że jakiś mecz wyjazdowy 
nie odbędzie się, bo nie stać na to klubu. Sponsorzy wycofują się z dota-
cji, nie chcą łożyć wielkich pieniędzy na utrzymanie drużyny, na pensje 
dla zawodników, na nowe transfery.

Tychy słyną z dwóch klubów - hokejowego i piłkarskiego. Oba 
mają poważne kłopoty z utrzymaniem się. Ta uchwała daje im szansę 
na moment oddechu, nawet na przetrwanie. Ale dotacja z pieniędzy 
tyskich podatników zobowiązuje. Kibice będą mieli prawo oczekiwać 
wzmożonego wysiłku od trenerów i zawodników, dobrych wyników 
meczów. Nie będzie już można tłumaczyć niedostatków brakiem fun-
duszy.

Drugi pomysł też jest godny uwagi. Nie znamy jeszcze szczegó-
łów programu, nie wiemy, jakie imprezy w ramach Europejskiej Stolicy 
Kultury miałby się odbyć w Tychach, nie wiemy, jakie będą ich warunki 
finansowe. Jedno jest pewne – nie można sobie wymarzyć lepszej rekla-
my i promocji miasta. 
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BOHATER TYGODNIA

Kapitan z Tychów
Wychował się w Tychach, 
tu też stawiał swoje pierw-
sze,  p i łkarsk ie  krok i . 
Od ponad roku jest kapi-
tanem reprezentacji Polski 
w futsalu. Michał Słoni-
na w środę (19.01.) znowu 
zagra w tyskiej Hali Spor-
towej w koszulce z orłem 
na piersi – będzie to drugi 
mecz reprezentacji Polski 
w naszym mieście.

Przygodę z piłką nożną roz-
poczynał od podwórko-

wych meczów, by następnie 
trafić do Miejskiego Ośrodka 
Sportu Młodzieżowego w Ty-
chach, skąd przeszedł do GKS 
Tychy.

Z Tychów 
na salony

Kiedy GKS Tychy wywal-
czył awans do II ligi, Michał po-
stanowił skupić się tylko na grze 
w futsal. Efektem były dobre 
wyniki w barwach GKS Tychy, 
a potem Clearexie Chorzów. 
Od początku sezonu 2010/2011 
gra w Wiśle Krakbet Kraków, 
z którą walczy o tytuł Mistrza 
Polski. – Początek sezonu był dla 
mnie słaby, ale z meczu na mecz 
jest coraz lepiej – mówi. – Zaj-
mujemy drugie miejsce w tabe-
li, ale nie poddajemy się w wal-
ce o mistrzostwo.

Kapitańska 
odpowiedzialność

Tyszanin od kilku lat wy-
stępuje w kadrze Polski, a od 17 
listopada 2009 r. jest jej kapi-
tanem. Jednak do tego wyróż-

nienia podchodzi z wielkim 
spokojem. – Na pewno jest 
to zaszczyt, ale na boisku nic się 
nie zmienia. Opaska na ramie-
niu nie ma wpływu na moją grę 
– mówi. – Różnicę czuję tylko 
w tym, że częściej rozmawiam 
z trenerami czy prezesem, re-
prezentując drużynę.

Z aw o d n i k  u w a ż a  t e ż , 
że obecny skład reprezentacji 
jest na tyle mocny, by wywal-
czyć awans do ME w Chorwa-
cji w 2012 r. – Myślę, że stać nas 
na sukces – mówi.

Z humorem
Michał Słonina jest zna-

ny z dużego poczucia humo-
ru.– Jaki byłem taki jestem, da-
lej potrafię rozweselić kolegów 

– mówi. – Chociaż teraz mam 
konkurencję, bo zarówno w ka-
drze, jak i w Wiśle, jest kilku za-
wodników z dużym poczuciem 
humoru. Ale przynajmniej jest 
bardzo wesoło.

Radość z powrotu
Futsalowa reprezentacja Pol-

ski, w środę (19.01.), drugi raz 
w historii, zagra w tyskiej Hali 
Sportowej przy al. Piłsudskie-
go. Tym razem rywalem będzie 
zespół Ukrainy. Michał Słoni-
na bardzo cieszy się z możliwo-
ści ponownego wyjścia na tyski 
parkiet. – W Tychach bardzo 
fajnie się gra, także dzięki wspa-
niałym kibicom – mówi kapitan 
reprezentacji. – Mam nadzie-
ję, że z ich pomocą uda nam się 

ograć wymagającego rywala, ja-
kim jest drużyna Ukrainy.  SłaB

 TYSZAN

W środę, 19.01., w tyskiej 
Hali Sportowej rozegra-
ny zostanie mecz futsalu 
Polska – Ukraina. Począ-
tek spotkania o godz. 18.
Bilety w cenie 5 zł (ko-
biety i młodzież do lat 18) 
i 10 zł, natomiast dzie-
ci do lat 12, będące pod 
opieką dorosłych, mają 
wstęp wolny.
We wtorek reprezenta-
cja Polski zagra, także 
z Ukrainą, w Krakowie.
Podpis pod zdjęcie:

Polska – Ukraina

Reprezentacja Polski, z kapitanem Michałem Słoniną, po raz drugi zagra w Tychach.
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w ostatnich dniach media 
obiegła informacja o skażo-
nej dioksynami wieprzowi-
nie, jaka trafiła do polskich 
sklepów z Niemiec. około 
1,5 tony mięsa z podejrza-
nej o skażenie partii trafiło 
do Tychów. jak jednak prze-
konuje wojewódzki Lekarz 
weterynarii, nie ma zagro-
żenia dla zdrowia ludzi.

Toksyczne związki wykryto 
na początku stycznia w pa‑

szach dla zwierząt hodowlanych, 
na terenie Niemiec.

Po przeprowadzeniu do‑
chodzenia, okazało się, że jed‑
na z partii mięsa, pochodzącego 
ze zwierząt karmionych skażoną 
paszą, trafiła do Polski i Czech. 
Półtorej tony takiego mięsa, z ter‑
minem przydatności do spożycia 
do 7 stycznia, sprzedano w jed‑
nym z tyskich supermarketów. 
Mięso miało prawdopodobnie 
przekroczoną o połowę dopusz‑
czalną zawartość dioksyn. Jak 
przekonują służby weterynaryj‑

ne, nie jest to niebezpieczny dla 
ludzi poziom skażenia. Osoby, 
które zakupiły i spożyły podej‑
rzane mięso, nie mają powodów 
do obaw.

– Taki poziom skażenia nie 
stanowi bezpośredniego zagro‑
żenia dla zdrowia – uspokaja Ta‑
deusz Sarna, Śląski Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii. – Poza tym, 
można tu mówić o mięsie podej‑
rzanym o skażenie, a nie skażo‑
nym. Chodziło o mięso kilku‑
dziesięciu sztuk zwierząt, które 
stanowiło element większej par‑
tii. To, że mięso z tej partii trafiło 
do powiatu tyskiego, nie przesą‑
dza, że było ono skażone.

Jak mówi Tadeusz Sarna, 
w ostatnich dniach przeprowa‑
dzono kontrole we wszystkich 
sklepach wielkopowierzchnio‑
wych na terenie województwa 
śląskiego. – Mogę zapewnić, 
że w tej chwili nie ma w sprze‑
daży podejrzanego mięsa – po‑
wiedział wojewódzki lekarz we‑
terynarii.

SyLwia ZawadZka

MIĘSO Z DIOKSYNAMI 
W TYCHACH?

Nie ma zagrożenia

KIerująC FlIrTeM prZeKrOCZYł prĘDKOść O 79 KM/gODZ!

Nieumyślna 
katastrofa

Dziwny pech 
oD początku 
prześlaDuje 

pociągi Flirt. jak 
tylko pojawiły się 

na polskich torach, 
oD razu były 

z nimi problemy. 
pomijając już 
Fakt, że miały 

kursować na linii 
tychy – katowice, 

a z tym różnie 
bywało, sporo 

czasu przestały 
w warsztatach, 

zamiast wozić 
pasażerów.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Kłopoty zaczęły się już 
poprzedniej zimy, kie‑

dy to z czterech składów, któ‑
re kursowały na trasie Tychy 
– Katowice, pozostały dwa. 
W jednym doszło do uszkodze‑
nia pantografu, na drugi spadła 
sieć trakcyjna i spaliła się kabi‑
na maszynisty. Pociąg ten nada‑
wał się do kapitalnego remontu. 
W tym przypadku można mó‑
wić o pechu i skutkach przecią‑
żenia trakcji, na której osiadł 
lód i śnieg.

Najpoważniejsze zdarzenie 
związane z Flirtami nastąpiło 18 
sierpnia, tym razem z winy czło‑
wieka. W Mąkołowcu doszło 
do wykolejenia pociągu. Śledz‑
two w tej sprawie prowadzone 
było pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Tychach, a przyczy‑
ny wypadku badała także specjal‑
na komisja.

Prokuratura Rejonowa 
w Tychach zakończyła postępo‑
wanie i skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko Bogusła‑
wowi W., maszyniście Śląskich 
Zakładów Przewozów Regional‑
nych. Prokurator zarzuca mu, 
że źle odczytał wskazania sema‑

fora i przekroczył dopuszczal‑
ną prędkość, czym „nieumyśl‑
nie doprowadził do katastrofy 
w ruchu kolejowym, zagraża‑
jącej życiu lub zdrowiu wielu 
osób i mieniu w wielkich roz‑
miarach”.

Jak ustalono, maszynista (był 
trzeźwy) przekroczył prędkość 
o 79 km/godz. Na tym odcinku 
dopuszczalna prędkość wynosi‑
ła 40 km/godz., natomiast pociąg 
jechał 119 km/godz.

W wyniku wykolejenia po‑
ciągu 10 osób doznało obrażeń 
ciała, ponadto zanotowano stra‑
ty w infrastrukturze kolejowej 
w wysokości 184 tys. zł oraz stra‑

ty w samym pojeździe wynoszące 
ponad 10 mln zł.

– Maszynista nie kwestiono‑
wał naszych ustaleń i przyczyn 
katastrofy – stwierdziła Agata 
Słuszniak z Prokuratury Rejono‑
wej w Tychach. – Za nieumyślne 
spowodowanie katastrofy grozi 
od 3 miesięcy do 5 lat.

Oskarżony złożył jednak 
wniosek o wydane wyroku bez 
przeprowadzania procesu. Kara 
została uzgodniona – półto‑
ra roku pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem 
na 4 lata. Jednak ostateczna 
decyzja w tej sprawie należy 
do sądu.

jak ustalono do wypadku Flirta doszło w wyniku przekroczenia prędkości.

ZOSTAłY TYlKO TrZY

dokąd pojadą Flirty
14 grudnia 2008 roku tysza-
nie po raz pierwszy odjechali 
ze stacji Tychy Miasto nowo-
czesnym Flirtem. Tego dnia 
i pociągi, i peron były zatło-
czone, a pomiędzy Tychami 
i katowicami kursowały czte-
ry nowiutkie żółto-niebieskie 
pociągi.

Zimą 2009/2010 zaczęły się 
problemy. Dwa Flirty uległy 

awarii. Na trasie reaktywowanego 
połączenia Tychy Miasto – Kato‑
wice zaczęły je zastępować pocią‑
gi starego typu. I gdy raz pojawiły 
się na tej trasie, zostały już na sta‑
łe. Dzisiaj, rok później, tyszanie już 
tylko wspominają wygodne po‑
dróże do Katowic nowymi, ładny‑
mi pociągami.

Właścicielem wszystkich 
czterech Flirtów, które pojawiły się 
na torach w 2008 roku jest samo‑
rząd województwa. Pociągi zostały 
wydzierżawione Śląskiemu Zakła‑
dowi Przewozów Regionalnych, 
który pod koniec ubiegłego roku 
podjął decyzję o przesunięciu ich 
na trasy z większym przepływem 
pasażerów. Przesunięcie odbyło się 
za aprobatą Zarządu Wojewódz‑
twa Śląskiego poprzedniej kaden‑
cji.

– Linię „tyską” reaktywowano 
po 8 latach i jest ona częścią Szyb‑
kiej Kolei Regionalnej – wyjaśnia 
Witold Trólka z Biura Prasowego 
marszałka Województwa Śląskie‑
go. – Nowoczesny tabor miał być 
magnesem przyciągającym pasa‑
żerów. Zdecydowano o przezna‑
czeniu go na reaktywowaną linię, 
by zachęcić mieszkańców do tej 
formy komunikacji. Niestety tabor 
nie był w pełni wykorzystany. Tyl‑
ko ok 5‑7 pociągów na dobę prze‑
woziło powyżej 100 pasażerów 
(Flirt ma ponad 200 miejsc siedzą‑
cych). Podjęto wobec tego decyzję 
o skierowaniu tego taboru na linię 
charakteryzującą się największym 
natężeniem tj. Katowice – Czę‑

stochowa, tak, by jak największy 
procent pasażerów mógł korzystać 
z nowoczesnego taboru.

Jak mówi Witold Trólka, 
w analizie opracowanej w 2006 r. 
zespół z Politechniki Krakowskiej 
oraz Stowarzyszenia Zielone Ma‑
zowsze, oszacował tzw. „potoki pa‑
sażerskie” na linii kolejowej Kato‑
wice – Tychy na ok. 400 pasażerów 
na godzinę. Niestety, rzeczywiste 
obciążenia znacznie odbiegały 
od tej prognozy.

Obecnie Przewozy Regional‑
ne dysponują trzema sprawnymi 
Flirtami. Czwarty, uszkodzony 
w sierpniu ubiegłego roku w wyni‑
ku wykolejenia, zostanie przewie‑
ziony do naprawy do szwajcarskiej 
siedziby producenta, firmy Stadler 
Bussnang AG. W Szwajcarii Flirt 
zostanie rozmontowany, poddany 
dokładnym pomiarom oraz pod‑
dany naprawie. Koszty naprawy, 
które według wstępnych kalkula‑
cji mogą wynieść kilkanaście mi‑
lionów złotych, pokryje firma – 
ubezpieczyciel.

– Z szacunków wynika, 
że Flirt może wrócić na tory 
po upływie półtora roku – mówi 
Witold Trólka.

A gdy wróci, dokąd pojedzie? 
Ostatnio Przewozy Regionalne 
promują Flirty także w Cieszynie. 
22 stycznia jeden z Flirtów jako 
pociąg Kamrat, odjedzie z Katowic 
do Cieszyna. Zanim wróci do Ka‑
towic, mieszkańcy Cieszyna przez 
kilka godzin będą mogli zwiedzać 
nowoczesny pociąg.

Wszystko wskazuje na to, 
że w Tychach Flirtów już nie zo‑
baczymy. Do obsługi „linii tyskiej” 
przewidziano docelowo mniej‑
sze od nich autobusy szynowe. 
W 2011 roku Województwo Ślą‑
skie planuje  zakup jednego takie‑
go pojazdu. Środki na jego zakup 
mają pochodzić z rezerwy celowej 
budżetu  państwa i środków wła‑
snych województwa.

SyLwia ZawadZka
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MIASTO CIEKAWYCH HISTORII

Willa Richtera

Na rogu ulic Sienkiewicza i Bocznej, stoi okazały bu-
dynek, nazywany przez starotyszan willą Richtera. 
Jego obecni właściciele, Jadwiga Spyra-Olak i Zyg-

fryd Olak, kupili willę w 1966 roku. Ciekawi historii budynku, 
rozpoczęli poszukiwania archiwalne. Informacje z akt wieczy-
stych gruntu, monografii Tychów autorstwa Ludwika Musioła 
i opowieści tyszan pozwoliły nam wspólnie częściowo odtwo-
rzyć historię willi.
W aktach wieczystych znajdują się informacje o kolejnych wła-
ścicielach gruntu, na którym prawdopodobnie około 1914 roku 
wybudowano willę. W latach 1813-1833 jako właściciel tego 
terenu podany jest Johann Olszowsky. Możemy przypuszczać, 
że zakupił go od księcia pszczyńskiego. Nie wiemy, jaki obszar 
znalazł się wówczas w jego posiadaniu. Stojący przy dzisiejszej 
ulicy Bibliotecznej krzyż kamienny, tzw. Boża Męka, pozwala 
przypuszczać, że również ten teren był jego własnością (na co-
kole znajduje się tablica z napisem „Fądatorzi Jan i Maria Ol-
szowski, Małżąkowie z Zatoru. 1858. 15.7”).
Wróćmy jednak do willi przy ulicy Sienkiewicza. Od 1833 roku 
właścicielem tego terenu była rodzina Königsfeldów (jako ko-
lejni właściciele podane są trzy osoby: Ernestyna, Izydor i Sa-
muel Königsfeld). W 1914 roku ziemia ta przeszła w posiada-
nie Hugo Weissenberga. Był on drugim lekarzem w Tychach 
i czwartym w powiecie pszczyńskim właścicielem samochodu. 
Państwo Olakowie przypuszczają, że to Hugo Weissenberg wy-
budował willę. W budynku, poza pomieszczeniami mieszkal-
nymi, znajdowały się gabinet i laboratorium lekarza.
Jako kolejny właściciel ziemi, a więc także budynku, zapisany 
jest Arsène Vergé, „podporucznik z Paryża” (w 1920 r. w ty-
skiej szkole przy placu Wolności, w związku ze zbliżającym się 
plebiscytem, stacjonowało wojsko francuskie). W 1928 roku 
od Arsèna Vergé dom zakupił Wilhelm Richter, który zamiesz-
kał w nim ze swą pięcioosobową rodziną. Wilhelm Richter był 
lekarzem dentystą. Cieszył się tak dużym uznaniem, że przy-
jeżdżali do niego nawet pacjenci z Pszczyny. We wrześniu 1939 
roku, w obawie przed represjami (należał do społeczności ży-
dowskiej), uciekł z miasta. Wkrótce jednak został zatrzymany. 
Zginął w obozie KL Auschwitz.
W kolejnych latach II wojny światowej w budynku miesz-
kał i przyjmował pacjentów lekarz Helmut Krusche. 
W 1966 roku Jadwiga Spyra-Olak i Zygfryd Olak zaku-
pili willę od krewnej Wilhelma Richtera. W latach 70. 
XX w., wraz z rozbudową Tychów, zaplanowano zburzenie 
budynku. Obiekt ocalał dzięki staraniom nowych właścicieli.
Dziękuję za pomoc w zebraniu informacji Państwu Jadwidze 
Spyrze-Olak i Zygfrydowi Olak oraz Edmundowi Gładyszowi.

AGNIESZKA OCIEPA, MUZEUM MIEJSKIE W TYCHACH
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CZY TYCHY WSPOMOGĄ KATOWICE?

Metropolia kultury
TYCHY CHCĄ 

WSPIERAĆ STARANIA 
KATOWIC O TYTUŁ 

EUROPEJSKIEJ 
STOLICY KULTURY 

2016. PROJEKT 
UCHWAŁY W TEJ 
SPRAWIE BĘDZIE 

PODDANY POD 
GŁOSOWANIE 

NA NAJBLIŻSZEJ 
SESJI RADY MIASTA.

Sylwia Zawadzka
s.zawadzka@twojetychy.pl

Jak mówi autor projek-
tu uchwały, radny 

Maciej Gramatyka, deklaracja 
takiego wsparcia nie jest niczym 
nowym. Było ono zapowiadane 
tuż po złożeniu wniosku aplika-
cyjnego przez Katowice. – Tych 
deklaracji było kilka, ale nie było 
konkretów – mówi.

Takim konkretem miałoby 
być podjęcie uchwały przez Radę 
Miasta Tychy. Byłby to pierwszy 
taki dokument, potwierdzający 
wsparcie innego miasta aglomera-
cji dla starań Katowic. – Wniosek 

Katowic o Tytuł Europejskiej Stoli-
cy Kultury, to tak naprawdę wnio-
sek całej metropolii – mówi Ma-
ciej Gramatyka. – Byłoby dobrze, 
gdyby samorządy wspólnie podję-
ły działania w tej sprawie. Ten sa-
morząd, który zrobi to pierwszy, 
będzie przykładem dla pozosta-
łych. Myślę, że takie deklaracje, nie 
tylko słowne, ale właśnie w postaci 
uchwały, mogą być istotne przy po-
strzeganiu kandydatury Katowic.

Artystycznie 
i społecznie

Projekt uchwały nie okre-
śla jakie konkretnie działania 
miałyby podjąć Tychy, zakłada 
jednak współpracę obu miast 
w zakresie organizacji wydarzeń 
artystycznych, edukacyjnych 
i społecznych. – Trudno byłoby 
napisać co dokładnie zrobimy – 
mówi Maciej Gramatyka. – Je-
żeli uchwała zostanie podjęta, 
sposób jej wykonania będzie już 
zależał od pana prezydenta. Być 
może powstanie jakiś zespół, 
który będzie realizował zadania, 
być może będą to robić miejskie 
instytucje kultury.

Projekt uchwały zakła-
da również wsparcie finanso-

we, jednak tylko przy organi-
zacji tych wydarzeń, które będą 
się odbywać na terenie miasta. 
– To naprawdę niewiele wyma-
ga – przekonuje autor projektu 
uchwały. – Pewne rzeczy i tak się 
dzieją, możemy je tylko wzboga-
cić w ramach współpracy z biu-
rem ESK w Katowicach.

Jeden  z pomysłów, które-
go autorem jest Marek Moś, dy-
rygent i dyrektor artystyczny 
orkiestry kameralnej AUKSO, 
dotyczy utworzenia w Tychach 
młodzieżowej orkiestry sym-
fonicznej. – To projekt, który 
chcielibyśmy realizować nieza-
leżnie od starań o ESK, jednak 
doskonale wpisuje się w ideę – 
mówi Maciej Gramatyka. – Or-
kiestra, jeśli zostanie utworzona, 
pozostanie już w Tychach. Cho-
dzi o to, by każdy projekt, jaki 
będziemy realizować wspólnie 
z biurem ESK, pozostawił po so-
bie tego rodzaju korzyści.

Przyłączenie się do starań 
o tytuł ESK dla Katowic ma więc 
być „motorem napędowym” 
do lepszego rozwoju kultural-
nego i społecznego Tychów. – 
W ramach takiej współpracy, 
jakaś część dużych wydarzeń 
artystycznych, jak np. festiwal 

filmowy, mogłaby odbywać się 
w Tychach – przekonuje Maciej 
Gramatyka. – Miasto skorzysta 
na tym.

Sąsiedzka 
współpraca

Co zyskają Katowice, jeżeli 
zostaną Europejską Stolicą Kul-
tury 2011? Przede wszystkim 
promocję w innych miastach 
Europy i możliwość prezenta-
cji swojej oferty, kulturalnej czy 
też przemysłowej. Pośrednio 
zyskają na tym również Tychy. 
Maciej Gramatyka jest zdania, 
że konieczne są wspólne działa-
nia i myślenie metropolitarne. 
– Gdyby udało się zrealizować 
taką współpracę, pokazaliby-
śmy, że samorządy potrafią dzia-
łać wspólnie, że potrafimy cie-
szyć się z sukcesu innego miasta, 
z którym jesteśmy związani – 
mówi radny. – Chciałbym, żeby 
udało się zachęcić do współpra-
cy przy staraniach o ESK rów-
nież inne miasta metropolii.

O losach uchwały zadecy-
dują radni już 27 stycznia. Pro-
jekt pozytywnie zaopiniowa-
ła już Komisja Kultury, Sportu 
i Turystyki.

ROZSTRZYGNIĘTO PLEBISCYT 
„ŚWIEĆ SIĘ”

Tychy 
w czołówce

Rozstrzygnięto plebiscyt 
na najpiękniejsze ilumina-
cje świąteczne w Polsce. 
Zwyciężył Szczecin, na któ-
ry oddano ponad 5 tys. gło-
sów. Za nim uplasowały się 
Nowy Sącz oraz Tychy.

W plebiscycie wzięło udział 
ponad 100 miast ze wszyst-

kich województw Polski. Głoso-
wanie przebiegało dwuetapowo, 
na stronie swiecsie.pl. W pierw-
szym etapie oddano ponad 20 tys. 

głosów, zaś w finale, w którym 
znalazła się ścisła czołówka 16 
miast, głosowało aż 15 tys. osób. 
Pośród oddanych głosów w tym 
etapie plebiscytu, najwięcej, bo aż 
5044, zdobył Szczecin, który zna-
cząco prześcignął inne miasta. 
Na drugim miejscu uplasował się 
Nowy Sącz z liczbą 3362 głosów. 
Tyskie iluminacje spodobały się 
1842 internautom, co dało nasze-
mu miastu trzecie miejsce.

Organizatorem plebiscytu 
była Grupa ENERGA. SZ

Kronika policyjna
æ 10 stycznia z parkingu 

przy ul. Elfów skradziono hy-
undaia o wartości 30.000 zł, a 
dzień później z parkingu przy 
ul. Konecznego złodzieje odje-
chali vw transporterem multi-
vanem o wartości 44.500 zł. 

æ 11 stycznia w mieszka-
niu przy ul.  Witosa  nieznany 
sprawca wyłamał okna i skradł 
trzy laptopy łącznej wartości 
4.600 zł.

æ Tyska policja poszuku-
je sprawcy włamania do sklepu 
przy ul. Legionów. Złodziej wy-
bił szybę w drzwiach i skradł ar-
tykuły spożywcze i przemysło-
we o wartości ok. 1.000 złotych.  
 LS

Willa Richtera, róg ulic Sienkiewicza i Bocznej.

ZS NR 7 W TYCHACH

Najlepsi cukiernicy
Barbara Czuwaj i Dariusz 
Kulka z tyskiego Zespołu 
Szkół nr 7 zostali najlep-
szymi uczniami – cukier-
nikami w naszym regionie. 
Zwyciężyli w etapie woje-
wódzkim Ogólnopolskie-
go Turnieju na Najlepszego 
Ucznia w Zawodzie Cukier-
nik i Piekarz, który 11 i 12 
stycznia odbył się w Lu-
blińcu.

Zadaniem konkursowym 
było wykonanie wyrobów 

cukierniczych nawiązujących 
do świata baśni i bajek. Ucznio-
wie tyskiego ZS nr 7 wykonali 
karmelowe torty. Basia – tort 
w kształcie schodów z panto-
felkiem na górze, tematycznie 
nawiązujący do baśni o Kop-

ciuszku. Z kolei Darek, zrobił 
Królową Śniegu w ozdobnej 
sukni z trenem.

Nasi uczniowie komplet-
nie zdeklasowali rywali. Zwy-
ciężyli zdecydowaną przewa-

gą punktów. Jury było pod 
wrażeniem prac, jakie wyko-
nali – mówi Joanna Żebrow-
ska, dyrektor ZS nr 7, która 
przygotowała Basię i Darka 
do udziału w konkursie.

– Przygotowywaliśmy się 
dosyć długo, ale było warto – 
cieszą się laureaci. – Jednak 
zupełnie nie spodziewaliśmy 
się, że pójdzie nam aż tak do-
brze, bo to pierwszy konkurs, 
w którym braliśmy udział – 
dodają.

Basia zdobyła pierwszą lo-
katę, Darek drugą. Teraz oboje 
będą reprezentować nasze wo-
jewództwo w turnieju ogólno-
polskim, który zorganizowany 
zostanie w kwietniu we Wro-
cławiu. Trzymamy kciuki!

EWA STRZODA

Barbara Czuwaj i Dariusz Kulka wygrali turniej cukierniczy (na 
zdjęciu z dyrektor ZS nr 7 Joanną Żebrowską).



TT rozmawia z ppłk mgr 
inż. Leszkiem Klagiem, któ-
ry od 3 stycznia pełni funk-
cję Wojskowego Komendan-
ta Uzupełnień w Tychach. 
Zastąpił na tym stanowisku 
ppłk Macieja Radziaka, któ-
ry w 2010 roku odszedł na 
emeryturę.

TT: Jakie zadania czekają na 
Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień?
PPŁK MGR INŻ. LESZEK 
KLAG: Przede wszystkim będę 
podtrzymywał tradycję obcho-
dów święta Wojska Polskiego 
w Tychach z udziałem wojska. 
Poza tym – pokazywanie WKU 
na zewnątrz, spotkania z mło-
dymi ludźmi i kombatantami. 
19 kwietnia będziemy mieć swój 
udział w organizacji zawodów 
sportowo – wojskowych „Spraw-
ni gimnazjaliści 2011 – i Ty mo-
żesz zostać kadetem”, w liceum 
mundurowym w Tychach. WKU 
będzie jednym z fundatorów na-
gród.

Czyli również „zareklamo-
wanie” młodym ludziom za-
wodu żołnierza?
Jest to w tej chwili jeden z zawo-
dów, jakie mogą wybrać. Cho-
ciaż nie ma już obowiązku odby-
wania służby wojskowej, nadal 
istnieje szkolnictwo wojskowe, 
służba przygotowawcza i Na-
rodowe Siły Rezerwowe. Warto 
podkreślić, że w wojsku moż-
na realizować się w wyuczonym 
wcześniej zawodzie. Wojsku po-
trzebni są tacy specjaliści, jak np. 
prawnicy czy informatycy. Po 

ukończonych studiach można 
przejść przeszkolenie wojskowe 
i zostać oficerem, dla osób po 
szkole średniej jest szkolenie na 
podoficerów. Trzeba jednak pa-
miętać, że ten zawód jest dla lu-
dzi, którzy chcą pomagać innym, 
bo takie jest zadanie wojska – za-
pewnić bezpieczeństwo ludziom 
podczas kryzysów i klęsk żywio-
łowych.

Od ilu lat pełni Pan służbę 
w Tychach?

Od 1998 roku, przy czym przez 
ostatnie trzy lata miałem prze-
rwę i pełniłem służbę w innych 
miastach. Ale z satysfakcją wró-
ciłem w te okolice. Ponieważ 
mam porównanie, mogę po-
wiedzieć, że społeczność tyska 
wspaniale współpracuje z woj-
skiem. Jesteśmy tutaj bardzo po-
zytywnie postrzegani i widzimy 
chęć współpracy przy wszelkich 
inicjatywach.

ROZMAWIAŁA 
SYLWIA ZAWADZKA

www.tychy.pl
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3 PYTANIA DO…

Pomagać innym

Ukończył studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 
Zmechanizowanych we Wrocławiu, a także studia ma-
gisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu 
w Sosnowcu i studia podyplomowe w Wyższej Szkole 
Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. W trakcie za-
wodowej służby wojskowej wyróżniono go Brązowym i 
Srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i 
za „Zasługi dla Obronności Kraju”, a także „Brązowym 
Krzyżem Zasługi”.
Prywatnie żonaty, ma dwóch synów, mieszka w Kato-
wicach.

Ppłk mgr inż. Leszek Klag

TYSKI SANEPID POTWIERDZA

Jeden przypadek AH1N1
Znane już są wyniki ba-
dań dwóch pacjentek Wo-
jewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego nr 1 im. 
prof. J. Gasińskiego w Ty-
chach, u których podejrze-
wano zakażenie wirusem 
świńskiej grypy. – U jednej 
z tych osób potwierdzono 
wystąpienie wirusa AH1N1 
– mówi Grzegorz Gołdynia, 
dyrektor Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej w Ty-
chach.

Jak przyznaje Grzegorz Goł-
dynia, w tej chwili w Tychach 

nie ma zagrożenia epidemiolo-
gicznego. – Liczna zachorowań 
na grypę jest wysoka, ale to nor-
malne o tej porze roku – uspo-
kaja dyrektor tyskiego sanepi-
du. – Odsetek zachorowalności 
jest jednak niższy w porównaniu 
ze styczniem ubiegłego roku – 
dodaje.

Warto jednak pomyśleć 
o szczepieniach przeciwko gry-
pie. – Trzeba pamiętać, że szcze-
pionka przeciwko zwykłej grypie, 
zmniejsza ryzyko zachorowań 
na inne jej odmiany – tłumaczy 
Gołdynia. Koszt takiego szcze-
pienia to ok. 30 zł.

W SZPITALU WOJEWÓDZKIM

Sąd uznał rację 
lekarzy

SPÓR POMIĘDZY 
LEKARZAMI 

I DYREKTOREM 
SZPITALA 

WOJEWÓDZKIEGO 
W TYCHACH ZNALAZŁ 

SWÓJ FINAŁ 
W SĄDZIE PRACY. 13 

STYCZNIA ODBYŁY SIĘ 
PIERWSZE ROZPRAWY, 

JAKIE WYTOCZYLI 
PRACODAWCY 

LEKARZE, KTÓRZY 
NIE ZGODZILI SIĘ 

NA ZAPROPONOWANE 
IM ZMIANY 

WARUNKÓW 
PRACY I PŁACY. SĄD 

PRZYZNAŁ IM RACJĘ.

Sylwia Zawadzka
s.zawadzka@twojetychy.pl

Przypomnijmy; jeszcze 
w listopadzie ubiegłego roku, 

wszyscy lekarze pracujący w Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym nr 1 otrzymali od dyrekcji 
wypowiedzenia zmieniające umo-
wy o pracę i obniżające lekarskie 
pensje średnio o kilkaset złotych. 
Część lekarzy zgodziła się na nowe 
warunki, jednak kilkudziesięciu 
zwróciło się do sądu pracy o uzna-
nie wypowiedzeń za bezskuteczne. 
– Wypowiedzenia zostały złożone 

z rażącym naruszeniem przepisów 
Kodeksu Pracy, m.in. bez konsul-
tacji z Ogólnopolskim Związkiem 
Zawodowym Lekarzy i z pominię-
ciem przepisów ustawy o zwolnie-
niach grupowych – mówi Maciej 
Niwiński, szef śląskiego OZZL.

Błąd prawny
W ubiegły czwartek, w Wy-

dziale Pracy Sądu Rejonowego 
w Tychach odbyły się rozprawy 
pierwszych dziewięciu lekarzy. – 
Pracodawca na rozprawie sądowej 
wycofał się w całości ze złożonych 
wypowiedzeń i przyznał, że zło-
żył wypowiedzenia z naruszeniem 
przepisów prawa pracy – mówi 
Niwiński.

– Wycofaliśmy się ze wszyst-
kich złożonych wypowiedzeń – 
potwierdza dyrektor szpitala, An-
drzej Drybański. – Przyznaliśmy 
się do winy, ponieważ popełniony 
został błąd prawny.

Od nowa
Czy oznacza to, że lekarze 

obronili swoje pensje? Nieko-
niecznie. Jak mówi dyrektor, sy-
tuacja finansowa szpitala wy-
maga obniżenia funduszu płac 
do poziomu ok. 50 proc. przy-
chodów. Obecnie wynosi on po-
nad 80 proc. – To się musi odbyć, 
i to nie podlega dyskusji – mówi 
Drybański. – Teraz czekają mnie 
dwie sprawy. Po pierwsze, rezy-
gnuję z usług moich pracowników 
do spraw kadrowych, odpowie-
dzialnych za przygotowanie tych 
nieskutecznych wypowiedzeń. 
Po drugie, rozpoczynam procedu-
rę od nowa. Nowe wypowiedzenia 
zostaną przygotowane po konsul-
tacji z prawnikiem, z dbałością 
o zgodność z wszelkimi procedu-
rami.

Jak mówi dyrektor, rozpo-
częcie procedury od nowa zajmie 
około dwa miesiące.

Jak postępować?
Przypomnijmy, grypa 

AH1N1 jest chorobą spowodo-
waną przez wirusa, który został 
znaleziony u świń. Najczęstsza 
lokalizacja wirusa i występo-
wanie objawów związane jest 
z układem oddechowym. Wirus 
rozprzestrzenia się drogą kro-
pelkową, dlatego ważne jest za-
chowanie podstawowych zasad 
higieny.

Zawsze należy mieć przy 
sobie chusteczki higieniczne. 
W przypadku kichania i kaszlu 
bezwzględnie powinno się – czy-
stą chusteczką – zasłaniać usta 
i nos. Bardzo ważne jest częste 
i dokładne mycie rąk ciepłą wodą 
i mydłem lub żelem antybakte-
ryjnym.

Gorączka i bóle 
mięśni

Objawy zakażenia grypą 
AH1N1 są takie, jak w przypadku 
grypy sezonowej. Mogą wystąpić: 
gorączka, trudności w oddycha-
niu, kaszel, ból gardła, katar, bóle 
mięśniowe i stawowe, ból głowy, 
dreszcze, a czasem również wy-
mioty i biegunka.

Osoby, u których występują 
co najmniej dwa z w/w objawów, 
powinny zgłosić się do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej. 
Ten z kolei po zbadaniu pacjen-
ta, jeżeli podejrzewa zakażenie 
wirusem nowej grypy, podejmuje 
decyzję o leczeniu w warunkach 
domowych lub hospitalizacji.

EWA STRZODA

Miejski Zarząd Oświaty 
w Tychach może się pochwa-
lić sukcesami w pozyskiwa-
niu środków unijnych. Obec-
nie realizowane są cztery 
projekty finansowane przez 
UE. Pod koniec ubiegłego 
roku zakończył się dwulet-
ni program dla szkół zawo-
dowych.

Mamy już duże doświadcze-
nie w pozyskiwaniu dota-

cji unijnych. Staramy się wyko-
rzystać każdą okazję, bo wiemy, 
jakie to korzystne dla naszych 
uczniów i nauczycieli – przyzna-
je Krystyna Solarek, zastępca dy-
rektora MZO w Tychach.

Na początku stycznia wy-
startowały dwa projekty, na które 
pozyskano łącznie ponad milion 
złotych. Pierwszy, „Zawodowy 
zawrót głowy”, kierowany jest 
do 69 wychowanków Specjalne-
go Ośrodka Opiekuńczo – Wy-
chowawczego w Tychach. Jego 
celem nadrzędnym jest zmniej-
szenie dysproporcji w osiągnię-
ciach uczniów niepełnospraw-
nych. – Chcemy, aby uczniowie, 
między innymi, nabyli prak-
tyczne umiejętności zawodowe 
i rozwijali kreatywność. Chodzi 
o aktywizację zawodową wycho-
wanków zagrożonych wyklucze-

niem społecznym – wyjaśnia wi-
cedyrektor Solarek.

Kursy językowe
Z kolei „Język obcy mniej 

obcy”, to program adresowa-
ny do nauczycieli publicznych 
przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych w Tychach. – Na-
uczyciele mają szansę na posze-
rzenie posiadanych i zdobycie 
nowych kompetencji zawodo-
wych, poprzez uczestnictwo 
w darmowych kursach języko-
wych – mówi Krystyna Solarek. 
Prowadzone będą zajęcia z języ-
ków: angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego i włoskiego.

Rekordowa kwota
Od sierpnia 2010 r. w tyskich 

szkołach podstawowych i gim-
nazjach realizowane są projekty 
o łącznej wartości prawie 4,5 mln 
złotych.

„Pierwsze koty za pło-
ty na drodze do Europy. Roz-
wój kompetencji kluczowych 
uczniów tyskich szkół pod-
stawowych” oraz „Obrastam 
w piórka. Rozwój kompetencji 
kluczowych tyskich gimnazjali-
stów” to dwuletnie projekty, któ-
rych nadrzędnym celem jest wy-
równywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości 

usług świadczonych w systemie 
oświaty.

Do pierwszego z nich przy-
stąpiło 2.540 uczniów z 19 tyskich 
podstawówek. Do drugiego, 1.870 
uczniów z 12 gimnazjów. W ra-
mach projektów, dla dzieci i mło-
dzieży organizowane są zajęcia 
pozalekcyjne, na których m.in. 
mogą podnosić własne umiejęt-
ności, kształcić pasje, poszerzać 
zainteresowania. W planach jest 
również organizacja wycieczek 
i wypraw naukowych.

Uczniowie korzystają, mię-
dzy innymi, z zajęć językowych, 
matematycznych i przyrodni-
czych. Część pozyskanych pie-
niędzy jest przeznaczanych 
również na zakup pomocy dy-
daktycznych.

Zawód atutem
Warto dodać, że pod ko-

niec 2010 r. zakończył się dwu-
letni projekt „Zawód moim atu-
tem! Wzrost potencjału szkół 
zawodowych w kontekście po-
trzeb gospodarki opartej na wie-
dzy”. Przystąpiło do niego 1.807 
uczniów z 13 szkół. W jego ra-
mach, zorganizowano m.in. za-
jęcia z informatyki, rachunkowo-
ści, przedsiębiorczości, a nawet... 
kurs prawa jazdy. 

 EWA STRZODA

PIENIĄDZE UNIJNE DLA TYSKIEJ OŚWIATY

Wykorzystane szanse

Jedną z form protestu lekarzy wobec polityki dyrektora były pikiety
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ZUZANNA KOŁODZIEJCZYK 
(ma pięciu wnuków i wnuczki): 
Dzień Babci zawsze miło wspo-
minam, bo moje wnuki jeszcze 
nigdy o nim nie zapomniały. Za-
wsze obdarowują mnie drobny-
mi upominkami i własnoręcznie 
zrobionymi laurkami. Do dziś jest bardzo miło, 
mimo że wnuki są coraz starsze. Odkąd przeszłam 
na emeryturę, spędzam z nimi więcej czasu.

STEFAN CZECH (ma dziewię-
ciu wnuków, wnuczkę i czwo-
ro prawnucząt): Wnuki co roku 
przychodzą do mnie. Tak samo 
jak do mojej żony, która zawsze 
odwdzięcza się pysznym ciastem. 
Dostajemy drobne prezenty, ale dla mnie najwięk-
szą radością jest, gdy widzę jak rosną i dobrze się 
sprawują. Pamiętam, że jak się urodził pierwszy 
wnuk, to byłem najszczęśliwszym dziadkiem w Ty-
chach. Spędzałem z nimi mnóstwo czasu, szczegól-
nie w wakacje i ferie.

IRENA ŻYMŁA (ma dwie wnucz-
ki, trzech wnuków i dwóch prawnu-
ków): Każde z wnucząt dało mi wie-
le radości. Mieszkają daleko, więc 
rzadko mnie odwiedzają, ale często 
dzwonią. Nigdy nie zapomniały zło-
żyć mi życzeń. Najpiękniejszym pre-
zentem jest serduszko, z dołączonym wierszykiem. 
Zaś najzabawniej wspominam Dzień Babci, kiedy 
to dostałam od wnucząt perfum. Tak się nim zaczęły 
bawić, że calutki rozlały na tapczan.

KRYSTYNA MAJ (ma pięciu 
wnuków, dwie prawnuczki i pra-
wnuczka): Wszystkie moje kochane 
wnuki mieszkają blisko, więc często 
mnie odwiedzają. Po urodzeniu się 
pierwszego wnuka łączyłam pracę 
z pomocą przy jego wychowaniu. 
Co roku dostawałam porcję laurek i karteczek z ży-
czeniami, które do dziś, ku zdziwieniu wnuków, trzy-
mam. Podobnie jak zdjęcia. 
 NOT. SŁAB

SONDA – CO O TYM MYŚLISZ

Dzień Babci i Dziadka
21 stycznia swoje święto obchodzą wszystkie babcie, zaś 22 stycznia – dziadkowie. Z tej 
okazji w Filii nr 7 MBP w Tychach, w minionym tygodniu, odbyły się spotkania pt. Czyta-
nie z babcią i dziadkiem. Zapytaliśmy zaproszonych gości o wspomnienia związane z ich 
świętem. Oto, co nam powiedzieli:
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W miniony czwartek i piątek w tyskim Teatrze Małym odbył się XV Przegląd Inscenizacji 
Bożonarodzeniowych Przedszkolaków 2011, w którym udział wzięło 719 dzieci 
z 23 tyskich przedszkoli. Celem imprez jest m.in.: kultywowanie tradycji i obrzędów 
bożonarodzeniowych, integracja ze społecznością lokalną oraz odkrywanie i rozwijanie 
własnych możliwości artystycznych dzieci. Widzowie mogli zobaczyć występy: muzyczne, 
teatralne, wokalne i taneczne.  ES

Uczniowie z Gimnazjum nr 10 przy Zespole 
Szkół nr 1 w Tychach znaleźli się w gronie 30 
laureatów konkursu Tesco dla Szkół – „Eko-
mania Filmowania”. Tyscy gimnazjaliści zdo-
byli dla swojej szkoły nowoczesną pracownię 
multimedialną o wartości 12 tys. zł, a dla sie-
bie – przenośne odtwarzacze dvd. Zwycięstwo 
zapewnili sobie nagrywając filmik, w którym 
pokazali, jak dbają o środowisko w szkole, 
domu, i swoim mieście.

Ekipa filmowa z Tychów pokonała blisko 600 
drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjów 

z całej Polski. O jej zwycięstwie zadecydowa-
li internauci, oddając aż 8700 głosów na filmik 
przygotowany przez zespół „Ekostars” z Gimna-
zjum nr 10.

Gimnazjaliści wciąż jeszcze biorą udział 
w grze i mają szansę na kolejną nagrodę. 
W II etapie konkursu Tesco dla Szkół – „Eko-
mania Filmowania” jury wyróżni trzy filmi-
ki. Ich autorzy zdobędą nagrodę Grand Prix 
– zagraniczną wycieczkę edukacyjną. Wer-
dykt jury zostanie opublikowany pod ko-
niec stycznia na stronie www.tescodlaszkol.pl. 
 SZ

WYWALCZYLI PRACOWNIĘ MULTIMEDIALNĄ

Tyszanie laureatami

Tegoroczny projekt „Ak-
cja Sztuki” dobiega końca. 
Przed nami dwa ostatnie 
wernisaże.

Miłośnicy literatury i sztu-
ki książki powinni wy-

brać się do centrali MBP w Ty-
chach. Gośćmi biblioteki będą 
twórcy pojęcia „liberatura” Z. 
Fajfer i K. Bazarnik. Dyskusję 
poprowadzi K. Siwczyk i M. 
Melecki. 

Spotkanie uzupełni wy-
stawa „Oka-Leczenie”, pokaz 
książek liberackich. Otwar-
cie odbędzie się 20 stycznia, 
o godz. 18. Wystawa potrwa 
do 31 stycznia.

Jako ostatnia, w drugiej 
edycji „Akcji Sztuki”, otwar-
ta zostanie ekspozycja pre-
zentująca realizacje i projekty 
młodych tyskich architektów 
zaproszonych przez Roberta 
Skitka. 

Wystawa nosi tytuł: „Nowe 
pokolenie tyskich architek-
tów”. Swoje projekty pokażą: 
S. Bańka, Ł. Łyduch, M. Hau-
sman, M. Dyląg, R. Wilczok 
i R. Skitek. 

Na wernisaż zaprasza-
my 25 stycznia, o godz. 18, 
do SDK „Tęcza” TSM Oskard. 
Wystawę będzie można oglą-
dać do 20 lutego. Wstęp wolny. 

ES

AKCJA SZTUKI. NOWE

Ostatnie wystawy

nasze Tychy

W najbliższą sobotę, 22 stycz-
nia, o godz. 17 i 20, w Teatrze 
Małym w Tychach, będzie 
można obejrzeć kolejny mi-
strzowski spektakl w ramach 
„Teatru Konesera”. Tym ra-
zem, będą to „Prezydentki” 
w wykonaniu aktorów Te-
atru Polskiego we Wrocławiu. 
Sztuka miała swoją premierę 
we wrześniu 1999 roku.

To opowieść o trzech kobie-
tach, których świat zamy-

ka się między wspomnieniami 
o przeszłości, dewocją, telewizo-
rem i upokarzającą pracą. Należą 
do tej warstwy społecznej, której 
na co dzień wolimy nie widzieć. Ży-

cie wewnętrzne mają nikłe, wspo-
mnienia jałowe, język wulgarny 
i kaleki, a horyzont myślowy zakre-
ślony drobnomieszczańską rutyną 
i okrucieństwem. Żyją marzeniami, 
a utrata kontroli nad iluzją prowa-
dzi je do zbrodni (...) ” – czytamy 
w zapowiedziach teatralnych.

Występują:: Erna – Bożena 
Baranowska, Greta – Halina Rasi-
kówna, Mariedl – Ewa Skibińska, 
Dziewica Maryja – Aldona Stru-
zik/Dominika Figurska/Anna Il-
czuk. Opracowanie tekstu, reży-
seria, scenografia i opracowanie 
muzyczne: Krystian Lupa. Czas 
trwania: 90 minut (bez przerwy). 
Bilety na spektakl są już sprzedane. 
 ES

TEATR KONESERA

Prezydentki

po

d naszym

patronatemTWOJE TYCHY po

d naszym

patronatemTWOJE TYCHY

Portowe miasto Tychy po raz 
kolejny zaprasza wszystkich 
miłośników morza i muzy-
ki. Koncerty gwiazd sceny 
szantowej z kraju i z zagra-
nicy, konkurs młodych wy-
konawców, oraz wiele in-
nych atrakcji – to wszystko 
czeka już w najbliższy week-
end, podczas festiwalu Port 
Pieśni Pracy.

Festiwal rozpocznie się 21 
stycznia o godz. 18. Kon-

kurs dla młodych wykonawców 
„Portowe dzwony” odbędzie się 
w tym roku w nowej formule – 
przesłuchania uczestników kon-
kursu będą przeplatać się z wy-
stępami gwiazd sceny szantowej. 
Piątek dedykowany jest szantowej 
balladzie w wykonaniu takich ar-
tystów, jak Grzegorz „GooRoo” 
Tyszkiewicz (znany z zespołów 
Packet, Krewni i Znajomi Królika 
czy Smugglers), Włodek III Dęb-
ski (niegdyś jeden z filarów legan-
darnych Spinakerów) czy Jerzy 

Porębski (tego nazwiska nikomu 
w szantowym świecie nie trzeba 
przedstawiać). Specjalną atrakcją 
pierwszego dnia festiwalu będzie 
występ folkowego, wyspiarskie-
go duetu Chris Ricketss & Mark 
Willshire. Bilet na piątkowy kon-
cert kosztuje 10 zł.

Na śląską nutę
Ale to nie koniec pierwsze-

go dnia festiwalu. O godz. 23 
w Tyskim Browarium odbędzie 
się premiera nowej płyty zespo-
łu Bez Paniki. – Cieszymy się, 
że premiera płyty tego śląskie-
go zespołu będzie miała miejsce 
właśnie podczas naszego festiwa-
lu. Tychy lubią takie wydarzenia. 
To u nas swoją nową płytę pre-
zentowali m.in. North Wind czy 
Prawdziwe Perły – przypomina 
Michał Gramatyka. Cena biletu: 
10 zł.

W sobotę, 22 stycznia, 
w Szkole Muzycznej przyjdzie 
czas na koncert galowy Portu 
Pieśni Pracy – w tym roku na ślą-

ską nutę. Na scenie pojawią się 
gwiazdy sceny szantowej: ze-
społy Banana Boat, Poszedłem 
na Dziób, Mechanicy Shanty, In-
dygo, Nok Rei i oczywiście nie 
zabraknie gospodarzy – Prawdzi-
wych Pereł z Tychów. W trakcie 
koncertu jury ogłosi wyniki kon-
kursu o Portowe Dzwony. Najlep-
si z wykonawców zaprezentują się 
na głównej scenie festiwalu. Cena 
biletu: 15 zł.

Nagrody 
za karnety

Festiwal zakończą o godz. 
23 „Poprawiny” w Pubie Bro-
warów Tyskich, w czasie któ-
rych na scenie zaprezentują sie 
wszyscy wykonawcy tegorocz-
nej edycji festiwalu. Aby zdobyć 
wejściówkę na ten koncert nale-
ży kupić karnet, który weźmie 
udział w losowaniu. 

SYLWIA ZAWADZKA

ŻEGLOWANIE Z MUZYKĄ

Szantowe perły

ZUZANNA KOŁODZIEJCZYK
(ma pięciu wnuków i wnuczki): 
Dzień Babci zawsze miło wspo-
minam, bo moje wnuki jeszcze 
nigdy o nim nie zapomniały. Za-
wsze obdarowują mnie drobny-

21 stycznia swoje święto obchodzą wszystkie babcie, zaś 22 stycznia – dziadkowie. Z tej 
okazji w Filii nr 7 MBP w Tychach, w minionym tygodniu, odbyły się spotkania pt. Czyta-
nie z babcią i dziadkiem. Zapytaliśmy zaproszonych gości o wspomnienia związane z ich 
świętem. Oto, co nam powiedzieli:

Karnety na całą imprezę 
w cenie 30 zł. Rezerwa-
cja: Wojciech „Muzyk” 
Harmansa – muzyk@
muzyk.org.pl.
Do każdego z karnetów 
zostanie dołączona nowa 
płyta grupy Bez Paniki.
Wśród nabywców kar-
netów zostanie też roz-
losowanych 50 wejśció-
wek uprawniających 
do udziału w ekskluzyw-
nym koncercie nocnym 
w tyskim Browarium.

ważne

W zeszłym roku gospodarzem festiwalu Port Piesni Pracy 
Tychy była szkoła nr 4.
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3+ liczna rodzina

Nowości 3+
Oferta zniżek 3+ jest co-
raz bogatsza. W pro-
gramie uczestniczą już 
szkoły językowe, ośrodki 
szkolenia kierowców, fir-
my komputerowe, sklepy 
z różnym asortymentem, 
biura rachunkowe, nie-
ruchomości, kwiaciarnia, 
apteka, restauracja i wie-
le innych firm usługo-
wych. Rodziny 3+ mogą 
również korzystać z bo-
gatej oferty sportowo-re-
kreacyjnej.
Teraz do programu przy-
stąpiła szkoła tańca. Za-
praszamy do skorzysta-
nia z oferty Szkoły Tańca 
Iluzja:
Cennik i rabaty dla jedne-
go członka rodziny:
20 proc. zniżki na karnet 
4 wejścia (wartość 60 zł)
15 proc. zniżki na karnet 
8 wejść (wartość 108 zł)
10 proc. zniżki na karnet 
12 wejść (wartość 144 zł).

Cennik i rabaty dla dru-
giego i kolejnego członka 
rodziny:
30 proc. zniżki na karnet 
4 wejścia (wartość 60 zł)
25 proc. zniżki na karnet 
8 wejść (wartość 144 zł)
20 proc. zniżki na karnet 
12 wejść (wartość 144 zł).

Szkoła Tańca „Iluzja”
ul.Żwakowska 20 a (ME-
RINO)
43-100 Tychy
tel: 697 339 375
pn-pt  15.00-21.00
http://szkolatańcailuzja.
pl/tychy/.
Więcej informacji o pro-
gramie 3+ w Urzędzie 
Miasta Tychy, BOK sta-
nowisko nr 3, tel.: 32 
776 30 30, e-mail:  pau-
lina.paszek@umtychy.pl, 
www.licznarodzina.pl

Łyżwiarze mogą korzystać m.in. z lodowiska pod „Żyrafą”.

Zima w mieście
Ferie w mieście nie 

muszą oznaczać 
nudy! wczoraj,  

17 stycznia 
w teatrze, kinie, 

bibliotekach, 
klubach 

osiedlowych 
i domach kultury 

rozpoczęŁy się 
zajęcia dla dzieci 
i mŁodzieŻy. takŻe 

obiekty sportowe 
nie stoją puste.

Na tych, którzy nie wyje‑
chali na zimowy wy‑

poczynek, przez cały okres fe‑
rii czekają m.in. lodowiska 
sezonowe pod „Żyrafą” i przy  
ul. Brzozowej, czynne codzien‑
nie, w godz. 8.00‑20.00, z dwiema 
przerwami technicznymi w godz. 
13.00‑15.00 oraz 16.30‑18.00. 
Korzystanie z obiektów jest bez‑
płatne. W ferie zaprasza też pły‑
walnia miejska. Od 17 do 30 
stycznia, w godz. 8.00‑17.00 tań‑
sze są bilety ulgowe; (2,50 zł – bi‑
let jednogodzinny, 4,50 zł – dwu‑
godzinny).

Na sportowo
Jak co roku w czasie ferii, 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre‑
acji przygotował szereg imprez 
sportowych. Wszystkie odbę‑
dą się w Hali Sportowej przy al. 
Piłsudskiego. Już wczoraj ruszył 
Turniej Piłki Nożnej Halowej. 
Zagrali uczniowie szkół pod‑
stawowych, podzieleni na dwie 
kategorie wiekowe (klasy VI i V 
oraz klasy IV i młodsze). Nato‑
miast w środę, 19 stycznia, swoje 
rozgrywki będą mieli gimnazja‑
liści (roczniki 1995‑97).

W drugim tygodniu ferii 
odbędą się turnieje koszykówki 
– w poniedziałek, 24 stycznia dla 
chłopców, a w środę, 26 stycz‑
nia dla dziewcząt. W obu przy‑
padkach rywalizacja będzie się 
toczyć w dwóch kategoriach – 
gimnazjaliści (roczniki 1995‑97) 
oraz uczniowie szkół podstawo‑
wych (roczniki 1998 i młodsi). 
Terminy zgłoszeń upływają 21 
stycznia (chłopcy) i 25 stycz‑
nia (dziewczęta). Jedna drużyna 
może liczyć maksymalnie dzie‑
sięciu zawodników. Rozgryw‑
ki będą się odbywały w godz. 
9.00‑14.00.

Natomiast w niedzielę,  
30 stycznia, odbędzie się IV 
Grand Prix Tychów w Biegach 
Długodystansowych. Bieg ruszy 
o godzinie 10.15. Wszelkie in‑
formacje są udzielane w biurze 
MOSiR Tychy, al. Piłsudskiego 
12, pok. 313 oraz pod numerem 
telefonu 32 325 71 32.

W bibliotece
Bezpłatnie i bez koniecz‑

ności wcześniejszych zapisów, 
przez całe ferie zapraszają ty‑
skie biblioteki. Miejska Bi‑
blioteka Publiczna organizuje 

Biblioferie 2011 pod hasłem 
„Zimowe rozmaitości”. Czyta‑
nie, malowanie, gry planszowe 
i zabawy – zajęcia skierowane 
do dzieci i młodzieży w różnym 
wieku codziennie odbywają się 
w prawie wszystkich filiach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
– Oprócz filii nr 1 na placu św. 
Anny 3 i Centrali przy ul. Wy‑
szyńskiego, które są filiami dla 
dorosłych, wszystkie filie pro‑
wadzą zajęcia. Każda proponu‑
je coś innego – mówi Elżbieta 
Pytel z działu promocji MBP 
w Tychach.

Oto jakie cykle tematyczne 
zajęć proponują poszczególne fi‑
lie biblioteki (w każdym z tema‑
tów zaplanowane są różne zaję‑
cia, m.in. głośne czytanie, prace 
plastyczne, rozmowy, konkursy 
i zabawy):
æ Filia nr 2, pl. św. Anny 1 – 
„BEZPIECZNY W KAŻDYM 
MIEJSCU”,
æ Filia nr 3, ul. Batorego 9 – 
„KOLORY ZIMY”
æ Filia nr 4, ul. Czysta 27 – 
„PTAKI I ZWIERZĘTA ZIMĄ”
æ Filia nr 5, ul. Dąbrowskiego 5 
– HU! HU! HA! NASZA ZIMA 
ZŁA! ”
æ Filia nr 6, ul. Edukacji 64 – 
„W ŚWIECIE DINOZAURÓW”
æ Filia nr 7, al. Niepodległości 
110 – „ZIMA Z MISIEM PAD‑
DINGTONEM”
æ Filia nr 9, ul. Edukacji 102 
(Szpital Wojewódzki) – „ZIMO‑
WE ZABAWY”
æ Filia nr 10, ul. Przejazdowa 6 – 
„ŚWIAT PEŁEN BAŚNI”
æ Filia nr 11, ul. Kopernika 3 – 
„ZIMOWE OLIMPIADY”

æ Filia nr 12, ul. Zaręby 31 a – 
„KOMIKSOWO”
æ Filia nr 13, ul. Dmowskiego 
33 – „ZIMOWY KLUB MŁO‑
DYCH ODKRYWCÓW”
æ Filia nr 14, ul. Armii Krajo‑
wej 105 – „PODRÓŻE PRZEZ 7 
KONTYNENTÓW” 
æ Filia nr 15, ul. Narcyzów 24 
– „PRZENIEŚ SIĘ Z NAMI 
W KRAINĘ MUMINKÓW”
æ Filia nr 18, ul. Konfederatów 
Barskich 17‑19 – „ZIMOWE 
ZABAWY”

Więcej informacji na stronie 
www.mbp.tychy.pl w zakładce 
aktualności.

Do kina i teatru
W Teatrze Małym w Tychach 

rozpoczęły się wczoraj warsztaty 
teatralne dla młodzieży. Czego 
nauczyli się uczestnicy, będzie 
można zobaczyć podczas po‑
kazu scenicznego w czwartek,  
20 stycznia o godzinie 18.00 
Wstęp bezpłatny. Z kolei ju‑
tro w Galerii Obok odbędą się 
warsztaty plastyczne dla dzieci 
od lat 6 – malowanie na cera‑
mice. Zapisy w Galerii „Obok” 
(tel. 32 227 36 18 lub 32 227 20 
67 wew. 33). Decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Na teatralnej scenie podczas 
ferii zimowych odbędą się trzy 
spektakle:

æ „O Janku Wędrownicz‑
ku i Kominiarczyku” – spektakl 
w wykonaniu Piotra Rybaka,  
25 stycznia (wtorek), godz. 10.00 
Cena biletu: 6 zł dzieci, 7 zł do‑
rośli.

æ „PIASKOWNICA” – 
spektakl adresowany do widzów 

od lat 15. odbędzie się 26 stycz‑
nia (środa), godz. 18.30. Cena 
biletu: 25 zł, legitymacja szkolna 
i studencka 20 zł.

æ „CZERWONY KAPTU‑
REK” – na podstawie tekstu Jana 
Brzechwy, 29 stycznia (sobota) 
godz. 16.00 Cena biletu: 12 zł 
dzieci, 14 zł dorośli, bilet grupo‑
wy (pow. 8 osób) 10 zł.

Przez całe ferie, od ponie‑
działku do piątku, codziennie 
o godz. 10.00 zaprasza najmłod‑
szych NoveKino Tychy. Pierw‑
szy tydzień, od 17 do 21 stycz‑
nia, upłynie pod hasłem „Tydzień 
gier i zabaw”. Oglądnie filmu 
będzie poprzedzone 45 minuta‑
mi wspólnej zabawy. W drugim 
tygodniu ferii (24 – 28 stycznia) 
przed seansami będą się odbywać 
spotkania ze specjalnymi gośćmi. 
Ten tydzień w kinie to „Tydzień 
opowieści”. A oto, jakie filmy bę‑
dzie można obejrzeć:
æ 17 stycznia – „Mysi Agenci”,
æ 18 stycznia – „Zaplątani”,
æ 19 stycznia – „Safari”,
æ 20 stycznia – „Ryś i Spółka”,
æ 21 stycznia – „Jak ukraść księ‑
życ”,
æ 24 stycznia – „Iluzjonista”,
æ 25 stycznia – „Zemsta Futrza‑
ków”,
æ 26 stycznia – „Mia i Migusie”,
æ 27 stycznia – „Artur  
i Minimki 3: Dwa Światy”,
æ 28 stycznia – „Shrek Forever”.

Cena biletu – 12 zł, dla grup 
zorganizowanych (min. 15 osób) 
– 10 zł.

Moc zabawy
Na zajęcia świetlicowe, te‑

atralne, wokalne, rękodzielnicze, 

komputerowe i inne, zaprasza‑
ją Młodzieżowy Dom Kultury 
Tychy nr 1 im. Artystów Rodu 
Kossaków (ul. Hlonda 1) i Mło‑
dzieżowy Dom Kultury Tychy nr 
2 (ul. Elfów 56) Szczegółowe in‑
formacje można uzyskać:
æ MDK nr 1: 32 227 30 59,  
http://mdk1tychy.edupage.org
æ MDK nr 2: 32 227 31 10,  
www.mdk2tychy.pl
W klubach osiedlowych Ty‑
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Oskard oraz w Spółdzielczym 
Domu Kultury „Tęcza” organi‑
zowane są małe formy wypo‑
czynku. Pierwszy turnus „półko‑
lonii” ruszył wczoraj i zakończy 
się 21 stycznia (piątek), dru‑
gi turnus – od poniedziałku 24 
stycznia do piątku 28 stycznia. 
W programie są wycieczki au‑
tokarowe i piesze, wyjścia na ba‑
sen, do kina i na kręgielnię, za‑
jęcia plastyczne, gry i zabawy, 
miniturnieje i konkursy sporto‑
we, zajęcia teatralne, taneczne, 
świetlicowe... Słowem, nie moż‑
na się nudzić.

Warto sprawdzić również 
ofertę Muzeum Miejskiego, któ‑
re dla zainteresowanych przygo‑
towało wycieczki i lekcje muze‑
alne (informacje i zapisy pod nr 
tel. 32 327 18 21). Z kolei cen‑
trum zabaw Hop‑Siup oferu‑
je ferie z robotami (informacje 
na stronie www.hopsiup.pl).

MCK
Starszych „feriowiczów” 

Miejskie Centrum Kultury za‑
prasza na koncerty:

æ 21 stycznia (piątek), godz. 
19.00: „Cicho, cicho pastusz‑

kowie” – koncert jazzowy ko‑
lęd Włodzimierza Nahornego 
i Bogdana Loebla.

æ 28 stycznia (piątek), godz. 
19.00: Koncert jazzowy tria  
W. Karolak – K. Kijas – A. Skolik.

A wszystkich wielbicie‑
li szant, niezależnie od wieku, 
zapraszamy w dniach 21 – 22 
stycznia (piątek, sobota) na ko‑
lejną zimową edycję Festiwalu 
Szantowego Port Pieśni Pracy. 
Impreza odbędzie się w Zespole 
Szkół Muzycznych przy al. Nie‑
podległości 53. Karnety w cenie 
30 zł.

Więcej informacji o impre‑
zach na stronie www.kultura.ty‑
chy.pl SylWIa ZaWaDZKa

w poniedziałek ruszył turniej piłki nożnej halowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów.
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Rajdowcy pokonali repre-
zentację artystów 6:4 w me-
czu hokejowym, rozegra-
nym w sobotę na lodowisku 
w Tychach. Impreza co roku 
towarzyszy finałowi wiel-
kiej orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

P rzed spotkaniem drużyn ar-
tystów i rajdowców, na tafli 

pojawiły się Tyskie Lwy – mło-
dzieżowa drużyna hokeja, po-
tem krótki mecz rozegrały Ato-
mówki, czyli żeńska sekcja GKS 
z oldboyami GKS Tychy.

Następnie, przy pełnych 
do ostatniego miejsca trybunach, 
na lód wyjechali znani aktorzy, 
muzycy i sportowcy. Tyszanie 
mogli podziwiać w akcji m.in. 
Tomasza Ciachorowskiego, Ma-
teusza Dewerę, Bogdana Kalusa, 
Sylwestra Maciejewskiego, Mar-
cina i Rafała Mroczków, Macie-
ja Friedka, Krzysztofa Hanke 
(w loży komentatorów pojawi-
ła się partnerująca mu w serialu 
„Święta wojna” Joanna Bartel), 
Mariusza Kałamagę, Piotra Ku-
pichę, Michała Wiśniewskiego, 
Marka Kapłona, Sebastiana Rie-

dla, Kamila Durczoka, Mariusza 
Czerkawskiego, Kajetana Ka-
jetanowicza, Tomasza Kuchara 
i wielu innych. Na lód wyjecha-
ły też panie: Miss Polonia 2008 
Angelika Jakubowska i aktor-
ka Emilia Curyło. Dziewczyny 
wspomogły hokeistów w poje-
dynku na rzuty karne, jaki został 
rozegrany po meczu. Tu obie 
drużyny okazały się jednakowo 
skuteczne – pojedynek zakoń-
czył się remisem.

W przerwie pomiędzy roz-
grywkami rajdowcy udowod-
nili, że świetnie radzą sobie nie 
tylko na łyżwach. Na taflę wyje-
chały samochody rajdowe Piotra 
Meresińskiego, Andiego Manci-
na i Wojciecha Zaborowskiego. 
Kierowcy dali pokaz jazdy na lo-
dzie.

Cały dochód z imprezy za-
sili konto Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Sprzedano 
wszystkie 2700 biletów, co daje 
kwotę 13.500 zł. Trwa liczenie 
pieniędzy z kwesty prowadzo-
nej na lodowisku oraz sprzeda-
ży kalendarzy WOŚP podczas 
imprezy.

SylwIa ZawadZka

Będziemy wsPólnie Podróżować, doPóki nam chęci i sił 
sTarczy...

z wnuczką na safari
Zanikają 

we współcZesnym 
świecie 

wielopokoleniowe 
klany rodZinne. 

o tych starsZych – 
babcie i dZiadków, 

na co dZień młodZi 
racZej nie dbają. 
prZypomną sobie, 

a i to dobre, 
Z okaZji ich święta 

(22 i 23 stycZnia). 
na sZcZęście bywa 

też inacZej. ZdarZa 
się, że prZepaść 

w postaci niemal 
60 lat różnicy 
wiekowej, nie 
ma więksZego 

ZnacZenia…

Marek ciszak
m.ciszak@twojetychy.pl

o Zygmuncie Dusiu, mieszka-
jącym w Tychach emeryto-

wanym montażyście filmowym, 
pisaliśmy rok temu w tekście „Ży-
ciorys taśmą pisany”. Prezentu-
jąc w wywiadzie jego zawodowe 
życie, niewiele zajmowaliśmy się 
jego życiem rodzinnym. Tymcza-
sem nestor polskich filmowców 
(83 lata) ma córkę – jedynaczkę, 
trzy wnuczki i trójkę prawnucząt 
(w tym dwóch bliźniaków).

Z Sosnowca 
do Tychów

wnucZka kaRolI-
na: Dziadzia kiedyś mieszkał 
w Sosnowcu, bardzo dużo pra-
cował, rzadko się widywaliśmy. 
Był bardziej takim straszakiem 
w ustach Babci i Mamy, które mó-
wiły, że jak czegoś tam nie zrobię 
to powiedzą Dziadzi… I zawsze 
– proszę mi wierzyć – działało! 
Po śmierci Babci, choć mówi się, 
że starych korzeni się nie przesa-
dza, Dziadzia sprzedał mieszka-
nie, które dzielił z Babcią i prze-
prowadził się do Tychów z dwóch 
względów: Sosnowiec kojarzył mu 
się bardzo z Babcią, a w Tychach 
mieszkałyśmy my wszystkie. Jak 
się szybko okazało, odwiedziny, 
które na początku były chyba bar-
dziej kontrolne z naszej strony (czy 
Dziadzia dobrze znosi samotność), 
szybko przerodziły się w rozmowy, 
pełne pasji z mojej strony. I tu od-
kryłam w Nim kumpla; w szcze-
gólności we wspólnych wypadach 
do kina, w wertowaniu kanałów 
telewizyjnych, książek i czasopism 
filmowych. Jesteśmy maniakami 
filmowymi. Dziadzia z racji za-
wodu, ja zapewne odziedziczyłam 
to w genach. I tak, w sumie trochę 
wspólnie, obroniliśmy moją pracę 
magisterską, zresztą ze specjaliza-
cji montaż filmowy. Pomagaliśmy 
wspólnie przy obronie wielu in-
nych prac dyplomowych związa-
nych z filmem. Po studiach, bez 
większych perspektyw -jak chyba 
większość studentów – no i bardzo 
ciekawa już wtedy świata, wyemi-
growałam do Danii. Tu szczęście 

w nieszczęściu bardzo fajnie mi się 
ułożyło. Szczęście – bo mam pra-
cę przynoszącą satysfakcję i pienią-
dze, w nieszczęściu – bo czas leciał, 
a ja zostawiłam mojego kumpla 
w Tychach…

dZIadek ZygMunT: Ka-
rolina przez internet znalazła pracę 
przy rozwożeniu gazet, a żeby było 
zabawniej, to trzeba dodać, że ko-
nieczny był w tej pracy własny ro-
wer, choć wiadomo, że w Danii jest 
więcej rowerów jak ludzi. Kupi-
łem jej ten rower, ale już po trzech 
dniach ktoś go ukradł. Szybko 
znalazła następną pracę w cen-
trum Kopenhagi, gdzie zarządza 
obecnie prywatnym pensjonatem. 
Ma sześć tygodni urlopu i zawsze 
przyjeżdża do Polski przywożąc 
ogromne prezenty.

włochy i Sycylia
kaRolIna: Choć wiem, 

że Dziadzia znosił mój wyjazd 
dzielnie, mnie nie było z tym ła-
two. Ciężko było mi nawet do Nie-
go zadzwonić. Po dwóch latach, 
kiedy to zarobione na emigra-
cji pieniądze chciałam przezna-
czyć na kupno swojego własnego 
mieszkania, Dziadzia nagle po-
stanowił przepisać mi swoje. Jego 
wola była dla mnie dość zaskaku-
jąca, choć i przerażająca: dlacze-
go już? czy myśli o swoim wieku? 
Wtedy postanowiłam znaleźć ja-
kieś wyjście z sytuacji, jakiś kom-
promis pomiędzy tym, że mi go 
strasznie brakuje, a jednoczesnym 
nie rezygnowaniem z plusów emi-
gracji. Odłożone pieniądze po-
stanowiłam przeznaczyć na nasze 
wspólne podróże – na czas kie-
dy jesteśmy tylko my – dla siebie. 
Razem! Ja i mój najlepszy Kumpel 
– choć wiekowy. I tak wyruszyli-
śmy na pierwszą naszą wyciecz-
kę. To była podróż przez Włochy 
i Sycylię. Kolejna podróż przez 
Egipt, potem mieliśmy przerwę, 
ponieważ odwołano nam wyciecz-
kę z powodu pyłu wulkanicznego. 
Ostatnia podróż w grudniu ubie-
głego roku – zwiedziliśmy Kenię. 
Mama moja, a córka Dziadzi, była 
przeciwna tak dalekiej podróży jak 
do Kenii, w końcu lecieliśmy po-
nad 10 godzin samolotem… Pro-
szę sobie wyobrazić, że Dziadzia 
w sumie całą podróż przespał i już 
w pierwszym dniu pobytu był jak 
nowo narodzony. W przeciwień-
stwie do wielu jej uczestników, 
ze mną włącznie.

dZIadek ZygMunT: 
Karolina nie potrafi usiedzieć 
na miejscu i zaproponowała 
wspólne wycieczki zagraniczne. 
Byłem zdziwiony, przedtem jakoś 

nigdy nie miałem okazji wędro-
wać po świecie, zresztą są to dość 
drogie rzeczy. Zaproponowała, 
że ja mam wybierać miejsca, a ona 
zajmie się resztą. Finansowaniem 
też. I tak się stało. Nie przypuszcza-
łem, że w moim wieku coś takiego 
mnie spotka. Ja nie załatwiam nic, 
ona jest też moim przewodnikiem, 
bo na przykład na takim lotnisku 
to bym się pogubił. Jak opowia-
dam o tym kumplom, to mówią, 
że jestem szczęściarz, urodzony 
w czepku. W życiu bym nie pomy-
ślał, że będę zwiedzał Park Naro-
dowy w Kenii, obserwował dzikie 
zwierzęta w ich naturalnym środo-
wisku. Niesamowitym przeżyciem 
był godzinny lot balonem, podczas 
którego obserwowaliśmy stada 
zwierząt. Taki lot kosztuje 450 do-
larów. Odwiedziliśmy też wioskę 
Masajów, którym nie wolno już 
polować, ale zapoznają turystów 
ze swoimi zwyczajami.

kaRolIna: W kwietniu wy-
bieramy się do Hiszpanii. To już 
w sumie za niewiele ponad dwa 
miesiące. Hiszpania to taki bardziej 
ukłon w stronę Mamy (tylko 4 – 5 
godzin lotu), ale już w grudniu my-
ślimy o zobaczeniu Tadż Mahal.

Będziemy wspólnie podróżo-
wać, dopóki nam chęci i sił starczy, 
a mamy ich wspólnie naprawdę 
wiele.

dZIadek ZygMunT: 
Na wycieczce uczestnicy patrzy-
li na nas podejrzliwie. Starszy 
pan, z młodą dziewczyną, wszy-
scy myśleli, że jesteśmy jakąś parą. 
Wnuczka mi o tym powiedziała, 
ja jej na to: nie prostuj tego, niech 
tak myślą. Ale oczywiście wszystko 
się szybko wydało.

Komputer, internet, telefony 
komórkowe – interesuje mnie jak 
to wszystko działa. Jak to możli-
we, że dzwonię z Kenii do Tychów, 
a słychać tak jakbym stał obok? 
Wnuczka mi mówi: nie zastanawiaj 
się jak to działa, nie myśl o tym, tyl-

ko po prostu z tego korzystaj. Ale 
to nie daje mi spokoju, kupuję róż-
ne książki i czytam.

wyjątkowa więź
kaRolIna: Pokochaliśmy 

podróże a więź, która była bar-
dzo mocna między nami, teraz 
jest wyjątkowa. Podobno to widać, 
bo nieraz na wycieczkach biorą nas 
za parę, co nas zresztą bardzo bawi. 
Niejednokrotnie słyszałam od na-
potkanych ludzi, że Dziadzia jest 
bardzo przystojny, co mi dodatko-
wo imponuje.

dZIadek ZygMunT: 
Zajmowałem się zawsze tro-
chę fotografią, byłem przecież 
w początkach telewizji operatorem 
filmowym, reporterem Wiadomo-
ści. Zawsze miałem dobry aparat, 
fotografowałem już przed wojną 
Kodakiem, potem miałem Rolle-
iflexa, a jeszcze później kupiłem 
Pentacona six, kosztował wtedy 24 
tysiące, a mały fiat 60 tysięcy. Po-
szła na ten aparat cała moja nagro-
da za Srebrnego Lajkonika na Fe-
stiwalu Filmów Dokumentalnych 
w Krakowie. Kiedy weszły aparaty 
cyfrowe, też oczywiście kupiłem, 
musiałem się go nauczyć. Miał 
dość słaby teleobiektyw, no i Karo-
lina przed wyjazdem do Kenii ku-
piła teleobiektyw 250-tkę. Dzięki 
temu mogłem tam fotografować te 
wszystkie zwierzęta. Ja nie jestem 
może przeciętnym emerytem, 
bo świadczenia mam dość wyso-
kie, ale raczej samodzielnie na ta-
kie podróże bym sobie nie mógł 
pozwolić. Wnuczka mi nigdy nie 
mówi ile co kosztuje, ale ja prze-
cież mogę się tego dowiedzieć 
od innych. Na takich wycieczkach 
jest program podstawowy i dodat-
kowe, za które się osobno płaci. 
Ja w tym nie uczestniczę, ale Karo-
lina jeździ na wielbłądach, nurkuje, 
fruwa na lotni za motorówką, ściga 
się na quadach. To już oczywiście 
nie dla mnie, ale z każdego takiego 
miejsca robię zdjęcia. Z każdej wy-
cieczki mam album zdjęć. Często 
potem zaglądam do nich i przypo-
minam sobie wszystko. Obróbka 
tych zdjęć, wybór z tysiąca, wkła-
danie do albumów, to fajne zajęcie 
i dobra pamiątka. Ostatnio ledwo 
zdążyłem na Gwiazdkę zrobić cały 
album z Kenii.

Zdrowie, pieniądze, rodzi-
na… Czy ja wiem? Ważne jest 
aby się w sobie nie zasklepiać, ale 
też dawać coś z siebie. Pomagałem 
Karolinie w studiach, ale przecież 
nigdy nie liczyłem na jakiś ekwi-
walent. Taka jest Karolina. Ma taki 
charakter.

MaRek cISZak
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niesamowitym przeżyciem był godzinny lot balonem

Zygmunt duś i wnuczka karolina w kwietniu wybierają się w 
kolejną podróż.

raJdowcy Pokonali 
arTysTów

hokej z gwiazdami

trybuny były zapełnione do ostatniego miejsca. na imprezę 
sprzedano wszystkie 2700 biletów. 

tomasz ciachorowski i mariusz kałamaga przed wejściem na lód.

razem z rajdowcami zagrał 
michał wiśniewski... (na zdjęciu 
obok), a skład drużyny artystów 
wzmocnił mariusz czerkawski. 



W miniony wtorek w Ośrod-
ku Wypoczynkowym Pa-
procany odbył się pokaz 
„Zasady bezpiecznego za-
chowania na lodzie i postę-
powania w przypadku za-
łamania się lodu”. Tyscy 
ratownicy WOPR i straża-
cy przygotowali go z myślą 
o dzieciach i młodzieży.

R atownicy WOPR i straża-
cy prezentowali, jak zacho-

wywać się na lodzie, który grozi 
pęknięciem lub już jest nadpęk-
nięty, jak samodzielnie wyjść 
z przerębla, a także jak pomóc 
osobie, pod którą załamał się lód. 
– Najważniejsze, to zachować 
spokój – mówi Marcin Marcak, 
wiceprezes OR WOPR Tychy. – 
Następnie staramy się podpły-
nąć do krawędzi i próbujemy 
wejść na taflę, pomagając sobie 
pracą nóg, tak, jakbyśmy płynęli 
„żabką”. Po wyjściu z wody, nale-
ży doczołgać się do brzegu.

W pokazie ratownicy uży-
wali zarówno specjalistycznego 
sprzętu (drabina, liny, łódź), jak 
i sprzętu, który możemy mieć 
pod ręką – kije hokejowe i nar-
ciarskie, sanki, szaliki czy gałęzie.

Ratownicy przestrzegali też 
przed zabawami na lodzie. – Ni-
gdy nie mamy pewności, że lód jest 
bezpieczny – mówi Marcin Pluta, 
wiceprezes OR WOPR Tychy. – 
Woda jest żywiołem, który zarów-
no zimą, jak i latem, jest nieprzewi-
dywalny. Dlatego bezpieczniej jest 
korzystać ze sztucznych lodowisk.

Organizatorem pokazu 
był Oddział Rejonowy Wod-
nego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratowniczego w Tychach, 

Miejski Ośrodek Sport i Re-
kreacji w Tychach oraz Dyrek-
cja Zespołu Szkół Sportowych. 
 SłaB

www.tychy.pl
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Osiedle
Cztery Pory Roku
TWOJE MIEJSCE
W TWOIM MIEŚCIE

oddział Tychy, al. Bielska 155

tel.: 32 750 66 71
514 601 720 
695 908 030

tychy@murapol.pl
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1. Nie wpadaj w panikę, zachowaj spokój,
2. Wezwij pomoc dzwoniąc pod nr 112,
3. Nie podchodź do poszkodowanego, ponieważ lód może 
się pod tobą załamać,
4. Staraj się podać lub rzucić cokolwiek, za co można się 
trzymać (np. linę, gałąź, kurtkę czy sanki),
5. Pomóż poszkodowanemu wydostać się na krawędź 
lodu,
6. Jeżeli to możliwe przenieś poszkodowanego w suche 
i ciepłe miejsce.

POKAZ RATOWNIKÓW WOPR

Bezpiecznie na lodzie

gdy zobaczysz wypadek na lodzie:

W pokazie ratownicy używali specjalistycznego sprzętu.
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r e k l a m a

k o m u n i k a t y Najczęściej do wypadków  
z pieszymi dochodzi Na przejściach

pasy na cenzurowanym
w ostatnim czasie w Tychach 
ubyło kilkanaście przejść dla 
pieszych. jedni się denerwu-
ją, bo mają nieco dalej do pa-
sów, inni chwalą, gdyż likwi-
dacja mniej uczęszczanych 
przejść dla pieszych popra-
wia bezpieczeństwo i sprzyja 
bardziej płynnemu ruchowi 
w mieście.

o tym, jakie miasto podejmu‑
je działania, by poprawić 

bezpieczeństwo pieszych, rozma‑
wiamy z Arturem Kruczkiem, kie‑
rownikiem Referatu Inżynierii 
Ruchu Drogowego w Wydziale Ko‑
munikacji UM.

TT: czy rzeczywiście likwida-
cja niektórych przejść sprzyja 
bezpieczeństwu pieszych?
ARTUR KRUCZEK: Przejścia 
dla pieszych to miejsca szczegól‑
ne, gdzie teoretycznie wszyscy 
– kierowcy i piesi – powinni za‑
chować szczególną ostrożność. 
W praktyce jednak tak nie jest, 
bo do wypadków z pieszymi do‑
chodzi najczęściej właśnie w oko‑
licach przejść lub na nich. W 2009 
roku, na 10 wypadków śmiertel‑
nych na tyskich drogach, 9 było 
z pieszymi, z czego 8 na przej‑
ściach. Kiedy mamy zbyt dużo 
przejść na krótkim odcinku dro‑
gi, kierowcy tracą koncentrację, 
często przyspieszają między pasa‑
mi. Z kolei piesi na pasach mniej 

zwracają uwagę na nadjeżdżające 
samochody.

Gdzie w Tychach notuje się 
najwięcej wypadków z pie-
szymi?
Przede wszystkim na naszych 
drogach dwujezdniowych, bo tu‑
taj kierowcy rozwijają największe 
prędkości. Tak jest na al. Niepodle‑
głości, al. Bielskiej i ul. Sikorskiego. 
W latach 2005‑2009 najwięcej wy‑
padków było na przejściach na al. 
Bielskiej – 46 zdarzeń. Zginęły tu 4 
osoby, 38 zostało rannych. Z kolei 
na al. Niepodległości było 27 wy‑
padków, zginęły 2 osoby, 23 zosta‑
ły ranne. Na trzecim miejscu w tej 
statystyce jest ul. Dmowskiego, po‑
tem Sikorskiego, Katowicka, Grota‑
Roweckiego, Mikołowska, Armii 
Krajowej.

I tutaj są zamykane przejścia?
Tak, choć nie tylko. Przejścia do li‑
kwidacji wytypowaliśmy po uprzed‑
nich pomiarach natężenia ru‑
chu pieszego. Zlikwidowaliśmy 
np. przejście na al. Niepodległości, 
w okolicach przychodni weteryna‑
ryjnej. W godzinie szczytu korzysta‑
ło z niego niewiele ponad 20 osób, 
a przejście było bardzo niebezpiecz‑
ne, niewymiarowe. Na al. Niepod‑
ległości – od al. Bielskiej do Urzę‑
du Skarbowego, a więc na odcinku 
ok. 650 m – było 10 przejść dla pie‑
szych. Zlikwidowaliśmy trzy. I tak 
jeszcze jest ich za dużo. Część jest 

tylko jednostronnych, stanowiących 
dojście do wewnętrznych parkin‑
gów. Na ul. Sikorskiego zostało zli‑
kwidowane przejście, bo w pobliżu 
– przy kościele i przy ul. Uczniow‑
skiej – są dwa inne. Zbędne jest 
też m.in. przejście przy skrzyżowa‑
niu ul. Żółkiewskiego – Sikorskie‑
go. Likwidacja niektórych przejść 
dla pieszych, a więc ograniczenie 
miejsc kolizyjnych, jest jednak tylko 
jednym z działań, jakie podejmuje‑
my, by poprawić stan bezpieczeń‑
stwa na naszych drogach.

A inne?
Instalujemy coraz więcej tzw. ak‑
tywnych przejść, czyli takich, które 
po naciśnięciu przycisku ostrzega‑
ją kierowców sygnałem świetlnym. 
Takie rozwiązania mamy na al. Nie‑
podległości, al. Bielskiej, Sikorskie‑
go, Oświęcimskiej, Towarowej i in. 
Systematycznie powstają kolejne 
azyle dla pieszych, głównie na od‑
cinkach dróg o znacznej szerokości. 
W latach 2002‑2009 wybudowa‑
no ich 19, w ub. roku dwa kolejne 
– na Grota‑Roweckiego i na Żwa‑
kowskiej. W 2002 roku mieliśmy 
jedną z gorszych w Polsce statystyk, 
jeśli chodzi o wypadki z pieszymi. 
Zaczęliśmy budować azyle, powsta‑
wały ronda, które rozwiązywały 
przejścia dla pieszych w okolicach 
skrzyżowań. I to przyniosło efekty – 
na początku dekady mieliśmy rocz‑
nie ok. 90 wypadków z udziałem 
pieszych, w latach 2008‑2009 – 60. 

W ciągu niespełna 10 lat liczba wy‑
padków z pieszymi znacznie zma‑
lała (o około 30 proc.), a trzeba pa‑
miętać o znaczącym wzroście liczby 
samochodów. Kiedy weszliśmy 
do UE mieliśmy zarejestrowanych 
w Tychach 46 tys. samochodów, 
na koniec 2009 r. – 72,5 tys. aut. 
W ubiegłym roku razem z policją 
kontrolowaliśmy większość przejść 
dla pieszych pod kątem widocz‑
ności. Ze względów bezpieczeń‑
stwa wycięte zostały 53 drzewa, 
w 28 przypadkach jeszcze czekamy 
na zgodę na wycinkę.

Pojawiają się także przejścia 
wyhamowujące piratów. Na 
czym polega ich działanie?
Światła zamontowane przy przej‑
ściu dla pieszych nie zmieniają 
się, gdy na drodze nie ma ruchu 
– wówczas dla wszystkich pali 
się sygnał czerwony. Jednak, kie‑
dy zbliża się do niego samochód 
i jedzie z dozwolona prędkością 
50 km na godzinę, włącza się zie‑
lone światło. Jeśli natomiast po‑
jazd porusza się z niedozwoloną 
prędkością, będzie musiał się za‑
trzymać, gdyż nie otrzyma sygna‑
łu zielonego. Pieszemu natomiast 
zapali się sygnał zielony, kiedy na‑
ciśnie przycisk. Takie sygnalizacje 
pracują już przy skrzyżowaniu al. 
Piłsudskiego‑ul. Tischnera, Miko‑
łowskiej‑Burschego i ul. Sikorskie‑
go‑Tołstoja‑Wieniawskiego. 

Leszek sobIerAj

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z 

późn. zm.).

prezydeNT miasTa 
Tychy

OGŁASZA
PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Jagodowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2565/25 i 2753/25 o łącznej 
pow. 958 m2 zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00011456/1 Sądu Rejono‑
wego w Tychach jako własność Gminy Tychy.
Przetarg jest ograniczony do osób legitymujących się tytułem własności do 
działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie sprzedawanej nieruchomo‑
ści.
Dla obszaru, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość grun‑
towa brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, nie‑
zbędne jest uzyskanie, na wniosek inwestora, decyzji ustalającej warunki za‑
budowy terenu.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 191.600,00 zł netto.
Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i 
usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2011 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49, sala 101 (I piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby, które złożą w Urzędzie Miasta Tychy – 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, al. Niepodległości 49, pokój 720 (pię‑
tro VII) do dnia 23 lutego 2011 r. do godz. 15:00, dowody potwierdzające speł‑
nienie następujących warunków uczestnictwa w przetargu:
– złożą oświadczenie, że zapoznały się z warunkami przetargu oraz ich akcep‑
tację, – przedłożą aktualny wypis z księgi wieczystej dotyczący nieruchomości 
położonej w bezpośrednim sąsiedztwie sprzedawanej nieruchomości,
– przedłożą dowód wpłaty wadium * (oryginał dowodu wpłaty wadium, po‑
twierdzenie wydane przez Wydział Budżetu i Księgowości o wniesieniu wa‑
dium w obligacjach Skarbu Państwa)., * Wadium może być wnoszone w pienią‑
dzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych 
do obrotu publicznego.
Wysokość wadium wynosi 19.160,00 zł, które należy uiścić najpóźniej do dnia 
23 lutego 2011 r. Wadium wniesione w gotówce należy wpłacić na konto Urzę‑
du Miasta Tychy Wydział Budżetu i Księgowości nr 73 1020 2528 0000 0902 
0267 5213 w PKO Bank Polski SA Centrum Korporacyjne w Tychach.
Dodatkowe informacje, druk oświadczenia oraz warunki przetargu, które są 
integralną częścią niniejszego ogłoszenia, są do uzyskania w Urzędzie Mia‑
sta Tychy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 720, VII piętro) 
w godz. 7:30 do 15:30 (tel. 32 776‑37‑20) oraz na stronie internetowej: www.
umtychy.pl
Prezydent Miasta Tychy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powo‑
dów.
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
 DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
 dr Michał Gramatyka
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tumiki

ZIMA TO TRUDNY OKRES DLA 
AUT. NA DROGACH ŚNIEG 

I MNÓSTWO DZIUR. WJECHANIE 
W JEDNĄ Z NICH MOŻE SIĘ 

SKOŃCZYĆ W NAJLEPSZYM 
WYPADKU SKRZYWIENIEM FELGI. 

PECHOWCY ROZCINAJĄ OPONY, 
KRZYWIĄ WAHACZE, USZKADZAJĄ 

ZDERZAKI. NAPRAWA 
TO CO NAJMNIEJ KILKASET 
ZŁOTYCH, A W NOWSZYCH 

AUTACH NAWET KILKA TYSIĘCY...

Najczęściej zimą kierowcy niszczą felgi, krzywią 
wahacze czy wybijają sworznie wahaczy i koń-

cówki drążka kierowniczego. Psują się też amortyza-
tory, łożyska, tuleje metalowo-gumowe zawieszenia 
przedniego i tylnego. A na bryłach lodu kierowcy 
urywają tłumiki, zrywają linki hamulca ręcznego 
czy uszkadzają zderzaki i progi samochodu – wyli-
cza Jacek Brożek z firmy BroCar. Należy też pamię-
tać, że wpadniecie w dziurę przy większej prędkości 
może skończyć się o wiele gorzej, dlatego wolniej-
sza jazda zimą jest nie tylko bezpieczna, ale i mniej 
kosztowna.

Droga, zimowa jazda
W tyskiej firmie CS Fabryczna w ostatnim cza-

sie najczęściej wymieniane są tuleje na wahaczach, 
sworznie wahacza czy końcówki drążka. – Częściej 
zgłaszają się też klienci, u których zniszczona zosta-
ła opona, felga lub uszkodzenia są bardziej poważ-
ne. W zimie wielu kierowców przyjeżdża z uszko-
dzoną lub zerwaną plastikową osłoną pod silnikiem 
– mówi Andrzej Gleba z CS Fabryczna. Wjechanie 
w dziurę może nas niestety słono kosztować. Średni 
koszt łożysk osi napędowej to od 70 do 250 zł. Tyl-
ne łożyska kosztuje średnio od 35 do 250 zł. Śred-
nia cena sworznia to 50 zł, tuleja wahacza kosztuje 
ok. 25 zł/szt., a końcówka drążka ok. 50 zł. Musimy 
też pamiętać o kosztach usługi i regulacji zbieżno-
ści (ok. 80 zł), którą zaleca się zrobić po naprawach 
zawieszenia – radzi Andrzej Gleba z CS Fabryczna. 

Wahania cen są dość duże w zależności od modelu 
samochodu. Ceny mogą wynosić przy prostych na-
prawach około 100 zł, a naprawy związane z wymia-
ną droższych elementów zawieszenia w nowszych 
samochodach wyższej klasy, mogą przekraczać na-
wet 1000 zł – dodaje Rafał Plackowski, doradca ser-
wisowy P.B.Auto S.C.

Kto jest odpowiedzialny za dziury i za szko-
dy powstałe w ich wyniku? W celu odszkodowania 
za szkody spowodowane złym stanem dróg należy 
zwrócić się do zarządcy danej drogi, na której po-
wstało uszkodzenie – mówi Dariusz Plackowski, 
właściciel P’mix S.C.

Auto pod kontrolą
Zima to najtrudniejszy okres w roku dla na-

szego samochodu, dlatego zwracajmy szczególną 
uwagę na stan techniczny całego pojazdu każde-
go dnia – radzi Jacek Macioszek z Auto Trans-
przętu. I dodaje, że wizyta w stacji diagnostycznej 
pozwoli dokładnie określić stan techniczny po-
szczególnych zespołów samochodu i zminimali-
zować prawdopodobieństwo wystąpienia usterek 
w dalszym okresie eksploatacji. Przede wszystkim 
samochód trzeba dobrze wymyć – nie tylko nad-
wozie, ale przede wszystkim podwozie i silnik. 
Pozwoli nam to na ocenę zniszczeń dokonanych 
przez obecną na drogach sól. Sprawdźmy też stan 
felg i ogumienia, zawieszenie i układ jezdny, płyny 
eksploatacyjne i pióra wycieraczek, które szcze-
gólnie zimą szybko się zużywają. Warto skon-
trolować też osłony pod silnikiem i podwoziem, 
stan nadwozia, powłokę lakierową oraz zderzaki 
pod kątem otarć i rys – dodaje Macioszek. Nale-
ży sprawdzić też stan układu zawieszenia: waha-
cze, drążki, sprężyny, amortyzatory – skontrolo-
wać stan klocków, szczęk, bębnów hamulcowych, 
wyczyścić siedzenia klocków, przesmarować za-
mocowania, rozruszać cylinderki. Sensowną rze-
czą jest wymiana płynu hamulcowego (co 4 lata) 
i kontrola elementów gumowych. W samocho-
dach z klimatyzacją trzeba sprawdzić jej działa-
nie i uzupełnić czynnik chłodzący – mówi Zyg-
munt Klachacz z firmy Siegstar. I dodaje, że coraz 
częściej klienci przy wymianie części decydują się 
na podzespoły lepszej jakości co zwiększa bezpie-
czeństwo na drogach.  KW

POKRZYWIONE FELGI, WYBITE SWORZNIE, ROZCIĘTE OPONY CZYLI...

Zimowy tor przeszkód



www.tychy.pl

13
T W O J E  T Y C H Y 18 STYCZNIA 2011

informator

R E K L A M A

K O M U N I K A T Y

W tym tygodniu mamy dla naszych Czytelników 2 dwuoso-
bowe zaproszenia do NovegoKina (do wykorzystania od 24 
do 27 stycznia) na filmy,, Polowanie na czarownice” i,, Ilu-
zjonista”. Dostaną je osoby, które jako pierwsze dodzwonią 
się do nas w środę, 19 stycznia, o godz. 10, tel. 32 325 72 40

bilety 

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

INFORMATOR MIEJSKI

NA CO DO KINA

æ NoveKino
PREMIERY: ,,Och Karol 2" pt.-pon.: 10:00 
12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00; ,,Iluzjo-
nista" pt.- pon.: 09:00 10:45; ,,Mia i Migusie": 
pt.-pon.: 11:00.
POZOSTAŁE FILMY: ,,Artur i Minimki 3: Dwa 
Światy" wt.-pon.: 12:30; ,,Jak Ukraść Księżyc" 
wt.-pon.: 11:00;  ,,Megamocny 3D" wt.-czw.: 
10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00, pt.-

pon..: 11:30 13:30 15:30 17:30; ,,Opowieści z 
Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu 3D": wt.-
pon.: 09:15 19:15; ,,Polowanie na Czarowni-
ce" wt.-pon.: 15:15 17:30 19:45 22:00; ,,Safari 
3D" wt.-pon.: 09:00 12:45 14:30 16:15; ,,Tury-
sta" wt.-pon.: 14:15 18:30 20:30; ,,Tron: Dzie-
dzictwo 3D" wt.-pon.: 21:30;,,Weekend" wt.-
pon.: 16:15 18:30 20:45;,,Zemsta Futrzaków" 
wt.-pon.: 09:00 13:15.

PREZYDENT MIASTA 
TYCHY

ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych poło-
żonych w Tychach przy ul. Barona 30
powierzchnia użytkowa:
1. lokal nr 306 II piętro pow.22,55 m2
2. lokal nr 216 I piętro pow. 22,99 m2
Lokal wyposażony w instalacje: co., elektryczną.
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu 
oraz przystosowania go do prowadzenia danej działalności – na wła-
sny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2011r. w Urzędzie Miasta Ty-
chy przy
al. Niepodległości 49 – sala 101 I piętro
1. o godz. 900
2. o godz. 940
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 21 lutego 2011r. 
przelewem na konto nr 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 PKO 
Bank Polski S.A lub w kasie Urzędu /w przypadku przegrania prze-
targu kwota ta podlega zwrotowi/
• wpłata kwoty na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wy-
sokości 250 zł do dnia 21 lutego 2011r. przelewem na konto nr 76 
1020 2528 0000 0102 0267 5163 PKO Bank Polski SA lub w kasie 
Urzędu Miasta
• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 21 lutego 
2011r. pisemnego zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
 oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Mia-
sta w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytko-
wych
 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 stosowne-
go dokumentu,
 dowodem wpłaty wadium i kosztów przetargu
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 przy-
padku, gdy osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć 
działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania dodatko-
wych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w 
zakresie danej działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetar-
gu 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 lokali użytkowych położo-
nych w Tychach przy ul. Barona 30
powierzchnia użytkowa:
1/lokal nr 323  II piętro  pow.23,32 m2
2/lokal nr 324  II piętro pow.23,32 m2
3/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 22 lutego 2011r. w Urzędzie Miasta Tychy 
przy
al. Niepodległości 49 – sala 101 I piętro – o godz.
1/910
2/920
3/930
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lo-
kalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 21,60 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 21 lutego 2011r. prze-
lewem na konto nr 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 PKO Bank Pol-
ski 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 wysoko-
ści 250 zł do dnia 21 lutego 2011r. przelewem na konto nr 76 1020 2528 
0000 0102 0267 5163 PKO Bank Polski SA lub w kasie Urzędu Miasta – 
na każdy lokal oddzielnie
• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 21 lutego 2011r. 
(na każdy lokal oddzielnie) pisemnego zgłoszenia przystąpienia do prze-
targu 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,
 dowodem wpłaty wadium i kosztów przetargu
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy naj-
mu – 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 działalno-
ści w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń 
i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej dzia-
łalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu 
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalo-
wej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Lokalowej tel. 032 776-30-57.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.).

PREZYDENT MIASTA TYCHY
OGŁASZA

PRZETARG USTNY OGRANICZONY

KOZIOROŻEC 22.XII-19.I
Nie przemuj się niepo-
trzebnie, sprawy nie są tak 

skomplikowane, jak to się wyda-
wało.

WODNIK 20.I-18.II
Możesz liczyć na pozy-
tywny przypływ energii. 

Wykorzystaj ją.

RYBY 19.II-20.III
Zamiast siedzieć i my-
śleć, poszukaj rozwiąza-

nia wiadomej sprawy w rozmowie 
z najbliższymi.

BARAN 21.III-20.IV
W najbliższych dniach 
na pierwszy plan wysu-

ną się sprawy rodzinne i być może 
wyjazd.

BYK 21.IV-21.V
Skup się na sprawach za-
wodowych. Trochę zanie-

dbałeś obowiązki, a szef patrzy…

BLIŹNIĘTA 22.V-20.VI
Po p r a w  a t m o s f e r ę 
w domu, ostatnio nie 

szczędziłeś bliskim gorzkich i nie-
potrzebnych słów. 

RAK 21.VI-22.VII
Chwilowe problemy nie 
powinny wybić cię z ryt-

mu. Uda się wszystko naprawić.

LEW 23.VII-22.VIII
To powinny być spokojne 
dni. Koniecznie znajdź 

czas na odpoczynek.

PANNA 23.VIII-22.IX
Nie wszystko złoto, co się 
świeci… Zanim podej-

miesz decyzję w wiadomej spra-
wie, przyjrzyj się jej uważniej.

WAGA 23.IX-23.X
Poszukaj pomocy u oso-
by spod znaku Bliźniąt. 

Już nie jeden raz udało jej się zna-
leźć złoty środek…

SKORPION 24.X-21.XI
Chwilowe zawirowania 
mogą negatywnie odbić 

się na stanie twoich finansów. Nie 
przejmuj się jednak na zapas.

STRZELEC 22.XI-21.XII
Unikaj spotkań z ludźmi, 
których nie darzysz sym-

patią. Nie warto wracać do dawno 
zakończonych spraw.

HOROSKOP

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Ciel-
mickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1357/120 o po-
wierzchni 117 m2 zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00036277/3 Sądu 
Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy.
Według planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy, przed-
miotowa działka oznaczona jest symbolem G.PB – strefa i obszar działal-
ności gospodarczej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.720,00 zł netto.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2011 r. o godz. 12:00 w Urzędzie 
Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 101 (I piętro).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłata wadium* w kwocie 1.872,00 zł najpóźniej do dnia 23 lutego 2011 
r. na konto Urzędu Miasta Tychy Wydział Budżetu i Księgowości nr 73 
1020 2528 0000 0902 0267 5213 w PKO Bank Polski S.A. Centrum Kor-
poracyjne w Tychach;
2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami prze-
targu oraz ich akceptacji oraz zapoznaniu się ze stanem technicznym nie-
ruchomości i gotowości jej nabycia bez zastrzeżeń w obecnym stanie (pro-
jekt oświadczenia stanowi załącznik do warunków przetargowych);
3. złożenie pisemnego oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na prze-

twarzanie danych osobowych - projekt oświadczenia stanowi załącznik do 
warunków przetargowych (dotyczy osób fizycznych).
* Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa 
lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek 
od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dowód dokonania wpłaty wadium oraz oświadczenia należy złożyć w po-
koju 720 (VII piętro) Urzędu Miasta Tychy w terminie do dnia 23 lutego 
2011 r. do godz. 15.oo.
Dodatkowe informacje, druki oświadczenia oraz warunki przetargu, któ-
re są integralną częścią niniejszego ogłoszenia są do uzyskania w Urzędzie 
Miasta Tychy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 720, VII 
piętro) w godz. 7.30 do 15.30 (tel. 32 776-37-20).
Prezydent Miasta Tychy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych po-
wodów.
Treść ogłoszenia wraz z warunkami dostępna jest na stronie internetowej: 
www.umtychy.pl
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
 DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
 dr Michał Gramatyka
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sport

Imię i nazwisko: 
Adres: 
Telefon:                                           Adres mailowy: 

KUPON Plebiscyt na 
Tyskiego Sportowca Roku 2010

Wyrażam zgodę, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ U. Nr 133 poz. 833) na przetwarzanie przez MOSIR, 43-100 
Tychy, al. Piłsudskiego 12, moich danych osobowych do celów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością MOSIR, w tym do komunikacji z 
uczestnikami Plebiscytu, losowania nagród, wydania nagród zwycięzcom, podania imiennej listy zwycięzców na łamach tygodnika „Twoje Tychy”, portalu 
tychy.pl oraz stronie www.mosir.tychy.pl. Każdy uczestnik Plebiscytu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

data, podpis

Seniorzy Sport młodzieżowy

Po wypełnieniu kupon należy przesłać na adres: Redakcja „Twoje Tychy”, 
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy z dopiskiem „Plebiscyt na Sportowca Tychów”.

Zgłaszający:

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

m
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ł
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l

Tyskie Laury sporTowe

Nagrody czekają

Samochód fiat na weekend  
(z bakiem benzyny).

Dwa zaproszenia na pizzę. Kolacja dla dwóch osób.

Karnet na 10 wejść na ściankę 
wspinaczkową.

Karnet na 10 wejść na zajęcia 
fitness.

Dwa darmowe przeglądy 
techniczne samochodów.

Noc w Piramidzie (nocleg 
w apartamencie Cheopsa 
dla dwóch osób, wstęp do 
Centrum Odnowy Biologicznej.

Dziś o nagrodach dla na-
szych cztelników, którzy 
wezmą udział w plebi-
scycie MoSiR-u „Tyskie 
Laury Sportowe”. wśród 
nich rozlosujemy nagrody, 
a przypomnijmy, iż zgło-
szenia powinny zawierać: 
imię i nazwisko uczestni-
ka plebiscytu, adres oraz 
telefon kontaktowy lub 
adres e-mail (w losowaniu 
wezmą udział kompletnie 
wypełnione zgłoszenie).

a nagrodami są m.in. aparat 
cyfrowy, mp 4, odtwarzacz 

dvd, bon na odzież sportową, 
pamiątki klubów, a także samo-
chód fiat na weekend (z bakiem 
benzyny), darmowe przeglądy 
stanu techniczengo samocho-
dów, dwa 10-wejściowe karnety 
do centrum sportowego w Ka-
towicach-Ligocie na ściankę 
wspinaczkową i dwa 10 wej-
ściowe na zajęcia fitness, dwa 
zaproszenia na kolację i dwa 
na pizzę oraz noc w Piramidzie 
dla 2 osób (nocleg ze śniada-
niem, wstęp do Centrum Od-
nowy Biologicznej). A oto kan-
dydaci:

Seniorzy
Adam Bagiński (hokej, 

GKS Tychy), Michał Biskup 

(piłka nożna, MOSM Tychy), 
Mariusz Bojarski (piłka noż-
na, MOSM Tychy), Krzysztof 
Bizacki (piłka nożna, GKS Ty-
chy), Grzegorz Diaków (uni-
hokej, Jadberg Pionier Tychy), 
Ewelina Grzegorczyk (piłka 
nożna, Polonia Tychy), Karo-
lina Hamer (pływanie), Łukasz 
Kopczyk (piłka nożna, GKS 
Tychy), Piotr Myszor (futsal, 
GKS Tychy), Ladislav Paciga 
(hokej, GKS Tychy), Adrian 
Parzyszek (hokej, GKS Tychy), 
Łukasz Pacocha (koszyków-
ka, GKS Tychy), Korneliusz 
Rembak (siatkówka, Kombud 
Tychy), Anna Rostek (sporty 
walki, Wojownik Tychy), Ar-
kadiusz Sobecki (hokej, GKS 
Tychy), Łukasz Sokół (hokej, 
GKS Tychy), Krzysztof Zarem-
ba (piłka nożna, GKS Tychy).

Młodzieżowcy 
Dawid Białas (boks, 

MOSM Tychy), Michał Biskup 
(piłka nożna, MOSM Tychy), 
Mariusz Bojarski (piłka nożna, 
MOSM Tychy), Wojciech Czer-
nek (lekkoatleta, MOSM Ty-
chy), Mateusz Grzybek (piłka 
nożna, Chrzciciel Tychy), Mar-
cin Held (ju-jitsu, grappling, 
Bastion Tychy), Marzena Ho-
roszko (zapasy, MOSM Tychy), 
Lidia Janik (szachy, UKS SP 1 

Jedynka Tychy), Karolina Ja-
nuś (tenis stołowy, MOSM Ty-
chy), Emilia Kajzer (siatkówka, 
MOSM Tychy), Filip Kowal-
czyk (sporty walki, Wojownik 
Tychy), Agata Kowalska (pił-
ka nożna, KKS Polonia Tychy), 
Katarzyna Krukowska (boks, 
MOSM Tychy), Aleksandra 
Lewandowska (szachy, UKS SP 
1 Jedynka Tychy), Aleksandra 
Łasut (sporty walki, Wojownik 
Tychy), Paulina Noga (kajakar-
stwo, MOSM Tychy), Adriana 
Solecka (sporty walki, Wo-
jownik Tychy), Magda Stanny 
(kajakarstwo, MOSM Tychy), 
Dawid Szalaty (sporty wal-
ki, Wojownik Tychy), Patryk 
Szalaty (sporty walki, Wojow-
nik Tychy), Anna Szlązak (za-
pasy, MOSM Tychy), Martin 
Śmiłowski (sporty walki, Wo-
jownik Tychy), Katarzyna Tu-
tak (boks, MOSM Tychy, piłka 
nożna Polonia Tychy), Marcin 
Żołna (kajakarstwo, MOSM 
Tychy).

jak głosować?
Można wypełnić kupon za-

mieszczony na łamach „Twoich 
Tychów” i przesłać na adres: 
„Twoje Tychy”, al. Piłsudskiego 
12, 43-100 Tychy (z dopiskiem 
„Plebiscyt sportowy”) lub do-
starczyć osobiście. Głosuje-
my także na portalach inter-
netowych: www.mosir.tychy.pl 
i www.tychy.pl. 

Zgłoszenia przyjmujemy 
do 27 stycznia 2011 r. Dodaj-
my, iż każdy uczestnik ple-
biscytu może przysłać tylko 
jeden kupon, lub zgłoszenie 
internetowe.  LS

koszykówka

Przełożony mecz
w pierwszym spotkaniu 

w nowym roku koszyka-
rze GKS Tychy przegrali na wy-
jeździe z liderem I ligi Politech-
niką Warszawa 70:79 (17:18, 
23:25, 18:15, 21:12). Tyszanie 
zagrali dobry mecz – po dwóch 
wyrównanych kwartach, pro-
wadzili 43:40 i kilkupunktowa 

przewaga gości utrzymywa-
ła się jeszcze przez pięć minut 
(najwięcej punktów – Jarecki 
i Witos). Potem jednak do głosu 
doszła Politechnika, która sku-
teczniej zaczęła grać w obronie. 
GKS ambitnie walczył do ostat-
niej minuty, jednak końcówka 
należała do gospodarzy. Naj-

więcej punktów dla GKS zdoby-
li debiutujący w GKS Jarecki 24 
(2 za 3), Witos 18 (4) i Kwiat-
kowski 16.

Z uwagi na mecz futsalu 
Polska – Ukraina najbliższe spo-
tkanie GKS z Sokołem Łańcut 
zostało przeniesione ze środy 
na wtorek (18.01, godz. 18).  LS

auTomobiLkLub ziemi Tyskiej

Mistrzowie kierownicy
Dobiegła końca rywaliza-
cja kierowców podczas sa-
mochodowych mistrzostw 
Tychów, organizowanych 
przez Automobilklub Ziemi 
Tyskiej. we wszystkich eli-
minacjach 2010 roku star-
towało łącznie 349 kierow-
ców!

po raz drugi z rzędu bez-
konkurencyjny okazał 

się Witold Biłek, który wyprze-
dził Piotra Ostrowskiego i Ma-
cieja Olszewskiego. A oto najlepsi 

w poszczególnych klasach: klasa 
1. – 1. Tomasz Łukosz, 2. Dariusz 
Salecki, 3. Tomasz Anioł; klasa 2. 
– 1. Bartosz Pawlik 2. Jacek Sie-
miec, 3. Tomasz Sanecznik; klasa 
3. – 1. Rafał Kręcioch, 2. Cezary 
Cekiera, 3. Paweł Rajewicz; klasa 
4. – 1. Damian Syty, 2. Arkadiusz 
Pałosz, 3. Maciej Sordyl; klasa 5. – 
Witold Biłek, 2. Piotr Ostrowski, 
3. Maciej Olszewski; klasa RWD 
– 1. Marek Karkut, 2. Kosma Ka-
lamarz, 3. Piotr Kapusta.

Wyróżnienie otrzymał rów-
nież Sebastian Dwornik – kie-

rowca, startujący w barwach AZT. 
W tegorocznej edycji Pucharu 
Polski Automobilklubów i Klu-
bów zdobył wicemistrzostwo Pol-
ski w klasyfikacji generalnej i wi-
cemistrzostwo w klasie 3.

– Miałem w planach starty 
w 2011 roku w III lidze, ale na ra-
zie jeszcze muszę poczekać, tak-
że dlatego, że niebawem zostanę 
ojcem. Liczę jednak, że od 2012 
roku będę już rywalizował w gro-
nie kierowców rajdowej III ligi – 
powiedział Sebastian Dwornik. 
 LS

w tym meczu GKS Tychy dwukrotnie pro-
wadził przewagą dwóch bramek i jeszcze 
39 sekund przed końcem spotkania wygry-
wał 4:3. jednak nie udało się – cracovia 
doprowadziła do remisu, a potem wygrała 
w rzutach karnych. Dobry, emocjonujący 
mecz, szkoda tylko, że bez happy endu.

mecze GKS Tychy z Cracovią to niemal zawsze 
pojedynki na szczycie, w których walka toczy 

się nie tylko o punkty, ale także np. o liderowanie w li-
dze lub o prestiż i lepsze samopoczucie przed play off. 
I tak było teraz.

Wszyscy czekali na dobre widowisko z kilkoma 
zagadkami, a jedną z nich była forma Arka Sobeckie-
go, który w meczu z Krynicą wrócił na lód po dłuższej 
przerwie i zabiegu.

Goście zaczęli
Od pierwszych minut zespoły mocno ruszyły 

do ataku. Brylowali tyszanie, jednak strzały Vitka czy 
Kotlorza nie były dokładne. Prowadzenie uzyskali go-
ście w 12. min. Na odpowiedź tyszan nie czekaliśmy 
długo – półtora minuty później było już 1:1 za sprawą 
Bagińskiego. Wydawało się, że po strzale Martynow-
skiego goście znów obejmą prowadzenie, jednak tym 
razem o wyniku przesądziła analiza video. Sędziowie 
oglądali zapis przez kilka minut i stwierdzili, że gola 
nie było. Wynik jednak się zmienił, bo w końcówce 
pierwszej tercji bramkę zdobył Woźnica.

Kontra za kontrę
Druga odsłona zaczęła się od strzału w słupek 

Bagińskiego i… kolejnego gola GKS (na 3:1 podwyż-
szył Parzyszek). W tej tercji oba zespoły miały jeszcze 
po kilka okazji, jednak bramkarze spisywali się bez za-
rzutu. Na początku trzeciej, tyszanie grali w podwój-
nym osłabieniu, co udało się wykorzystać gościom 
i zdobyć drugiego gola. Ale po chwili znów były dwie 
bramki przewagi – po szybkiej kontrze, świetnym 
strzałem popisał się Witecki.

Goście ruszyli do desperackiego ataku, a każ-
da upływająca minuta przybliżała tyszan do sukcesu. 
I ostatnie 5 minut należało do przyjezdnych, którzy 
zmniejszyli straty na 4:3 w 51 min., a 39 sekund przed 
końcem wyrównali. Dogrywka nie przyniosła zmiany 
rezultatu, m.in. dzięki świetnej grze bramkarzy (bra-

wo Arek Sobecki!) i o wszystkim zadecydowały karne, 
a właściwie jeden – Słabonia, który zapewnił zwycię-
stwo hokeistom z Krakowa.

Choć tyscy kibice byli usatysfakcjonowani pozio-
mem i dramaturgią niedzielnego spotkania, żałowali, 
że ten wygrany mecz GKS przegrał. W końcówce za-
brakło pełnej mobilizacji, takiej, z jaką tyszanie rozpo-
częli to spotkanie.

Rozjechali Krynicę
W minionym tygodniu GKS zmierzył się również 

z KTH Krynicą i pewnie wygrał 9:1. Po pierwszej ter-
cji było 3:0, po drugiej było już 5:0, a potem tyszanie 
systematycznie podwyższali wynik, aż do stanu 8:0, 
kiedy honorowe trafienie zaliczyli rywale.

Statystyka
æ KTH Krynica – GKS Tychy 1:9 (0:3, 0:2, 1:4). 

Bramki dla GKS: Woźnica 3, Galant, Witecki, Krzak, 
Vitek, Kotlorz, Csorich.

æ GKS Tychy – Cracovia Kraków k.4:5 (2:1, 1:0, 
1:3, d.0:0, k.0:1). Bramki: Bagiński, Woźnica, Parzy-
szek, Witecki.

GKS: Sobecki – Kotlorz, Gwiżdż; Vitek, Parzy-
szek, Paciga – Mejka, Jakes; Bagiński, Simicek, Woź-
nica – Śmiełowski, Csorich; Galant, Garbocz, Krzak 
– Gurazda, Witecki

Po niedzielnym spotkaniu tyszanie pozostali 
na drugim miejscu w tabeli prowadzi Cracovia – 65 
pkt przed GKS – 60 pkt i Unią – 59 pkt, ale tyszanie 
mają zaległy mecz z Naprzodem (20.01). A najbliższe 
spotkanie 18.01 – GKS gra na wyjeździe z Podhalem.

LeSZeK SobieRAj

karne decydowały w spoTkaniu na szczycie

stawka większa 
niż mecz

Adam Bagiński (z prawej) zdobył pierwszego 
gola dla tyszan w meczu z Cracovią.
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Jeżeli jesteś aktywną kobietą i szu-
kasz ciekawej pracy w dobrym towa-
rzystwie. 
zadzwoń: 506-185-681

Sprzedam Opel Astra 2 1999 r. 1,7 TD. 
Tel. 792-71-11-30

Sprzedam, zamienię AUDI 80, B – 4 
1994r. 1,9 TD tel. 500 - 275 - 387 

Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 
217 72 49

AUTOALARM! PROMOCJA 220zł Z 
MONTAŻEM, 2 LATA GWARANCJI, 
32/7803737.

MAKIJAŻ sylwestrowy, studniówkowy, 
karnawałowy. CENY PROMOCYJNE. Tel:
506-185-681.

Logopedia dzieci i dorośli. Tel: 
506-185-681.

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

ZGUBIONO BILET SZKOLNY ROCZNY NA 
NAZWISKO  PIETRZAK KLAUDIA.
 TEL.: 793730399

Biuro rachunkowe, płace, kadry tel. 
322276061 www.fiskal.pl

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we Tychy, 508 230 646

Autoalarm. Promocja! 230zł z mon-
tażem, centralne zamki, CB radio. 
(32)217-51-23.

Sprzedam M-4, 3-p na osiedlu F. Tel. 
691 732 554.

Sprzedam M-4, 3-p na osiedlu F. Tel. 
691 732 554.

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

Zatrudnimy emeryta lub rencistę 
na stanowisko; kierowca autobusu 
firmowego (przewóz pracowni-
ków). Praca stała od zaraz. Infor-
macje telefonicznie od ponie-
działku do piątku w godz. od 8.00 
do 16.00 pod nr telefonu 32/ 212 
87 11.

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

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

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBO-
WE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓW-
KĄ, DOJAZD GRATIS TEL.603578739.

ELEKTRONARZĘDZIA  SERWIS I SPRZE-
DAŻ  www.kabo24.pl 664583480
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NOWE ATRAKCYJNE
CENY!!!

NOWE ATRAKCYJNE
CENY!!!

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

Emisja jednorazowa 
(za linię 30 znaków) 

2,30 zł

Biuro Ogłoszeń: 
Tychy, al. Piłsudskiego 12, 

sekretariat, 
czynne: poniedziałek-piątek 

od 8.00 do 16.00, 
tel. 32 325 72 14

kom. 605 851 475
e-mail: drobne@twojetychy.pl

Ogłoszenia drobne

Reprezentacja LO nr 1 zagrała z drużyną gwiazd.

DREAM TEAM FUTSAL TYCHY, CZYLI

Gwiazdy gromią
W dniach 11-13.01. rozegrano XI Turniej Pił-
ki Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora ZS 
nr 4. Zwyciężyli reprezentanci Liceum Ogól-
nokształcącego nr 1.

W finale LO1 pokonało 1:0 gospodarzy – ZS nr 
4, a w meczu o trzecie miejsce ZS nr 1 uległ 

LO nr 2 1:2.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Mate-

usz Wolnik, strzelcem – Bartłomiej Sitko, zaś naj-
wszechstronniejszym graczem – Piotr Holewa.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz 
puchar, ale dla młodych piłkarzy cenną nagrodą 

i wyróżnieniem była możliwość rozegrania me-
czu z Dream Team Futsal Tychy. To drużyna zło-
żona z gwiazd tyskiego i polskiego futsalu, ligow-
ców i reprezentantów Polski. Wśród nich brylowali 
kapitan reprezentacji Polski Michał Słonina, a tak-
że Piotr Myszor oraz Andrzej Szłapa. Nie zabra-
kło także innych znakomitych piłkarzy. Nic zatem 
dziwnego, że gwiazdy rozgromiły LO nr 1 10:2.

Dream Team Futsal Tychy – LO nr 1 10:2 (5:1). 
Sędzia: Adam Draczyński.

Dream Team Futsal Tychy: Modrzik – Myszor, 
Szłapa, M. Słonina, Puzdrakiewicz – Kulpiński, 
Rzepa.  SłaB

POD SIATKĄ

Awans i wygrana
W Sosnowcu rozegrano 

półf inał  siatkarskich 
mistrzostw Śląska juniorek. 
Drużyna MOSM Tychy wy-
grała wszystkie mecze 3:1 – 
ze Spartakusem Zabrze, MKS 
MOS Sosnowiec i MKS Za-
wiercie i awansowała do fina-
łu, który zostanie rozegrany 
21-23.01 w Mysłowicach (za-
grają zespoły z Tychów, Mysło-
wic, Krzanowic, Sosnowca).

MOSM Tychy: Patrycja 
Kwaśny, Paulina Barszcz, Mag-
da Olender, Monika Skrzyp-
czak, Luiza Gawrysiak, Marta 

Chłopik, Sabina Małek, Kata-
rzyna Hawryło, Julia Korzuch 
i Marta Bojdoł. I trenerem 
jest Jacek Baran, II – Krzysz-
tof Pałka.

A w III lidze TKS Kom-
bud Tychy pokonał MKS Po-
rębę 3:0 (25:19, 25:20, 25:22). 
Zespół Marcina Nycza grał 
w składzie: Mrozik, Galbar-
czyk, Przystał, Loska, Rem-
bak, Mucha, Potempa (libero) 
oraz Bilgoń, Borkowski, Pa-
che. Kolejny mecz w Tychach 
5.02 z Płomieniem Sosnowiec. 
 LS

TYSKA LIGA FUTSALU

Jesiony 
nie zwalniają

W niedzielę rozegrano dru-
ga kolejkę Tyskiej Ligi Fut-
salu. W najciekawszym 
spotkaniu Jesiony rozgro-
miły 9:3 Centrum Tychy.

Już do przerwy było 4:0 
dla Jesionów, jednak 

w drugiej części gry przebu-
dzili się zawodnicy Centrum, 
którzy zdobyli 3 gole. Jednak 
po wycofaniu bramkarza, stra-
cili aż pięć goli w odstępie kilku 
minut. Cztery gole zdobył Le-
szek Budziowski, a kolejnego 
hat-tricka zanotował Sławomir 
Durok.

Jesiony – Centrum Tychy 
9:3 (4:0). Bramki: Budzikowski 
4, Durok 3, Pikos, Stacha – Ka-
sprzak, Rygioł, Brzeziński.

W pozostałych meczach: 
Fenomen Ledger – Piłkarscy 
Emeryci 3:2 (bramki: S. Szabla 
2, Kłosiński – Dziopak, Rojek), 
Słabiaki – Pampeluna 3:2 (Ma-
zur, Nowak, Grajewski – Kar-
piel, Dadoń), Drokan-1 – Las 
Veronas 4:0 (Światły, Krzczuk, 
Wilczek, Abram), ABR GKS 
Futsal Tychy – Juniorzy ZET 
3:0 (Michalak 3). Liderem są 
Jesiony, które wyprzedzają Sła-
biaki (po 6 pkt).  SB

W PUKKS CHRZCICIEL TYCHY

Podsumowania, plany
W sobotę, w auli Zespołu 
Szkół nr 4, odbyło się XI 
Spotkanie Opłatkowe za-
wodników, trenerów, dzia-
łaczy i przyjaciół PUKKS 
Chrzciciel Tychy.

To spotkanie było okazją 
do podsumowania mi-

nionego roku, ale też nakreślenia 
planów na 2011. Prezes klubu 
– Marcin Kuśmierz, rozpoczął 
od podziękowań, kierowanych 

do zawodników, trenerów, ro-
dziców, sponsorów oraz przy-
jaciół klubu. Potem przedsta-
wiono wyniki każdej z drużyn 
młodzieżowych i seniorów oraz 
nagrodzono zawodników.

– Cieszy nas, że piłkarze wciąż 
się rozwijają osiągając znaczące 
sukcesy, którymi na pewno są po-
wołania do reprezentacji Śląska czy, 
jak w przypadku Mateusza Grzyb-
ka, do reprezentacji Polski U-15 – 
mówił Marcin Kuśmierz.

Wśród zaproszonych go-
ści pojawili się m.in. Krzysztof 
Woźniak (radny Miasta Tychy), 
Adam Draczyński (zastępca 
komendanta Straży Miejskiej), 
ks. Piotr Szołtysik (proboszcz 
parafii p.w. Jana Chrzciciela) 
i Jarosław Gembka (dyrektor 
ZS nr 4). Byli także przyjacie-
le oraz członkowie TKKF Pio-
nier Tychy, z którym Chrzci-
ciel współpracuje od wielu lat. 
 SłaB

1:6 Z REKORDEM BIELSKO – BIAŁA

Bezradni tyszanie
Od porażki rozpoczął run-
dę rewanżową ekstraklasy 
futsalu GKS Tychy. Tyszanie 
przegrali w piątek na wła-
snym parkiecie 1:6 z Rekor-
dem Bielsko-Biała.

Podopieczni Grzegorza Morki-
sa do spotkania podchodzili 

w mocno zmienionym składzie. 
Na parkiecie pojawili się Rafał Dą-
browski, Michał Michalak i Patryk 
Szachnitowski, a na ławce rezer-
wowych był Mariusz Kubka.

Dobry początek
Już na początku meczu Dą-

browski miał dobrą okazję, ale nie 
wykorzystał podania Myszora. Ze-
mściło się to w 5. min. – goście 
po kombinacyjnie rozegranym 
rzucie wolnym uzyskali prowadze-
nie. W 9. min. strzały oddali My-
szor, Wachewicz i Dąbrowski, ale 
za każdym razem piłkę blokowali 
gracze Rekordu, którzy chwilę po-
tem podwyższyli wynik na 2:0.

Po kwadransie gry kontak-
towego gola zdobył Piotr Myszor, 
dobijając odbitą od słupka piłkę 

po strzale Dąbrowskiego. Jednak 
odpowiedź Rekordu była natych-
miastowa i goście ponownie wyszli 
na dwubramkowe prowadzenie.

Zabójcze kontry
Druga część meczu rozpo-

częła się od ataków GKS, ale 
brakowało skutecznego wy-
kończenia. Goście nastawili 
się na grę z kontry, co zakoń-
czyło się kolejnymi golami. 

Wszystkie padły między 25. 
i 29. min.

Tyszanie mieli swoje oka-
zje, ale żadnej z nich nie potrafi-
li wykorzystać. Mimo iż po prze-
rwie tyszanie dłużej utrzymywali 
się przy piłce, to Rekord zdobył 
komplet punktów.

Po spotkaniu Piotr Myszor 
chwalił rywala.

– Oni walczą o medale, 
a my tylko o utrzymanie – mówi. 
– Rywale cofnęli się i wypro-
wadzali bardzo groźne kontry. 
Na nasze nieszczęście wykorzy-
stali praktycznie wszystkie oka-
zje, które mieli.

Po 12. kolejkach GKS Tychy 
zajmuje przedostatnie, 11. miej-
sce z 9 punktami na koncie.

Statystyka
GKS Tychy – Rekord Biel-

sko-Biała 1:6 (1:3). Gole: Myszor 
(16.).

GKS: Preibisch (Sobala) – 
Trojanowski, Dąbrowski, Wache-
wicz, Myszor – Michalak, Kubica, 
Fijoł, Szachnitowski – Pytel, Kub-
ka.  SŁAWOMIR BUTURLA

Piotr Myszor zdobył 
honorowego gola dla GKS.
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Zamieść życzenia walentynkowe 
w specjalnym wydaniu 15 lutego 
Więcej informacji www.tychy.pl

Zamieść życzenia walentynkowe 
w specjalnym wydaniu 15 lutego 
Zamieść życzenia walentynkowe Zamieść życzenia walentynkowe Zamieść życzenia walentynkowe Zamieść życzenia walentynkowe Zamieść życzenia walentynkowe 
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na luzie

Osoby, których prawidłowe rozwiązania krzyżówki dotrą do naszej redakcji jako czwarte i szóste (a jeśli prawidłowych rozwiązań będzie mniej – dwa ostatnie), otrzymają zaproszenia 
do pizzeri Dominium. Hasło z krzyżówki nr 163: ZAPRASZAMY NA TYSKIE WIECZORY KOLĘDOWE. Nagrody – zaproszenia do pizzeri Dominium: Maria Kozyra i Helena Jałowiec.
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.

Wytnij ten kupon, naklej 
na kartę pocztową wraz z ha-
słem i prześlij do 31 stycznia 
2010 r. na adres redakcji: Two-
je Tychy, al. Piłsudskiego 12, 
43-100 Tychy.

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 45
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

Wytnij ten kupon, naklej 
na kartę pocztową wraz z ha-
słem i prześlij do 31 stycznia 

kupon nr 165

TT KRZYŻÓWKA Z HASŁEM I NAGRODĄ

Super oferta!!!Super oferta!!!Super oferta!!!Super oferta!!!Super oferta!!!Super oferta!!!Super oferta!!!Super oferta!!!Super oferta!!!
Domy w wyjątkowo

atrakcyjnych cenach!!!
2 900

zł brutto/m
2  

DOMU

250
zł brutto/m2 

DZIAŁKI

W ofercie:

o powierzchni użytkowej od 181 do 202 m2

o powierzchni użytkowej 139 m2

o powierzchni od 331 do 585 m2

 Sp. z o.o
Tychy, ul. Flamingów 42

tel. 32 219 86 82
www.tychyresidence.pl

Aleksandra Forma
kom. 697 21 72 49

a.forma@tychyresidence.pl

Iwona Sobieraj
kom. 666  81 76 33

R E K L A M A
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