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SREBRO – SUKCES I PORAŻKA
ZWYCIĘSTWEM CRACOVII 4:0 w czwartym meczu finałowym 
play off zakończyła się rywalizacja o mistrzostwo Polski w sezo-
nie 2010/2011. Tyszanom przypadło srebro – szóste w historii 
klubu – poprzednie GKS zdobywał w latach: 1988, 2006, 2007,
2008, 2009 r.
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Bohater tygodnia: Wiktoria Pniok
Liderka zespołu redakcyjnego „Matmomanii”, 
uczennica V klasy SP nr 17 >strona 2
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Bliżej ważnych decyzji
NIE TYLE RADA MIASTA, CO RADY OSIEDLI dają możliwość 
bezpośredniego decydowania o sprawach nam najbliższych, o tym 
co i jak zrobić, by w naszych osiedlach żyło się wygodniej, przyjemniej, 
spokojniej. Aby tak się stało, możemy sami kandydować do rady, lub 
przynajmniej oddać głos w najbliższych wyborach do rad osiedli.
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Śmierć w izbie
DO TRAGICZNEGO ZDARZENIA doszło 7 marca wieczorem w ty-
skiej Izbie Wytrzeźwień. Około godz. 16 przywieziono tutaj 46-letniego 
mieszkańca Rybnika. Miał 2,3 promila alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Po godz. 19 pracownik izby znalazł go powieszonego w pokoju.
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Mechanik jak czarodziej
O TYM, ŻE „STARE AUTA MAJĄ DUSZĘ”, Marian Gawęcki wie 
najlepiej. W jego garażu stoi citroen BL 11 z 1948, warszawa M 20 
z 1962 r, a teraz remontuje mercedesa-skrzydlaka. Dwa pierwsze zro-
bił niemal od zera – z blachy wyklepał karoserie, w silnikach pouzu-
pełniał części, z wielką starannością wykonał lub kupił detale i ozdo-
by. Bo zanim stare auto odzyska duszę, trzeba mu dać „ciało”.
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We Fiat Auto Poland trwają negocjacje płacowe. Jaki będzie ich rezultat?

NA DZIŚ, 15.03, WYZNACZONO KOLEJNE 
SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI DYREKCJI FIAT 

AUTO POLAND ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI. 
I W DUŻEJ MIERZE OD WYNIKÓW TYCH 

NEGOCJACJI ZALEŻEĆ BĘDZIE, 
CZY 17 MARCA ZORGANIZOWANA ZOSTANIE 

AKCJA PROTESTACYJNA.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

T rwające od dwóch tygodni negocjacje związkowców z dyrek-
cją Fiat Auto Poland w sprawie płac nie przyniosły rezulta-

tów. Propozycje podwyżek są jednak bardzo rozbieżne. WZZ Sier-
pień 80 domaga się 850 zł, NSZZ Solidarność – 500 zł, natomiast 
dyrekcja zaoferowała 130 zł. Po ostatnich rozmowach, 9 marca, 
związki wystosowały do dyrekcji wspólne pismo, w którym odrzu-
cają „propozycje płacowe przedstawione jako »ostateczne« przez sze-
fostwo FAP. (...) Pracownicy oczekują sprawiedliwego wzrostu wy-
nagrodzeń, uwzględniającego zarówno ich wysiłek i zaangażowanie, 
jak i rekompensującego brak podwyżek w 2009 oraz zaniżenie premii 
efektywnościowej i nagrody rocznej, a także świątecznej w 2010”.

Tymczasem ze sprawozdania finansowego FAP wynika, iż 
za ubiegły rok spółka zanotowała ponad 81 mln zł straty.

Więcej o sytuacji w zakładzie czytaj na str. 3.

Fiat znów 
pod napięciem

W poniedziałek (14.03.) w Tychach 
w sali konferencyjnej Balbina Cen-
trum odbyło się spotkanie burmi-
strzów i prezydentów miast oraz 
przedstawicieli Towarzystw Bu-
downictwa Społecznego z wicemini-
strem infrastruktury Piotrem Stycz-
niem.

To już kolejne spotkanie w Tychach, po-
święcone tej tematyce. Ministerstwo 

Infrastruktury pracuje nad stworzeniem 
pakietu rozwiązań, który pozwoli stworzyć 
nowy system budownictwa społecznego. 
Propozycje ministerialne wzbudzają dysku-
sje na szczeblach samorządowych w całym 
kraju.

Celem Towarzystw Budownictwa Spo-
łecznego jest budowa mieszkań pod wy-
najem dla osób niezamożnych, których 
zarobki nie pozwalają na zakup mieszka-
nia własnościowego, pozwalają natomiast 

na utrzymanie mieszkania z umiarkowaną 
stawką czynszową. Źródłem finansowania 
budowy mieszkań był do 2009 roku Krajo-
wy Fundusz Mieszkaniowy i preferencyjne 
kredyty. Jednak po likwidacji KFM Towa-
rzystwa stanęły przed poważnym proble-
mem: za co budować, skoro koszty zacią-
gania kredytów komercyjnych spowodują 
wzrost czynszów? Czy lokatorów stać bę-
dzie na ich płacenie?

Więcej czytaj na str. 4

SPOTKANIE Z WICEMINISTREM

Mieszkania z TBS na sprzedaż?
R E K L A M A

Czekamy na pytania
Nadszedł czas rozliczenia z fiskusem. Jeśli macie za-
pytania, wątpliwości dotyczące rocznych zeznań 
podatkowych, wysyłajcie je na adres: e.strzoda@
twojetychy.pl. Można będzie również zadać py-
tania W ŚRODĘ, 23 MARCA, W GODZ. 11-13, 
dzwoniąc pod nr tel. 32 325 72 38. Przy naszym 
redakcyjnym telefonie dyżurować będą pracownicy 
URZĘDU SKARBOWEGO W TYCHACH. Odpowie-
dzi opublikujemy na łamach TT i w portalu tychy.pl. 



æW Wyższej Szko-
le Zarządzania i Nauk 
Społecznych odbyła 

się prezentacja badań socjolo-
gicznych ,,Cnoty i instytucje 
obywatelskie w społeczności 
lokalnej’’. Studenci odwiedzili 
400 tyszan, z którymi przepro-
wadzili wywiady kwestionariu-
szowe.

æW ramach progra-
mu ECOS, w Tychach 
odbyło się międzyan-

rodowe seminarium ,,Strategia 
rozwoju miasta w perspekty-
wie doświadczeń europejskich. 
W seminarium uczestniczyli go-
ście z Francji i Anglii.

Swoim przepisem na dietetyczny 
obiad podzielił się z nami tysza-
nin Martyn Chodziakiewicz.

SKŁADNIKI (PORCJA DLA JED-
NEJ OSOBY): mały filet z kurczaka, 
ryż ugotowany (1 woreczek), pół śred-
niej marchewki, łyżka groszku mrożonego, sól 
i pieprz (według uznania), łyżka oleju.
PRZYGOTOWANIE: Filet z kurczaka opłukać, 
osuszyć papierowym ręcznikiem i pokroić w pa-

ski, bądź kostkę. Marchewkę obrać i po-
kroić w cienkie paski. Na rozgrzany tłuszcz 
włożyć marchewkę oraz groszek. Podsma-
żać na małym ogniu. Kiedy warzywa są już 
na pół miękkie dodać filet. Doprawić we-
dług uznania pieprzem i solą. Całość pod-
smażać, aż mięso się zarumieni i zrobi się 

miękkie. W między czasie ugotować ryż według 
instrukcji na opakowaniu. Podawać po wymie-
szaniu całości. 

NOT. SŁAB
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Na Państwa telefony czekamy 
w każdy wtorek 

w godz. 9.30-15.30.

DYŻUR REPORTERA
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PRZEPISY KULINARNE TYSZAN

Dietetyczny obiad

KLUB KIBICA
Jan Mazurkiewicz

j.mazurkiewicz@twojetychy.pl

BOHATER TYGODNIA

Redaktorzy z 5a.

Swoim przepisem na dietetyczny 
obiad podzielił się z nami tysza-
nin Martyn Chodziakiewicz.

SKŁADNIKI (PORCJA DLA JED-
NEJ OSOBY): 
ryż ugotowany (1 woreczek), pół śred-
niej marchewki, łyżka groszku mrożonego, sól 
i pieprz (według uznania), łyżka oleju.
PRZYGOTOWANIE: 
osuszyć papierowym ręcznikiem i pokroić w pa-

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 

ZAPYTAJ 
EKSPERTA

110 110 50 40 50 110 130

Na początku marca ogłoszo-
no wyniki konkursu „Ju-
nior w druku”. Nagrody 
przyznano ośmiu najlep-
szym, szkolnym gazetkom 
województwa śląskiego. 
Wśród laureatów znalazła 
się Matmomania – gazet-
ka redagowana w Szkole 
Podstawowej nr 17 przez 
zespół, którego liderką jest 
Wiktoria Pniok, uczennica 
5. klasy.

S zkoła ma tradycje gazeto-
we, tu zawsze było jakieś 

pisemko – mówi Joanna Łaska, 
dyrektor SP 17. Startowaliśmy 
w różnych konkursach ale dla 
mnie zaskoczeniem było poja-
wienie się gazetki matematycz-
nej. To jest nowość i od razu 
na wysokim poziomie. W naszej 
szkole dzieci bardzo się interesu-
ją matematyką, mamy świetnych 
nauczycieli, no i są wyniki.

Kij ma dwa końce. Ile koń-
ców ma dziewięć i pół kija? Ta-
kie zadanie mają rozwiązać czy-
telnicy 5. numeru Matmomanii. 
Dowiedzą się też kim był Archi-
medes z Syrakuzy, przeczytają 
wywiad z nauczycielką matema-
tyki, zobaczą okolice szkoły w 
wersji „matematycznej” a wśród 
bieżących wiadomości, poniższa 
jest najważniejsza. Młodzi re-
daktorzy piszą:

– W miesiącu lutym zgłosi-
liśmy naszą gazetkę do konkur-
su na najlepszą gazetkę szkolną. 
Wśród ponad tysiąca szkolnych 
redakcji, które są zarejestrowane 
w serwisie, jury wybrało 50 naj-
lepszych (w tym była nasza ga-
zetka). W województwie śląskim 
zostało wybrane 8 gazetek, które 

zostały opisane w Polska. Dzien-
nik Zachodni.

– Gazetka powstała podczas 
zajęć w kółku matematycznym 
prowadzonym przeze mnie – 
mówi Artur Biskup, nauczyciel 
matematyki i wychowawca klasy 
piątej. Nazwa został wybrana w 
drodze konkursu a treścią gazet-
ki są wywiady z nauczycielami, 
artykuły o wybitnych matematy-
kach, konkursy, dowcipy, rebusy. 
Wychodzi w nakładzie 50 sztuk 
ale zainteresowanie ostatnim 
numerem przeszło oczekiwania, 
bo po raz pierwszy do gazety do-
łączony był gadżet w postaci dłu-
gopisu z niespodzianką. Trzeba 
będzie zrobić dodruk.

Redaktorem naczelnym 
jest Artur Biskup ale Matmo-
manię tworzy zespół w składzie 
Agnieszka Bociek, Łukasz Ka-
raś, Dominika Kupień, Wiktoria 
Pniok i Piotr Żelazek, wszyscy z 
klasy 5a. Gazetka kosztuje 1 zł i z 
zebranych w ten sposób pienię-
dzy redakcja funduje nagrody 
dla zwycięzców konkursów.

– Na początku była nas tyl-
ko trójka, potem doszły jeszcze 
dwie osoby – mówi Wiktoria. 
Wydajemy gazetkę od listopa-
da, było już pięć numerów. Naj-
częściej piszemy artykuły na 
komputerze, przesyłamy panu 
Arturowi, on sprawdza, gdzie 
niegdzie poprawia i gotowy ma-

teriał dajemy do gazetki. Arty-
kuły najczęściej powstają w wy-
niku burzy mózgów. Czasem się 
pokłócimy ale po to robimy bu-
rzę mózgów aby efekty były jak 
najlepsze.

Zaskakujący jest młody 
wiek redaktorów, są to przecież 
uczniowie dopiero piątej klasy. 
Nieodzowną pomoc otrzymują 
zapewne od rodziców i wycho-
wawcy klasy ale i tak należy im 
się uznanie za podjęcie się takie-
go zadania.

Matmomania ma swoją 
(nieco inną) wersję internetową. 
Można ją zobaczyć pod adresem 
www.mediajunior.pl

MAREK CISZAK
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Młodzieżowa redakcja Matmomanii już ma na swoim koncie sukcesy.

N
iedawno powołano w Tychach Klub 
Kibica. To dobry pomysł, zwłaszcza 
w świetle bulwersujących wydarzeń, 
które co rusz dzieją się na naszych 

stadionach podczas meczów piłki nożnej. Nasi ki-
bice footbolowi mają najgorszą, w pełni zasłużoną 
w Europie opinię. W Gliwicach postanowiono te-
ren wokół nowo wyremontowanego stadionu Piasta wybrukować 
kostką betonową. Podniosły się głosy krytyki, że to świetny ma-
teriał do wyrywania i ciskania w przeciwników. Doszło do takiej 
paranoi, że to kibole wyznaczają standardy architektury stadio-
nowej. Ostatnie informacje o powiązaniach z gangsterami tzw. 
żołnierzy, czyli szeregowych kiboli do rozrób, nikogo już nie dzi-
wią. Przestaliśmy masowo chodzić na mecze nie tylko ze wzglę-
du na niski poziom ligi piłkarskiej, ale ze strachu o własne życie. 
Takich scenek rodzinnych – kibiców z dziećmi i żonami, jakie 
można oglądać na trybunach podczas meczów siatkówki – nie 
zobaczysz od lat na stadionach piłkarskich.

Tyscy kibice w klubowym statucie zobowiązali się do stwo-
rzenia dobrej atmosfery na stadionie, a także do pomocy kole-
żeńskiej. Jedno i drugie to nie sprawa chęci, ale czegoś znacz-
nie trudniejszego: stworzenia relacji polegających na zaufaniu, 
na przyjaźni. Wypada członkom klubu życzyć powodzenia, może 
ich stowarzyszenie zyska sobie miano najlepszego tego typu klu-
bu w kraju. Do tego droga daleka, zwłaszcza, że słyniemy ze sło-
mianego zapału. W każdym razie pierwszy krok został zrobiony 
w odpowiednim kierunku. Będziemy bacznie przyglądać się, jak 
rozwinie się historia tyskiego Klubu Kibica.
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zbliżenia

r e k l a m a

Fiat: Czy kolejne rozmowy o płaCaCh przyniosą porozumenie?

rok na stratach
Trwające 

od dwóch Tygodni 
negocjacje 

związkowców 
z dyrekcją FiaT 

auTo Poland 
nie Przyniosły 

rezulTaTów 
i sTrona 

związkowa 
PoinFormowała, 
że jeśli w ciągu 

najbliższych dni 
Porozumienie 

nie zosTanie 
zawarTe, 17 marca 
zorganizuje akcję 

ProTesTacyjną 
Przed zakładem. 

Tymczasem 
ze sPrawozdania 

Finansowego 
FaP wynika, 

iż w ubiegłym 
roku sPółka 

zanoTowała Ponad 
81 mln zł sTraTy.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

poważne problemy dotykają 
cały koncern Fiata. W zakła-

dach w Turynie odbyło się dwu-
dniowe referendum, w którym 
54 proc. załogi opowiedziało się 
za surowszymi niż dotąd warun-
kami pracy. W zamian dyrekcja 
firmy zainwestuje w dalszy roz-

wój zakładu miliard euro. Alter-
natywą było przeniesienie pro-
dukcji do Stanów Zjednoczonych 
lub Kanady. Nie obyło się jednak 
bez trudnych decyzji – do końca 
2011 roku zamknięta zostanie fa-
bryka fiata na Sycylii. Przeciwko 
temu protestują związki zawo-
dowe i mieszkańcy Sycylii, gdzie 
i tak panuje wysokie bezrobocie. 
Teraz zagrożonych utratą pracy 

jest ok. 2 tys. osób – pracowni-
ków i kooperantów.

Ponad 81,6 mln zł
Tyle wynosi strata spółki 

Fiat Auto Poland za ubiegły rok 
(2009 rok FAP zakończył zyskiem 
w wysokości 312 mln zł – był on 
rekordowy, jeśli chodzi o pro-
dukcję i sprzedaż). Stratę dyrek-
cja tłumaczy przede wszystkim 

niekorzystnym kursem wymiany 
złotego do euro. Według rzeczni-
ka FAP Bogusława Cieślara, w sy-
tuacji, kiedy eksport stanowi 12,5 
mld zł (3/4 przychodów FAP), 
zmiany kursów musiały negatyw-
nie zaważyć na bilansie spółki.

Rozbieżności
Tymczasem związkowcy 

FAP szykują się do akcji prote-

stacyjnej (wyznaczonej na 17 
marca), gdyż – jak na razie – 
nie ma porozumienia w spra-
wie podwyżek. A rozbieżności 
są niemałe – NSZZ Solidarność 
domaga się 500 zł podwyżki dla 
każdego pracownika, WZZ Sier-
pień 80 – 850 zł, a dyrekcja za-
oferowała ostatnio 130 zł. Związ-
kowcy żądają także m.in. zmiany 
sposobu wyliczania tzw. premii 

efektywnościowej i wprowadze-
nia stałych miesięcznych wyna-
grodzeń w miejsce stawek godzi-
nowych. 

List Solidarności
W komunikacie NSZZ So-

lidarność FAP czytamy, iż spo-
tkanie wszystkich organiza-
cji doprowadziło w środę (9 
marca) do wystosowania przez 
związki zawodowe wspólnego 
pisma do dyrekcji.

W piśmie tym odrzuco-
no w nim propozycje płacowe 
przedstawione jako „ostatecz-
ne” dzień wcześniej przez sze-
fostwo FAP. Przypomniano, 
że „pracownicy oczekują spra-
wiedliwego wzrostu wynagro-
dzeń, uwzględniającego zarów-
no ich wysiłek i zaangażowanie, 
jak i rekompensującego brak 
podwyżek w 2009 oraz zaniże-
nie premii efektywnościowej 
i nagrody rocznej, a także świą-
tecznej w 2010 – piszą związ-
kowcy.”

(…) „Zarząd nie może za-
rzucić nam złej woli w nego-
cjacjach, próba dojścia do po-
rozumienia przy stole z naszej 
strony była, żądanie pracowni-
ków w stopniu zadawalającym 
nie znalazło zrozumienia u pra-
codawcy. Skoro więc przy stole 
negocjacyjnym nie dojdziemy 
do porozumienia, musimy za-
manifestować swoje niezado-
wolenie zgodnie z prawem”.

Czy jednak dojdzie 
do protestu – nie wiadomo, 
bo na 15.03 wyznaczono ko-
lejne spotkanie przedstawicieli 
dyrekcji ze związkami zawodo-
wymi. Jaki będzie rezultat roz-
mów?

r e k l a m a

Dla gimnazjalistów i liCealistów

Zaplanuj swoją karierę
Urząd Miasta Tychy, Ka-
towicka Specjalna Stre-
fa ekonomiczna oraz Gór-
nośląska wyższa Szkoła 
handlowa przeprowadzają 
kampanię społeczno-infor-
macyjną „Twoja ścieżka za-
wodowa”.

akcja kierowana jest 
do uczniów ostatnich klas 

gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych. – Kilka lat temu 
wspólnie z Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Tychach prze-
prowadziliśmy podobną akcję 
wśród młodzieży ostatnich klas 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Młodzi ludzie wypełniali 
ankietę pod kątem wyboru przy-
szłej ścieżki zawodowej. Akcji 
towarzyszyły również rozmowy 
z psychologiem. 

Młodzież wtedy bardzo po-
zytywnie oceniała przydatność 
ankiety, dlatego też w tym roku 
postanowiliśmy przeprowa-
dzić i sfinansować taką kampa-
nię na szerszą skalę – mówi Ewa 
Stachura – Pordzik, wiceprezes 
KSSE Podstrefa Tyska.

W tym celu Górnoślą-
ska Wyższa Szkoła Handlowa 
opracowała testy potencjału 
zawodowego, których celem 
jest pomoc młodzieży w okre-
śleniu swojej przyszłej drogi 
zawodowej.

– Młodzi ludzie często nie 
potrafią ocenić swoich predys-
pozycji dotyczących dalszego 
kształcenia. 

Ta ankieta ma być narzę-
dziem, które pozwoli poznać 
własne słabe i mocne strony i 
tym samym w istotny sposób 
pomoże dokonać właściwego 
wyboru – mówi Daria Szcze-
pańska, zastępca prezydenta 
Tychów ds. społecznych. – Pa-
miętać jednak trzeba, że kwe-
stionariusz jest jedynie narzę-
dziem pomocniczym w procesie 
podejmowania tych ważnych 
decyzji. 

Poza tym, warto również 
skorzystać z porady doradcy za-
wodowego – dodaje.

Całość kampanii będzie 
adresowana do trzech docelo-
wych odbiorców: do 20.03.2011 
trwa ankieta dla licealistów; 

od 21.03 do 22.05.2011 w inter-
necie dostępna będzie ankieta 
dla gimnazjalistów, a od 23.05 
do 31.05.2011 osoby chcące za-
łożyć własną działalność, będą 

mogły rozwiązać test z przed-
siębiorczości. 

Wszystkie ankiety można 
wypełnić bezpłatnie.

  ewa STRZoda 

związkowcy domagają się conajmniej 500 zł podwyżki, a dyrekcja proponuje 130 zł.
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MIASTO CIEKAWYCH HISTORII

Cielmice
Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenie Cielmic to dwie 

siekierki krzemienne odnalezione na początku XX wieku 
i w okresie międzywojennym (pochodzą z młodszej epoki kamie-
nia na ziemiach polskich – neolit; od. ok. 5400 do ok. 2200/2100 
lat p.n.e.).

W okresie międzywojennym odkryto także na terenie Cielmic 
wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe. W latach 60. 
XX wieku były tu prowadzone ratunkowe prace archeologiczne. 
Cmentarz ten jest dowodem istnienia w XIII wieku małej osady 
na terenie Cielmic (ewentualnie Paprocan lub Urbanowic).

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Cielmicach znaj-
duje się w dokumencie sporządzonym w 1368 roku. Książę racibor-
ski Jan potwierdzał w nim zamianę należącej do niego wsi Bojszo-
wy na wieś Leszczyny, która do momentu zamiany była własnością 
rycerza Bierawy i jego żony Katarzyny. W dokumencie tym Ciel-
mice wymienione są dwukrotnie w różnej formie „in Kelmicz” i „in 
Czielmicz”. Według Ludwika Musioła, śląskiego historyka i archi-
wisty, nazwa Cielmice pochodzi prawdopodobnie od imienia „Ciel-
ma” bądź „Czelma”.

W latach 30. XVI wieku było w Cielmicach 15 gospodarzy-k-
mieci. Nad rzeką Gostynią znajdowało się wówczas wiele stawów 
pańskich. Niektóre stawy dominium wydzierżawiło cielmiczanom. 
Z tego okresu pochodzą również informacje o cielmickim kamie-
niołomie, w którym pozyskiwano kamień wapienny. Znajdował się 
on na terenie parceli dominialnej w Cielmicach. Wapieniołom był 
czynny jeszcze w latach 60. XIX w. Zamknięto go przed 1900 ro-
kiem.

Według przypuszczeń Ludwika Musioła w XVII wieku w Ciel-
micach znajdowała się również „pańska” wytwórnia saletry, wy-
rabiająca saletrę z popiołu drzewnego, jaki każdy gospodarz bez-
płatnie zobowiązany był oddawać na ten cel. Saletry mogły być 
wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych.Począt-
kowo Cielmice należały do parafii lędzińskiej. W XVII wieku po-
wstała samodzielna parafia bieruńska, do której włączono Cielmi-
ce. W 1946 roku poświęcono pierwszy kościół w Cielmicach (był 
to wówczas budynek drewniany), a w 1971 roku – nowy murowany 
kościół. Parafia została erygowana w 1977 roku.

Do lat 20. XIX wieku najbliższa szkoła dla dzieci z Cielmic znaj-
dowała się w Tychach. W 1826 bądź 1829 roku powstała szkoła w Pa-
procanach, do której uczęszczało około stu dzieci z Cielmic. W 1839 
roku Cielmice i Paprocany przystąpiły do budowy nowej szkoły 
na gruncie cielmickim (obecnie budynek tawerny przy ul. Sikorskie-
go). Kolejny budynek szkoły w Cielmicach wybudowano w 1874 roku 
(obecnie mieści się tu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2).  
W 1861 roku Cielmice liczyły 618 mieszkańców, w 1940 roku – 
1100. Informacje z 1940 roku podają także, że obszar gminy wy-
nosił wówczas 2650 ha. W 1973 roku Cielmice zostały przyłączone 
do miasta Tychy.

AGNIESZKA OCIEPA, 
MUZEUM MIEJSKIE W TYCHACH.

W artykule z dnia 1.03. br.pt. Jerzy Nowosielski nie zamieścili-
śmy informacji, że autorem fotografii i jej właścicielem jest galeria 
Starmach. Przpraszamy. 

NIE TYLE RADA MIASTA, 
CO RADY OSIEDLI DAJĄ 

MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO 
DECYDOWANIA O SPRAWACH 

NAM NAJBLIŻSZYCH, O TYM 
CO I JAK ZROBIĆ, BY W NASZYCH 

OSIEDLACH ŻYŁO SIĘ 
WYGODNIEJ, SPOKOJNIEJ. ABY 
TAK SIĘ STAŁO, MOŻEMY SAMI 

KANDYDOWAĆ DO RADY, LUB 
PRZYNAJMNIEJ ODDAĆ GŁOS 

W NAJBLIŻSZYCH WYBORACH 
DO RAD OSIEDLI. TYM TEKSTEM 

ROZPOCZYNAMY CYKL 
ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH 

TYM WYBOROM.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Wybory wyznaczono na 17 kwietnia (nie-
dziela), w godz. 8 – 18. Prawo głoso-

wania mają mieszkańcy 21 funkcjonujących 
na terenie naszego miasta Osiedli, którzy naj-
później w dniu wyborów ukończą 18 lat i stale 
zamieszkują na obszarze działania danej rady.

Zasady
Warunkiem przeprowadzenia wyborów jest 

zgłoszenie większej liczby kandydatów od licz-
by mandatów w osiedlu. W praktyce oznacza to, 
że o miejsca w poszczególnych radach powinno 
ubiegać się, co najmniej 16 kandydatów. Kandy-
dujący muszą zebrać podpisy przynajmniej 10 
wyborców ze swojego osiedla.

Przekroczyć progi
W zmienionych w ub. roku statutach rad 

osiedli wprowadzone zostały progi wyborcze. 
Oto one:

æ 5 proc. wyborców – w osiedlach, w którym 
liczba uprawnionych do głosowania jest większa 
niż 5.000 osób. Dotyczy osiedli: ABC, Honorata.
æ 10 proc. wyborców – w osiedlach, w którym 
liczba uprawnionych do głosowania wynosi 
od 500 do 5.000 osób. Dotyczy osiedli: Cielmice, 
Czułów, Karolina, JUW-e, Magdalena, Paproca-
ny, Stare Tychy, Teresa, Urszula, Wartogłowiec, 
Wilkowyje, Z, Żwaków, Żwaków–Suble oraz 
R-2.
æ 15 proc. wyborców – w osiedlu, w którym licz-
ba uprawnionych do głosowania jest mniejsza 
niż 500 osób. Dotyczy osiedli: F-6, Paprotka, Z-1 
oraz Ogrodnik.

Komisje
Wybory przeprowadza Miejska Komisja 

Wyborcza oraz Osiedlowe Komisje Wyborcze. 
OKW liczyć będą 5 osób wybranych spośród 
kandydatów zgłaszanych przez prezydenta, kluby 
radnych RM, rady osiedlowe, grupę minimum 5 
mieszkańców osiedla. W ich skład wchodzi także 
osoba wskazana przez MKW spośród pracowni-
ków miejskich jednostek organizacyjnych.

Warto, bo...
– 20-letnia historia tych instytucji wskazuje, 

że rady osiedli powstawały w wyniku oddolnej 
inicjatywy samych mieszkańców – powiedział 

Zygmunt Marczuk, przewodniczący Rady Mia-
sta. – Sens ich działania wynika z przekonania, 
że istnieje zakres spraw, które zostaną lepiej za-
łatwione, jeżeli zaangażują się w nie najbardziej 
zainteresowani, czyli mieszkańcy osiedli, posia-
dający najlepsze rozpoznanie lokalnych proble-
mów.

Jaki budżet?
Wraz z nowymi statutami, zmieniły się kom-

petencje rad, jeśli chodzi o kwestie finansowe. 
Działalność samorządu osiedlowego jest finan-
sowana z budżetu miasta i w zależności od ilości 
mieszkańców, są to kwoty od około 5 do blisko 
25 tys. zł.

– Nowością jest ustalenie w budżecie miasta 
środków przeznaczonych na realizację inwestycji 
czy remontów zgłaszanych przez rady – dodaje 
Zygmunt Marczuk. – Zadania te obejmują m.in. 
budowę, przebudowę lub remont lokalnych ulic, 
chodników, ścieżek rowerowych czy poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców. W tegorocznym 
budżecie na ten cel przeznaczono 2 mln zł, ale 
w przyszłym roku środki te zostaną zwiększone 
w związku z uruchomieniem trybu konkursowe-
go. To właśnie w drodze konkursów wyłaniane 
będą inwestycje, zaproponowane przez poszcze-
gólne rady osiedli – o wartości nie mniejszej niż 
100 tys. zł i nie większej niż 1 mln zł.

WYBIERAMY RADY OSIEDLI 2011 (1)

Bliżej ważnych decyzji

Członkowie rady osiedla A kilkakrotnie wypowiadali się na temat remontu pl. św. ~Anny.

E
L

IZ
A

 M
A

D
E

J
/A

R
C

M
IC

H
A

Ł
 G

IE
L

3. BEST 
FESTIWAL FILMOWY

Kino bez tajemnic
Ruszyła sprzedaż biletów 
na 3 edycję BEST Festiwa-
lu Filmowego „Kino BE-
STajemnic”. Można je ku-
pić w kasie Novego Kina 
i w BEST CJO (ul. Koper-
nika 1B) lub dokonać rezer-
wacji miejsc przez stronę 
internetową NoveKino Ty-
chy.

W dniach 26 marca – 17 
kwietnia odbędzie się 

w Tychach, już po raz trzeci, 
BEST Festiwal Filmowy „Kino 
BESTajemnic”, prezentujący 
wielokrotnie nagradzane, am-
bitne produkcje filmowe z ca-
łego świata. W tym roku zoba-
czymy 12 filmów. Festiwalowe 
seanse będą się odbywać w No-
veKino Tychy przez trzy kolej-
ne weekendy: 26-27 marca, 2-3 
kwietnia i 16-17 kwietnia.

Jak zwykle festiwalowi 
będą towarzyszyły: plebiscyt 
na najlepszy film, aktora, ak-
torkę, reżyserię, muzykę i zdję-

cia oraz konkursy dla widzów 
z atrakcyjnymi nagrodami.

W poprzednich dwóch la-
tach BEST Festiwal zgromadził 
łącznie ponad 2500 widzów. 
Hitem ubiegłorocznej edycji 
była „Biała wstążka” Michaela 
Haneke. Który film tym razem 
podbije serca tyskiej publicz-
ności? 

Faworytem wydaje się zdo-
bywca Oscara za film niean-
glojęzyczny „Sekret jej oczu” 
– hiszpańsko-argentyńska ko-
produkcja w reżyserii Juana 
Jose Campanelli. Ale to z pew-
nością nie jedyna perełka tego-
rocznego festiwalu. Wśród pro-
pozycji jest również „Essential 
Kiling” Jerzego Skolimowskie-
go i wiele innych.

Repertuar festiwalu, opisy 
oraz zwiastuny filmów można 
obejrzeć na stronie www.best-
festiwal.pl. Więcej o festiwalu 
również w następnym nume-
rze TT.

SYLWIA ZAWADZKA

po

d naszym

patronatemTWOJE TYCHY
Skąd, po likwidacji Krajowe-
go Funduszu Mieszkaniowe-
go, TBS-y biorą pieniądze na 
nowe inwestycje?

Niektóre próbują nawiązać re-
lacje z bankami komercyjny-

mi – mówi Zdzisław Słabkowicz, 
prezes Polskiej Izby Gospodarczej 
TBS. – Ale tutaj jest potrzebna in-
terwencja miast i ich gotowość 
by dopłacać do tych kredytów, 
dzięki czemu TBS będzie w stanie 
utrzymać czynsze na dotychcza-
sowym poziomie. To jednak zale-
ży od kondycji gminy.

Błędne koło
– Po likwidacji KFM, tak na-

prawdę jedynego źródła finanso-
wania tego systemu budownictwa, 
stanęliśmy przed trudną sytuacją 
– mówi Andrzej Dziuba, prezy-
dent Tychów. – Mamy gotową 
dokumentację techniczną z po-
zwoleniem na budowę kolejnych 
mieszkań. Mamy działkę, którą 
gmina przekazała TBS-owi i bra-
kuje środków na realizację inwe-
stycji. Ludzie czekają na mieszka-
nia, wszystko jest przygotowane, 
nie ma tylko sposobu finansowa-
nia. TBS nie może zaciągnąć kre-
dytu komercyjnego ponieważ 
ma już kredyty na pozostałych 
budynkach. Można powiedzieć, 

że jesteśmy w błędnym kole. Stąd 
ta dyskusja i poszukiwanie sposo-
bów rozwiązania.

W poniedziałek w Tychach 
wiceminister Piotr Styczeń re-
ferował zamierzania rządu 
związane z tworzeniem nowe-
go systemu budownictwa spo-
łecznego. Mówił m.in. o plano-
wanych od 2015 roku grantach 
na uzbrojenie terenu pod in-
westycje mieszkaniowe i wpro-
wadzeniu prawnej możliwości 
sprzedaży mieszkań TBS. Decy-
zja o takiej sprzedaży należałaby 
do gminy.

– Jestem przeciwny sprzeda-
ży – mówi Zdzisław Słabkowicz. – 
Może to doprowadzić do zachwia-

nia kondycji finansowej TBS-ów, 
bo pieniądze ze sprzedaży miesz-
kań musiałyby wrócić do banków, 
z tytułu spłaty kredytów.

Sprzedawać 
czy nie?

Pozytywne aspekty sprzedaży 
mieszkań zauważa jednak prezy-
dent Andrzej Dziuba:

–  S p r z e d a ż  m i e s z k a ń 
to szansa na pozyskanie kapitału 
na budowę następnego budynku. 
Pieniądze ze sprzedaży częścio-
wo trafiłyby do banku, częścio-
wo jednak do gminy, ponieważ 
wszystkie te budynki zostały 
wybudowane z udziałem gmi-

ny. Gmina dawał grunt, częścio-
wo też pieniądze na realizację. 
Więc cześć pieniędzy ze sprze-
daży takiego mieszkania zasi-
liłaby z powrotem nasze konta. 
Te pieniądze przeznaczylibyśmy 
na budowę kolejnego budynku. 
Jeśli nowe regulacje prawne wej-
dą w życie, na pewno dokładnie 
to policzymy.

Stawka czynszu w mieszka-
niach TBS w Tychach (wybudo-
wanych z preferencyjnych kre-
dytów) to obecnie 9 zł za m.kw. 
Dla mieszkań wybudowanych 
z kredytów komercyjnych, 
czynsz może wynosić nawet 
do 20 zł.

SYLWIA ZAWADZKA

SPOTKANIE Z WICEMINISTREM

O przyszłości budownictwa społecznego

Minister Piotr Styczeń przedstawił zamierzenia rządu dotyczące budownictwa społecznego.
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ŚLADAMI NASZEJ PUBLIKACJI

Nobles znalazł dom

Nobles zamieszka na stałe pod Krakowem.

owczarek kaukaski, które-
go historię opisywaliśmy 
w ostatnim numerze TT 
(8 marca), dwa dni po na-
szej publikacji znalazł dom. 
w czwartek, 10 marca pies 
opuścił tyskie schronisko, 
by wraz ze swoją nową opie-
kunką zamieszkać na stałe 
pod Krakowem.

N ieszczęsne zwierzę zo-
stało znalezione w po-

łowie lutego w wąskim rowie 
do odwodnienia fundamen-
tów, w okolicach ul. Jaroszo-
wickiej. Pies nie mógł się wy-
dostać. Aby go uwolnić, rów 
trzeba było poszerzyć. W akcji 
ratunkowej uczestniczyła ty-
ska straż pożarna i straż miej-
ska.

Kaukaz trafił do Miejskiego 
Schroniska dla Zwierząt w Ty-
chach. Tam stwierdzono, że pies 
ma około 12 lat i bezwładną tyl-
ną łapę (stare złamanie, źle zro-
śnięte). Ponadto, prześwietle-
nie rentgenowskie wykazało, 
że strzelano do niego śrutem. 
Nobles – tak został nazwany 
przez pracowników schroniska – 
z trudem się porusza. Na szczę-
ście, jego historia poruszyła 
ludzkie serca. – Stworzył się łań-
cuszek ludzi dobrej woli, którzy 
przekazywali dalej informację, 
że taki pies czeka u nas na no-
wego opiekuna – mówi Agniesz-
ka Osior, kierownik schroniska 
– Przyjechała po niego pani aż 
spod Krakowa, która ma już do-
świadczenie z tą rasą psów. No-
bles znalazł nowy dom.  SZ

Kronika policyjna
æ 7 marca 42-letni tyszanin, kie-
rując trzykołowym pojazdem, je-
chał ul. Edukacji z 31-letnim pa-
sażerem. Na łuku drogi utracił 
panowanie nad pojazdem i ude-
rzył w betonowy słup. W wyni-
ku zderzenia kierowca poniósł 
śmierć na miejscu, natomiast pa-
sażer z ciężkimi obrażeniami cia-
ła został przetransportowany śmi-
głowcem do szpitala.

æ Tyscy policjanci zatrzymali 
na ul. Hutniczej 38-letniego ty-
szanina, który pomimo sądowe-
go zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych kierował suzuki 
po spożyciu alkoholu – miał 2,8 
promila.  

æ Nieznany sprawca na parkin-
gu niestrzeżonym przy al. Biel-
skiej wybił tylną szybę w autobu-
sie mercedesie. Strata wyniosła 
1.000 zł.

æ 11 marca złodziej wyłamał drzwi 
balkonowe w jednym z mieszkań 
przy ul. Dunikowskiego. Skradł 
dwa laptopy, dysk przenośny oraz 
dokumenty osobiste. Starty osza-
cowano na 4.000 zł.

æ Uwaga na oszustów! 10 mar-
ca do jednego z mieszkań czy ul. 
Reymonta wszedł mężczyna, po-
dając się za pracownika admini-
stracji. Korzystając z nieuwagi lo-
katora skradł 4 tys. zł.

æ Szlifierka oraz dwa silniki elek-
tryczne o wartości 180 zł padły 
łupem złodzieja, który włamał się 
do piwnicy bloku przy ul. Roda-
kowskiego. LS

Do tragiczNego 
zDarzeNia Doszło 7 

marca wieczorem 
w tysKiej izbie 
wytrzeźwień. 
oKoło goDz. 16 
przywiezioNo 

tutaj 46-letNiego 
mieszKańca 

rybNiKa. miał 2,3 
promila alKoholu 

w wyDychaNym 
powietrzu. 
po goDz. 19 

pracowNiK izby 
zNalazł go 

powieszoNego 
w poKoju.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Ze wstępnych informacji wy-
nika, że mężczyzna użył 

jednorazowego prześcieradła z fi-
zeliny, przywiązując je do obudo-
wy kaloryfera.

Prześcieradło 
z fizeliny

– Nic nie wskazywało, że coś 
takiego może się stać, bo wcześniej 
mężczyzna chodził do ubikacji, 
pytał, kiedy zostanie zwolniony 

– mówi Alicja Kazimierska, kie-
rownik Izby Wytrzeźwień. – Trafił 
do nas po raz pierwszy, nie znali-
śmy go wcześniej. Zgony w izbie 
wytrzeźwień się zdarzają, ale od 15 
lat, od chwili, kiedy kieruję izbą, nie 
było przypadku samobójstwa. Nie 
rozumiem, jak można było to zro-
bić, mając jednorazowe przeście-
radło z fizeliny, coś tak cienkiego, 
co po prostu rwie się w rękach.

Przeglądanie 
zapisu

Postępowanie w tej sprawie 
prowadzi tyska policja i prokura-
tura. Zabezpieczono dokumenta-
cję izby oraz nagrania monitorin-
gu. Przeprowadzona została także 
sekcja zwłok zmarłego, ale pro-
kuratura zleciła dodatkowe bada-

nia i do wczoraj (14.03) nie były 
jeszcze znane ich wyniki. Jak nas 
poinformowała Agata Słuszniak, 
prokurator rejonowy w Tychach, 
w tym tygodniu zakończone zo-
stanie przeglądanie nagrań z mo-
nitoringu i przesłuchiwanie pra-
cowników izby. Tuż po zdarzeniu 
zbadano ich alkomatem – wszyscy 
byli trzeźwi.

– Śledztwo trwa i na razie 
możemy mówić jedynie o prawdo-
podobnej przyczynie zgonu. Kie-
dy będziemy znali wyniki badań 
i uzyskamy pewność co do przy-
czyny śmierci, przesłuchani zo-
staną pracownicy izby. Chodzi 
zarówno o ustalenie przebiegu 
zdarzenia, jak i upewnienia się czy 
prawidłowo wykonywali swoje 
obowiązki – powiedziała Agata 
Słuszniak.

Na wokandzie
Tak się złożyło, że na po-

niedziałek, 14.03 wyznaczono 
kolejną rozprawę w procesie, 
który toczy się przeciwko trzem 
byłym pracownikom izby o nie-
umyślne spowodowanie śmier-
ci 25-letniego Huberta Moj-
siejewa. Do zdarzenia doszło 
w 1999 r. Prokuratura umorzy-
ła śledztwo z braku dowodów, 
ale na skutek zażalenia matki 
zmarłego, zostało ono wzno-
wione i sprawa trafiła do Sądu 
Rejonowego w Tychach. Z przy-
czyn proceduralnych była kilka-
krotnie odraczana, zmieniono 
kwalifikację czynu na narażenie 
na niebezpieczeństwo utraty 
życia. Oskarżeni zostali skazani 
na 2 lata pozbawienia wolności 
z zawieszeniem na 3 lata. Strony 
wniosły odwołanie. Sąd Okrę-
gowy w Katowicach uchylił wy-
rok i sprawa ponownie trafiła 
do tyskiego sądu.

Wczoraj przesłuchiwani 
byli kolejni świadkowie, w tym 
lekarz, pracujący w Izbie Wy-
trzeźwień przed zdarzeniem, 
dwóch pacjentów, którzy prze-
bywali w izbie w tym samym 
czasie co Hubert Mojsiejew 
oraz Alicja Kazimierska, kie-
rownik placówki. Sędzia py-
tał m.in. o procedury dotyczą-
ce opieki na pacjentami, zasady 
prowadzenia nadzoru, organi-
zację dyżurów, obowiązki pielę-
gniarzy i lekarza.

ProKUrATUrA PrZEgLąDA NAgrANIA Z MoNITorINgU

Śmierć w Izbie

Śledztwo w sprawie śmierci mieszkańca rybnika trwa.
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DANUTA SIEROŃSKA: Wy-
bieram się na wybory, bo to mój 
obowiązek. Znam część mojej 
Rady Osiedla ABC. Nasza rada 
działa prężnie, organizuje im-
prezy dla osób starszych, wiele 
się zmienia na osiedlu, więc nie 
mogę narzekać.

ZOFIA JARNOT-LINERT: 
Niestety nie znam Rady Osie-
dla H, ponieważ nie mieszkam 
na stałe w Tychach. Jednak 
kiedy przyjeżdżam do miasta 
to widzę zmiany na osiedlu. 
Boli mnie to, że w blokach nie 
można czuć się bezpiecznie. W wyborach nie we-
zmę udziału, bo mnie nie będzie w Tychach, ale 
na pewno wyślę syna. Teraz muszą działać młodzi 
i oni też decydować w większej mierze na kogo od-
dają głos.

AGNIESZKA KOPYŚĆ: 
Wybieram się na wybory 
i oddam swój głos mimo, 
że nie znam nikogo z obecnej 
Rady Osiedla D. Ich działal-
ność znam tylko częściowo, 
bo mało się tym interesuję. 
Niestety zbyt wielu zmian 
na osiedlu nie zauważyłam, ale wierzę, że jed-
nak będzie coraz lepiej.

KRZYSZTOF MAJER: Znam 
poszczególne osoby z Rady 
Osiedla R, i według mnie rady 
są potrzebne. Dużo się zmie-
niło w ostatnim czasie u mnie 
na osiedlu. Parkingi są po-
szerzone, wejścia do klatek są 
nowe i bezpieczniejsze. Rada działa prężnie i wi-
dać zdecydowane zmiany na plus. W wyborach 
wezmę udział i mam nadzieję, że pozostali miesz-
kańcy także to zrobią. NOT. SŁAB

SONDA – CO O TYM MYŚLISZ

Wybory do Rad Osiedli
W naszej sondzie zapytaliśmy tyszan czy znają swoje Rady Osiedli i czy wezmą udział 
w wyborach. Oto co nam powiedzieli:

M
IC

H
A

Ł
 G

IE
L

W środę w Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach, odbyły się zawody strzeleckie 
upamiętniające 85-lecie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
Zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach. Wśród dziewcząt zwyciężyła Justyna 
Uszok, który „wystrzelała” 155 pkt., wyprzedzając Mirelę Rygułę (131 pkt.) i Katarzynę 
Burlińską (130 pkt.) – wszystkie LO im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach.
Wśród chłopców najlepszy był uczeń II LO im. J. Ligonia w Chorzowie – Jakub Niebylski (151 
pkt.). Kolejne miejsca zajęli tyszanie Łukasz Haładuda (146 pkt.) i Michał Ziebura (139 pkt.) – 
obaj z ZS nr 5 w Tychach.
Drużynowo wśród dziewcząt najlepsze były zawodniczki LO im. Orląt Lwowskich w Tychach 
ZDZ w Katowicach (416 pkt.), wyprzedzając ZS nr 5 w Tychach (284 pkt.) i XV LO im. Mjr 
Henryka Sucharskiego w Katowicach (262 pkt.).
Wśród chłopców zwyciężyli reprezentanci ZS nr 5 w Tychach (373 pkt.). Kolejne miejsca 
przypadły LO „Mago” w Bielsku – Białej (331 pkt.) i II LO im J. Ligonia w Chorzowie (330 
pkt.).
Podczas obchodów odbył się także pokaz ratownictwa medycznego, który przeprowadziła 
Grupa Ratownictwa PCK Czechowice-Dziedzice.   SłaB

nasze Tychy
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Zespół Szkół nr 4 organi-
zuje 15 marca „Forum szkół 
technicznych”, skierowa-
ne do uczniów trzecich klas 
szkół gimnazjalnych i ich 
rodziców.

P odczas forum zaprezentują 
się wszystkie sześć tyskich 

szkół technicznych i uczniowie 
gimnazjów będą mogli się do-

kładnie zapoznać z ich ofertą – 
mówi Jarosław Gembka, dyrek-
tor ZS nr 4. – Z kolei uczniowie 
szkół technicznych będą mówić 
o zawodach, których się uczą. 
W forum uczestniczyć będą tak-
że przedstawiciele Powiatowe-
go Urzędu Pracy oraz Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, 
a na zakończenie zaplanowali-
śmy panel „Zawody przyszłości 

– strategia rozwoju szkolnictwa 
technicznego w Tychach”, w któ-
rym wezmą udział dyrektorzy 
szkół technicznych, przedstawi-
ciele władz miasta, Miejskiego 
Zarządu Oświaty, PUP, Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
i WKU

Forum rozpocznie się 
o godz. 8, a zakończy o godz. 15. 
 LS

W AULI WSZINS

Forum szkół technicznych

TT ROZMAWIA Z WIOLETĄ LUBINĄ, UCZESTNICZKĄ 
PROGRAMU „BITWA NA GŁOSY”

Tyszanka śpiewa z Kupichą
Wioleta Lubina, tyszanka, laureatka kon-
kursu „Tyskie Talenty” i Ogólnopolskiego 
Festiwalu Karaoke organizowanego przez 
RMF Maxxx, występuje w telewizyjnym 
show „Bitwa na Głosy”.

Wioleta jest w drużynie z Katowic, pro-
wadzonej przez Piotra Kupichę. Studiu-

je anglistykę, w wolnych chwilach uczy języka 
angielskiego. Jej pasją jest śpiew. Często można 
ją spotkać na imprezach karaoke w tyskich klu-
bach.

TT: Jak trafiłaś do „Bitwy na głosy”?
WIOLETTA LUBINA: Piotr Kupicha zbierał swoją 
drużynę w Katowicach. Zgłosiłam się, ale na po-
czątku nie zostałam przyjęta do programu. Potem 
okazało się, że jeden chłopak, którego wybrali, Ka-
jetan, zrezygnował z udziału i ja weszłam do dru-
żyny na jego miejsce.

Ucieszyłaś się?
Oczywiście, tym bardziej że twórcy programu 
zrobili mi niespodziankę. Powiedzieli, że kręcą 
materiał również o tych, którzy się nie dostali 
do programu. 
Umówiliśmy się w jednym z klubów w Tychach, 
na karaoke, gdzie śpiewałam. Przyjechała ekipa, 
a ja niczego się nie spodziewałam. Gdy śpiewa-
łam na scenie, nagle na ekranie wyświetlił się 
napis: „Wiola, gratulujemy, jesteś w progra-
mie!”. To było wielkie zaskoczenie.

Jak czujesz się w programie? Ogląda Cię 
cała Polska. Masz tremę?
Rzeczywiście, pierwszy odcinek oglądały 4 mi-
liony widzów. Ale atmosfera w programie jest tak 
wspaniała, że nie czujemy tego zdenerwowania. 
Wszyscy w drużynie to młodzi ludzie, otwarci, 
którzy kochają muzykę. Nerwy pojawią się pew-
nie w dalszych etapach, gdy drużyny zaczną od-
padać i będziemy walczyć o każdy głos.

Jak wyglądają nagrania?
Główny występ jest zawsze na żywo, ale spotyka-
my się wszyscy codziennie i ćwiczymy. W pierw-
szym odcinku zaśpiewaliśmy „Dziwny jest ten 
świat” Czesława Niemena i żeby poszerzyć od-
biór, dołączyliśmy do śpiewu język migowy. Chy-
ba nieźle nam wyszło, bo po programie podeszła 
do nas osoba z widowni, która ma niesłyszących 
rodziców i powiedziała, że wszystko było dla niej 
czytelne.
Od poniedziałku do piątku w telewizyjnej dwójce 
można oglądać kulisy programu, wszystkie odcin-
ki są też w internecie. Tam można zobaczyć jak 
drużyny przygotowują się do występu.

Życzę powodzenia w dalszych etapach.
Dziękuję. I proszę o głosy na drużynę nr 2.

ROZMAWIAŁA 
SYLWIA ZAWADZKAPasją Wioletty Lubiny jest śpiew.
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W NAJBLIŻSZY 
PONIEDZIAŁEK 

W NASZYM MIEŚCIE 
RUSZA KAMPANIA 

ANTYDOPALACZOWA. 
PRZEBIEGAĆ BĘDZIE POD 

HASŁEM „DOPALACZE! 
NIETESTOWANE 

NA ZWIERZĘTACH, 
TESTOWANE NA TOBIE... 

NIE DAJ SIĘ.” AKCJA 
POTRWA OD 21 MARCA 

DO 5 CZERWCA.

Nie można uznać, że pomimo 
zakazu handlu dopalacza-

mi, problem zniknął zupełnie. Wpro-
wadzone obwarowania prawne zmie-
niły rynek, ale nie wyeliminowały 
całkowicie handlu tymi substancjami. 
Wszyscy wiemy, że dopalacze w dal-
szym ciągu można kupić, między in-
nymi, za pośrednictwem internetu. 
Dlatego widzimy zapotrzebowanie 
na przeprowadzenie szerokiej akcji 
edukacyjnej w naszym mieście – pod-
kreśla Daria Szczepańska, zastępca 
prezydenta Tychów ds. społecznych.

Przypomnijmy, podczas ubie-
głorocznej, wrześniowej sesji Rady 
Miasta Tychy, radni jednogłośnie 
podjęli uchwałę zawierającą apel 
do parlamentarzystów o wprowadze-
nie w trybie pilnym przepisów prawa, 
które uniemożliwią handel dopalacza-
mi. – Poza tym, na wrześniowym po-
siedzeniu Komisji Porządku Publicz-
nego i Zdrowia zorganizowana została 
debata na temat dopalaczy. Jej efektem 
był wniosek skierowany do prezyden-
ta Andrzeja Dziuby o przeprowadze-
nie szerokiej kampanii edukacyjnej 
w mieście, która zainaugurowana zo-
stanie 21 marca – mówi radna Urszula 
Paździorek – Pawlik.

Młodzież i rodzice
Kampania jest skierowana przede 

wszystkim do młodzieży w wieku 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. 
Chodzi zarówno o młodych ludzi, 
którzy mieli już kontakt z narkotyka-
mi, ale również o grupę, która jeszcze 
nigdy po takie substancje nie sięgnę-
ła. Adresatami akcji są także rodzice, 
którzy nie mają wystarczającej wiedzy, 

aby porozmawiać ze swoimi dziećmi 
o narkotykach.

Główne zamierzenia
Zasadniczym celem kampanii 

jest zwrócenie uwagi młodych lu-
dzi na problem zażywania dopala-
czy. – Chcemy pokazać, że ekspery-
mentowanie z dopalaczami wiąże się 
z wysokim ryzykiem, może prowadzić 
do nieodwracalnych zmian organicz-
nych i psychicznych – mówi Iwona 
Ciepał, naczelnik Wydziału Informa-
cji, Promocji i Współpracy z Zagrani-
cą UM Tychy.

Istotne jest także, aby poprzez ak-
cję dostarczyć młodzieży i rodzicom 
wiedzy o szkodliwości substancji nie-
wiadomego pochodzenia.

Przebieg akcji
Naszą kampanię przygotowali-

śmy w taki sposób, aby aktywnie włą-
czyć w nią młodzież. Tak, by to młodzi 
ludzie sami pochylili się nad proble-
mem dopalaczy. By zastanowili się, 
jaki wpływ na ich życie i zdrowie bę-
dzie miało ewentualne zażywanie sub-
stancji psychoaktywnych – tłumaczy 
Daria Szczepańska.

– Forma kampanii ma być szan-
są na zmianę myślenia o narkotykach 
i dopalaczach. Młodzież ma samo-
dzielnie przeanalizować prawdę i mity 
o stosowaniu tych używek – doda-
je Janina Goj, prezes Stowarzyszenia 
„Trzeźwość Życia”.

Przekaz kampanii będzie realizo-
wany poprzez ostry obraz, który po-
działa na wyobraźnię, przykuje uwagę. 
Spotkanie rozpoczynające akcję od-
będzie 21 marca w NoveKino Tychy. 
Poprowadzą je przedstawiciele Sto-
warzyszenia „Trzeźwość Życia” oraz 
pracownicy Wydziału Spraw Społecz-
nych i Zdrowia UM Tychy. Na inau-
gurację zaproszona została młodzież, 
w tym samorządy szkolne oraz dyrek-
torzy szkół, pedagodzy i rodzice.

Uczestnicy spotkania będą mogli, 
między innymi, obejrzeć film poka-
zujący problem uzależnienia narko-
tykowego, wysłuchać świadectw osób, 
które borykają się z problemem długo-
letniego zażywania narkotyków, a tak-
że wziąć udział w dyskusji przygoto-
wanej i prowadzonej przez Mariusza 
Kajdę, terapeutę ze Stowarzyszenia 
„Trzeźwość Życia”. Młodzież uzyska 
również informację o tym, gdzie w na-
szym mieście można szukać pomocy 
w walce z nałogami.

W kinie ogłoszone zostaną także 
dwa konkursy. Pierwszy – dla szkół 
na działania o tematyce antydopala-
czowej. Każda placówka będzie mogła 
sama przygotować i zaprezentować 
własne przedsięwzięcia, których ce-
lem będzie walka z problemem sub-
stancji psychoaktywnych.

Drugi, to konkurs dla wszyst-
kich mieszkańców naszego miasta 
na najlepszy utwór muzyczny o te-
matyce antydopalaczowej. W impre-
zie inauguracyjnej weźmie też udział 
Rafał TITO Kryla, który opowie, 
jak jego szkoła tańca angażuje się 
w kampanię.

Podsumowanie 
w plenerze

Prezentacja nagrodzonych pro-
jektów, listy szkół i zespołów wyróż-
nionych w konkursach odbędzie się 30 
maja w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Ty-
chy. 5 czerwca, który ogłoszony został 
Tyskim Dniem Profilaktyki, na Placu 
Baczyńskiego odbędzie się podsumo-
wanie i uroczyste zakończenie kam-
panii.

Autorzy kampanii
Organizatorami kampanii an-

tydopalaczowej są: Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia, Wydział In-
formacji, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą, Miejski Zarząd Oświa-
ty oraz tyskie Stowarzyszenie „Trzeź-
wość Życia”. W akcję włączyło się też 
NoveKino Tychy i Szkoła Tańca Rafała 
TITO Kryli. EWA STRZODA
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Program „3+ liczna rodzina” wzbudza 
coraz większe zainteresowanie, o czym 
świadczy m.in. stale rosnąca liczba posia-
daczy kart – rodzin 3+, wydłużająca się 
lista firm wspierająca program, czy zmie-
niający się zakres oferowanych przez fir-
my rabatów.
Z danych wynika, że w programie uczest-
niczy już 770 rodzin, użytkowników kart 
jest już w sumie 3762, z czego ponad 50 
osób, to podopieczni Ośrodka Usług Opie-
kuńczo Wychowawczych w Tychach. Pro-
gram wspiera 57 firm.

NOWE FIRMY
Do grona firm 3+ dołączy-
ła w nowym roku firma 
„ANet” świadcząca usługi 
internetowe. Rabaty udzie-
lane przez firmę dla rodzin 

3+ to: 50 proc. na instalację internetu 
i 25 proc. zniżki na abonament.
Firma „ANet”
al. Bielska 145C/24
tel: 698-625-622
www.anet.tychy.pl

Rodziny 3+ 
będą też mo-
gły skorzystać 

ze zniżek oferowanych przez kolejny Ośro-
dek Szkolenia Kierowców „Kaskader”. Ka-
skader udziela 5 proc. rabatu na kurs pra-
wa jazdy kat. B.
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Kaska-
der”
al. Jana Pawła II 20
(w Senatorze)
tel: 507-271-911
www.kaskader.tychy.pl

Kolejną nową firmą jest 
„Wena Nieruchomości” któ-
ra oferuje 35 proc. rabatu
na usługi pośrednictwa 

przy kupnie, sprzedaży, najmie lub wynaj-
mie nieruchomości, a także bezpłatne vo-
uchery do Novego Kina przy skorzystaniu 
z oferty kredytów hipotecznych (jednora-
zowo wydawane dla całej rodziny po uru-
chomieniu kredytu).
WENA NIERUCHOMOŚCI
ul. Grota Roweckiego 44, pok 202
tel: (32) 700 99 99
www.wena-nieruchomosci.pl

ZMIANY W RABATACH
Firma „Aston” Nierucho-
mości, powiększyła rabat 
na swoje usługi. Od no-

wego roku rabat na usługi pośrednictwa 
w sprzedaży, kupnie oraz wynajmie nie-
ruchomości wynosi 25 procent.

Natomiast Nove Kino Ty-
chy informuje, że zmie-
nił zakres usług objętych 
rabatem w kinie. Obec-

nie to 5 zł rabatu na bilet wstępu (rabat 
obowiązuje zarówno od biletów zwykłych 
oraz ulgowych). Ważna informacja: na wy-
brany seans przypada jeden bilet przypo-
rządkowany do jednej karty 3+

„Centrum Urody Joanna” 
zmienia rabat na usługi 
i dostępne artykuły. Te-

raz to 15 proc. na wszystkie usługi z wy-
jątkiem zabiegów medycyny estetycznej 
i makijażu permanentnego oraz 10 proc. 
rabatu na kosmetyki.

Nowości 3+

STOP dopalaczom

21 marca zainaugurowana zostanie kampania edukacyjna dotycząca 
szkodliwości dopalaczy.
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jak jego szkoła tańca angażuje się 
w kampanię.

jektów, listy szkół i zespołów wyróż-
nionych w konkursach odbędzie się 30 
maja w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Ty-
chy. 5 czerwca, który ogłoszony został 
Tyskim Dniem Profilaktyki, na Placu 
Baczyńskiego odbędzie się podsumo-
wanie i uroczyste zakończenie kam-
panii.

tydopalaczowej są: Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia, Wydział In-
formacji, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą, Miejski Zarząd Oświa-
ty oraz tyskie Stowarzyszenie „Trzeź-
wość Życia”. W akcję włączyło się też 
NoveKino Tychy i Szkoła Tańca Rafała 
TITO Kryli. 

www.antydopalacze.umtychy.pl

FINAŁ kampanii i Tyski Dzień Profilaktyki  5 czerwca na Placu Baczyńskiego W tym dniu m.in. wręczenie nagród zwycięzcom konkursów, występy       instruktorów TITO DANCE STUDIO wraz z uczestnikami warsztatów oraz wspólny taniec tyszan z Rafałem TITO Krylą w antydopalaczowym układzie choreograficznym i jego solowy pokaz tańca

Kampanię wspiera RAFAŁ TITO KRYLA,   który zaprasza na bezpłatne warsztaty tańca.     Zapisy w Szkole Tańca Tito, tel. 32 227 97 76 na hasło: „Nie daj się”

Ka m p a n i a  s k i e r o w a n a  j e s t  d o  m ł o d z i e ż y  s z k ó ł  g i m n a z j a l n y c h ,  p o n a d g i m n a z j a l n y c h  i  r o d z i c ó w

organizatorzy:

Urząd Miasta Tychy

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
Telefon Zaufania 
801 199 990 (czynny  codziennie od 16.00 do 21.00)
Narkomania - Pomoc  Rodzinie Pogotowie  Makowe 801 10 96 96
NZOZ Ośrodek Pomocy  Psychologicznej Profilaktyki  i Leczenia Uzależnień  „Mens Sana” ul. Bukowa 20 tel. 32 327 5183 

Stowarzyszenie  
„Trzeźwość Życia” w Tychach ul. Nałkowskiej 19 
tel. 32 720 52 42
Miejski Telefon Antynarkotykowy 32 227 99 99

Nietestowane na zwierzętach

testowane
  na Tobie START 21 marca    w Novym Kinie o godzinie 10.00   W ramach kampanii przeprowadzone zostaną konkursy: · na akcje antydopalaczowe dla szkół gimnazjalnych   i ponadgimnazjalnych

· na piosenkę antydopalaczową dla mieszkańców Tychów 

Aktualności o prowadzonych 
działaniach, regulaminy i in-
formacje o konkursach an-
tydopalaczowych zostaną 
umieszczone na stronie in-
ternetowej: www.antydopa-
lacze.umtychy.pl

ważne
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Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach od lat 
współpracuje z tyską młodzieżą. W wielu szko-
łach działają koła wolontariatu, uczniowie 
co roku pomagają w kweście na rzecz hospicjum 
na tyskich cmentarzach w okresie Wszystkich 
Świętych. W tym roku młodzi tyszanie podję-
li się twórczości artystycznej o tematyce hospi-
cyjnej.

Tyskie hospicjum, w ramach ogólnopolskiej akcji Pola 
Nadziei, ogłosiło konkurs dla szkół podstawowych, 

gimnazjów i ponadgimnazjalnych na piosenkę o tema-
tyce hospicyjnej. W czwartek, 10 marca w Teatrze Ma-
łym odbył się finał konkursu. Swoje utwory zaprezento-
wało 9 szkół. Impreza otrzymała nazwę Festiwal Tyskiej 
Nadziei i ma odtąd odbywać się cyklicznie.

Aby wziąć udział w konkursie, uczniowie musie-
li samodzielnie skomponować muzykę, napisać tekst, 
a następnie wykonać utwór na teatralnej scenie pod-
czas festiwalu. Zadanie niełatwe, zważywszy na poważ-
ną tematykę: śmierć, ciężka choroba, pomoc, nadzieja. 
Jednak młodzież świetnie sobie poradziła. – Gdy prze-
słuchaliśmy piosenki, które do nas dotarły, byłam po-
zytywnie zaskoczona i wzruszona – mówi Justyna Rut-
kowska, psycholog tyskiego hospicjum. – Piosenki są 
piękne, dzieci i młodzież mają talent podyktowany me-
lodią serca.

Muzykujący hotelarze
Konkursowe piosenki mogły reprezentować do-

wolny gatunek muzyczny. Najbardziej oryginalni byli 
uczniowie Zespołu Szkół nr 7 („browarnik”) Kamil 
Wenerski i Michał Szczepaniec, wykonując hip-hopo-
wy utwór „Niesiemy pomoc”. Chłopcy uczą się w klasie 
o profilu hotelarskim, ale mają też doświadczenia sce-
niczne. Wystąpili na ubiegłorocznej edycji tyskiego festi-
walu Underground, latem zaprezentowali się publiczno-
ści podczas Dni Tyskich pod „Żyrafą”. również tym roku 
mają zamiar wziąć udział w tej imprezie. O Festiwalu 
Tyskiej Nadziei dowiedzieli się od swojej nauczycielki 
Marty Kamińskiej. Ich występ został gorąco przyjęty. – 
Uważamy, że trzeba pomagać – mówi Kamil. – Chcemy 
też pokazać, że hip hop to nie tylko przeklinanie w tek-
stach, że ta muzyka ma też dobre strony.

Kamil i Michał zajęli ostatecznie drugie miejsce 
w konkursie. Jury w składzie: Daria Szczepańska, zastęp-
ca prezydenta miasta Tychy, Ramona Kuźnik-Glensz-
czyk, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach, 
Inga Madej, pianistka i pedagog, Wiesława Sieczka, pre-
zes hospicjum, Krystyna Pałyga, córka jednej z pacjen-
tek hospicjum i poeta Marcin Stachoń, oceniało utwory 
pod względem wartości muzycznych i literackich.

Mały gest
– Zadanie mieliśmy trudne. Z uwagi na rozpiętość 

wiekową wśród uczestników, przyjęliśmy kryterium 
spójności – który występ najbardziej trafił do nas i naj-

lepiej wszystko w nim „grało” – mówił Marcin Stachoń 
w uzasadnieniu werdyktu jury.

Trzecie miejsce w konkursie zajął zespół reprezen-
tujący Szkołę Podstawową nr 10 im. Gustawa Morcin-
ka, który wykonał piosenkę „Warto Wierzyć”. Słowa na-
pisały Aleksandra Stasica i Kinga Drzewińska, muzykę 
skomponował Michał Ryguła, uczeń nie tylko „dziesiąt-
ki”, ale również Zespołu Szkół Muzycznych. Uczniów 
przygotowała Janina Biolik, nad próbami czuwała także 
Agnieszka Duda – nauczycielka w SP nr 10 i członkini 
chóru gospel „God’s Property.

Drugie miejsce zajął wspomniany już duet hip-ho-
powy – Kamil Wenerski i Michał Szczepaniec z Zespołu 
Szkół nr 7.

Zwycięską piosenkę wykonała Amanda Szłapa, 
uczennica Zespołu Szkół Sportowych, dla której, jak 
sama mówi, śpiewanie jest życiową pasją. „Mały gest”, 
utwór najwyżej oceniony przez jury, powstał jako pra-
ca zbiorowa. – Ja przyczyniłam się do powstania tekstu 
tej piosenki – mówi Amanda. – A dziewczyny ze szkoły, 
z pomocą naszej pani, skomponowały muzykę.

Nad zwycięską piosenką pracował zespół w skła-
dzie: Amanda Szłapa, Natalia Trendak, Magdalena Tu-
ora, Roksana Niewęgłowska, Klaudia Bochynek, Domi-
nika Szyja i Ewelina Duda.

Konkursowa płyta
Publiczność przyznała też swoją własną nagrodę. 

Otrzymali ją drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 40 
z Oddziałami Integracyjnymi, którzy wykonali piosenkę 
„Nadzieja”.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem pracy dzie-
ci – mówi Wiesława Sieczka, prezes Hospicjum im. 
św. Kaliksta I w Tychach. – Nie jestem co prawda 
muzykiem, ale teksty piosenek, tak głęboko i pięknie 
oddające sens opieki hospicyjnej i tego, co robimy, 
bardzo mnie poruszyły. Temat, z którym w hospi-
cjum na co dzień się spotykamy jest bardzo trudny 
nawet dla osób z przygotowaniem medycznym. Tym-
czasem już nie po raz pierwszy okazało się, że dzieci 
doskonale te trudne sprawy rozumieją. I potrafią tak 
pięknie o nich zaśpiewać

Organizatorzy festiwalu planują wydanie płyty 
z konkursowymi piosenkami. Płyta trafi do pacjentów 
przebywających pod opieką hospicjum.

SYLWIA ZAWADZKA

MELODIA SERCA MŁODZIEŻY

Wyśpiewana 
nadzieja

Przekaż 1% na rzecz budowy domu hospi-
cyjnego w Tychach
Nazwa organizacji:
Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. 
Św. Kaliksta I
Numer konta:
38 1020 2528 0000 0902 0014 8023
Numer KRS: 0000039927

pomoc dla hospicjum

Kamil Wenerski i Michał Szczepaniec, wykonali hip-hopowy utwór „Niesiemy pomoc”.
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Marian Gawęcki dobrze 
wiedział, co chce robić, 

kiedy przejdzie na emeryturę 
– restaurować stare samocho-
dy. I choć znajduje jeszcze czas 
na inne zajęcia (należy do koła 
łowieckiego, Automobilklubu 
Śląskiego, śpiewa w tyskim chó-
rze „Cantate Deo”), to jednak 
samochodowe hobby zajmuje 
mu najwięcej czasu i sprawia 
najwięcej satysfakcji. Ale nic 
dziwnego – z autami był zwią-
zany od młodzieńczych lat.

Konkurs
Jako uczeń, wziął udział 

w konkursie na projekt polskie-
go samochodu małolitrażowe-
go.

– I dostałem nagrodę, 
bo wszystkim bardzo się spodo-
bał – mówi Marian Gawęcki. – 
Było to auto sportowe, za drogie 
– jak stwierdzono – do pro-
dukcji. Ale prawda jest taka, 
że na przełomie lat 50. i 60. pol-
skie władze nie były zaintere-
sowane masową produkcją aut 
małolitrażowych. Projektów 
i prototypów było wtedy wiele 
– smyk, mikrus, P80, meduza – 
ale odstawiono je na bok.

Pan Marian pracował jako 
tokarz, mechanik, potem został 
majstrem, wreszcie mistrzem. 
Skończył studia – politechnicz-
ne i pedagogiczne – i w kilku 
szkołach uczył przedmiotów 
zawodowych, w tym mechani-
ki samochodowej. Nic zatem 
dziwnego, że kiedy przeszedł 
na emeryturę pozostał w świe-

cie aut. A mając doświadczenie 
i wszechstronną wiedzę (me-
chanika, elektryka, blacharstwo, 
itd) potrafi ze sterty złomu wy-
czarować prawdziwe cudeńka.

Kłopot 
z warszawami

Najpierw była warszawa 
M 20 tzw. „garbuska”. Rocznik 
1962.

– To był jeden z pierwszych 
modeli warszawy. Auto, a wła-
ściwie to, co z niego zostało, 
kupiłem 5 lat temu. Wymienić 
trzeba było dosłownie wszystko. 
Najtrudniej było zrobić karose-
rię – z blach wyklepałem i wy-
profilowałem poszczególne ele-
menty, co zajęło mi to ponad 2 
lata. Paradoksalnie, łatwiej jest 
restaurować auto zagraniczne 
niż polskie, bo np. warszaw, czy 
syrenek jest bardzo mało. Dla-
czego? Spowodował to jeden ab-
surdalny i funkcjonujący bodaj 
tylko w Polsce przepis, jaki lata 
temu wprowadziło PZU: czy się 
jeździ autem, czy nie, trzeba 
płacić ubezpieczenie, więc albo 
auto się wyzłomuje albo się pła-
ci. Dlatego ludzie, przeważnie 
starsi, nie płacili ubezpieczenia 
i złomowali samochody. W ten 
sposób warszawy i syreny zosta-
ły niemal wycięte w pień.

Warszawa Mariana Gawęc-
kiego robi wrażenie. Nowa ka-
roseria ze wszystkimi ozdobami, 
oryginalne klamki, odnowiona 
kabina, ze wszystkim detalami 
i oryginalną deską rozdzielczą. 

Tapicerka jest wprawdzie nowa, 
ale zrobiona dokładnie według 
wzoru z lat 60. i z podobnego 
materiału. Pod maską – silnik 
dolnozaworowy, 4-suwowy. Spa-
la 13 litrów na 100 km, rozwija 
prędkość 125-130 km/godzinę.

Auto dla Bezpieki
– Kiedy jadę tym citro-

enem na zloty czy rajdy starych 
samochodów, od razu dosta-
ję 50 punktów karnych. Za ko-
lor. Auta te były produkowane 
w dwóch kolorach – czarnym 
i białym, a mój jest bordowy. 
Dlaczego? Z autem tym zetkną-
łem się, kiedy rozpocząłem pra-
cę jako tokarz. Trzeba wiedzieć, 
że w latach 50. i 60. w samo-

PO PRZEJŚCIU NA EMERYTURĘ MARIAN GAWĘCKI ZACZĄŁ ROBIĆ TO, CO NAJBARDZIEJ LUBI – RESTAUROWAĆ STARE SAMOCHODY

Mechanik jak czarodziej
O TYM, ŻE „STARE AUTA MAJĄ DUSZĘ”, MARIAN 

GAWĘCKI WIE NAJLEPIEJ. W JEGO GARAŻU 
STOI CITROEN BL 11 Z 1948, WARSZAWA M 20 

Z 1962 R, A TERAZ REMONTUJE MERCEDESA-
SKRZYDLAKA. DWA PIERWSZE ZROBIŁ NIEMAL 

OD ZERA – Z BLACHY WYKLEPAŁ KAROSERIE, 
W SILNIKACH POUZUPEŁNIAŁ CZĘŚCI, Z WIELKĄ 

STARANNOŚCIĄ WYKONAŁ LUB KUPIŁ DETALE 
I OZDOBY. BO ZANIM STARE AUTO ODZYSKA 

DUSZĘ, TRZEBA MU DAĆ „CIAŁO”.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Reanimacja mercedesa – skrzydlaka dopiero się rozpoczęła. Auto przez 30 lat stało w stodole, ale karoseria – jak nowa.

Marian Gawęcki restauruje stare samochody w przydomowym garażu. Citroen i Warszawa to duma tyskiego mechanika.
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Po Przejściu na emeryTurę marian Gawęcki zaczął robić To, co najbardziej lubi – resTaurować sTare samochody

mechanik jak czarodziej

chody te wyposażona była Służ-
ba Bezpieczeństwa. Wówczas 
w każdym zakładzie, w dziale 
personalnym, był pracownik SB 
i część z nich jeździła takimi au-
tami. Do warsztatu, gdzie praco-
wałem, podstawiali mi czarnego 
citroena, żebym go podregulo-
wał i umył. I zdarzało się, że ka-
zali wyczyścić tapicerkę. Kiedyś 
patrzę, a na tapicerce i podło-
dze jest krew. Spytałem o to SB-
beka, który podjechał autem. 
A on na to, że byli na polowa-
niu i ustrzelili sarnę. Ale nikt 
nie wierzył w polowania i za-
strzelone sarny, wożone auta-
mi... Dlatego, kiedy skończyłem 
remontować mojego citroena, 
pomalowałem go na bordowo – 

żeby mi nie przypominał tamte-
go, z zakrwawioną tapicerką.

Auto na kilogramy
Citroena pan Marian kupił... 

na kilogramy pod hutą Częstocho-
wa, gdzie miał być sprzedany jako 
złom do przetopienia. Odtworzył 
potem historię tego samochodu. 
Auto jeździło w MSW, potem kupi-
ło go dwóch studentów Politechni-
ki Warszawskiej. Jeden po studiach 
wyjechał do Brazylii, drugi został 
w Polsce i sprzedał auto. Stało po-
tem przez wiele lat i uległo niemal 
całkowitej dewastacji.

Drzwi z... dachu
– Wszystko było przegni-

te, musiałem odtwarzać de-

tal po detalu – z karoserii był 
tylko dach, maska i zabudo-
wa koła zapasowego. Proble-
mem były drzwi, bo są wypukłe 
w środku – jednakowo z góry, 
dołu i z boków. Długo szuka-
łem takiego tłocznika i wresz-
cie trafiłem – dach poloneza! 
Uciąłem dwa dachy i zrobiłem 
z nich dwie pary drzwi, a po-
tem błotniki, podwozie, progi, 
tylną klapę, itd. I wreszcie sil-
nik. O części do citroena jest 
łatwiej niż do warszawy. W Bel-
gii znalazłem sklep, gdzie moż-
na dostać dosłownie wszystko, 
łącznie z nowymi, produkowa-
nymi oponami milimetrowymi, 
a nie calowymi, jakie stosuje się 
obecnie. Citroen BL 11 ma no-

woczesny, jak na tamte lata, sil-
nik – 1,9 ccm, górnozaworo-
wy, z przednim napędem. Pali 
10 l/100 km, rozwija prędkość 
135 km/godz.

Mercedes jak 
cadillac

Teraz pan Marian restauruje 
mercedesa W111 tzw. skrzydla-
ka. Co prawda stał 30 lat w sto-
dole, ale blacharkę ma prawie 
nienaruszoną.

– Samochód ma mało ozdób, 
bo w zamyśle miało to być auto 
tanie, dla niemieckich robot-
ników. Jednak myślano także 
o sprzedaży w USA i dlatego 

z tyłu pojawiły się „skrzydełka” 
na wzór cadillaców.

junakiem 
na Łomnicę

W kącie garażu parku-
je piękny junak z przyczepką. 
Wyprodukowany został w 1965 
roku, ale wygląda jak nowy.

– Kupiłem go od chłopa-
ka, który chciał z niego zrobić 
choppera. A ja go po prostu od-
restaurowałem i jest taki, jak 
przed laty. Dokupiłem przedni 
widelec, wózek i wyremontowa-
łem silnik, bo nie chciał zapalić. 
W młodości też miałem taki, ale 
bez przyczepki i kiedyś założy-
łem się z Czechem, który jeździł 

NSU (motocykl produkcji nie-
mieckiej – przyp. LS). Chodziło 
o to, kto wyjedzie na tatrzańską 
Łomnicę. I wyjechałem, a on za-
tarł silnik.

Citroen i warszawa są 
sprawne, zrejestrowane, co roku 
pan Marian jedzie na przegląd 
techniczny. Nie wykluczone jed-
nak, że zarejestruje je jako auta 
zabytkowe.

A kiedy „skrzydlak” będzie 
gotowy, marzy mu się kolejne 
auto.

– Jakiś rzadki, przedwo-
jenny model wyprodukowa-
ny w małych ilościach. Auto, 
które zapisane jest w historii, 
ale którego mało kto widział... 
Co to będzie?

Reanimacja mercedesa – skrzydlaka dopiero się rozpoczęła. Auto przez 30 lat stało w stodole, ale karoseria – jak nowa. Wyprodukowana w 1962 roku Warszawa z oryginalną deską rozdzielczą.

Po 46 latach junak z przyczepką wygląda jak nowy.

Takimi autami jeździli kiedyś pracownicy SB. Tyle, że czarnymi...

Marian Gawęcki restauruje stare samochody w przydomowym garażu. Citroen i Warszawa to duma tyskiego mechanika.
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Podstawowa wytyczna przy 
zakupie okien to niestety 
wciąż cena. Klienci uważają, 
że każde okno wygląda tak 
samo, „jest białe lub w kolo-
rze, ma szybę i klamkę”. Nic 
bardziej mylnego.

Niewiele osób zdaje sobie spra-
wę jak ważny jest odpowied-

ni wybór okien. To fakt – można 
kupić te najtańsze – ale o dobrej 
jakości nie ma wtedy mowy. Cały 
czas wielu klientów patrzy jedy-
nie na cenę zapominając o istot-
nych parametrach chociażby 
tak ważnym jak profil, z którego 
wykonane jest okno. Profile róż-
nią się przede wszystkim sztyw-
nością co w późniejszym czasie 
przekłada się na szczelność oraz 
trwałość okien. Okna wykonane 
z miękkich profili szybciej się wy-
paczają. Na rynku jest ich wiele, 
ale do tych z górnej półki z pew-
nością należy profil VEKA. Okno 

to nie tylko profil, to także okucie 
oraz szyba. Jeśli chodzi o okucia, 
to jest dwóch liczących się produ-
centów WINKHAUS i MACO. 
Za lepsze parametry warto do-
płacić tym bardziej, że okien nie 
wymienia się co kilka lat tylko 
mają one służyć zdecydowanie 
dłużej – mówi Paweł Nalborczyk 
z firmy NASKK. Zwróciłbym też 
uwagę na przenikalność cieplną 
szyb – dodaje Grzegorz Masny 
z FHU Magart.

Kiedy wymieniać 
okna?

To pytanie bardzo często za-
dawane przez klientów. Okazu-
je się, że każdy okres poza zimą 
jest dobry. Jeśli jednak buduje-
my nowy dom musimy pamię-
tać by po przykryciu go dachem, 
zostawić dom „otwarty” na zimę, 
by ściany dobrze wyschły. Wsta-
wienie okien i drzwi w tym sa-

mym czasie co dach może na-
razić ściany na zawilgocenie lub 
zagrzybienie. Montaż okien prze-
prowadza się najlepiej przy dodat-
nich temperaturach, gdyż można 
dużo staranniej przeprowadzić 
prace wykończeniowe i regula-
cyjne – mówi Piotr Pezda – Pre-
zes Tyskie Okna Sp. z o.o. I doda-
je, że jeśli szukamy dobrej jakości 
za odpowiednią cenę warto kupić 
okna teraz, bo można jeszcze za-
łapać się na końcówki zimowych 
promocji.

Okno idealne
Okna które warto polecić 

to takie, których producent prze-
strzega norm technologicznych 
oraz prowadzi należytą kontro-
lę produkcji – niezależnie czy są 
to okna drewniane czy z PVC. 
Osobiście polecam okna PVC – 
ale dobrze wykonane i co ważne 
zamontowane ze sztuką budow-
laną – mówi Grzegorz Masny 

z FHU Magart. Najciekawsze 
okno jakie jest obecnie na ryn-
ku to okno TERMIX na profi-
lu VEKA o szerokośći aż 9 cm 
o parametrach pozwalających 
znacznie ograniczyć zużycie 
energi. Posiada wkładkę docie-
plającą zwiększającą jego właści-
wości izolacyjne i trójszybowe ze-
spolenie – dodaje Nalborczyk.

Czy kolor ma znaczenie? Ko-
lor to głównie kwestia wizualna, 
ale pamiętajmy, że bardzo ciem-
nych kolorów nie powinno się 
stosować w miejscach o wyso-
kim nasłonecznieniu, ze względu 
na zbyt duże nagrzewanie się pro-
fili, co może spowodować wypa-
czenie się okien. Kolorowe okna 
to specjalność firmy Tyskie Okna. 
-Są one w kolorach imitujących 
drewno oraz jednolite. Na eksport 
produkujemy najczęściej różne 
odcienie szarości– tłumaczy Piotr 
Pezda – Prezes Tyskie Okna Sp. 
z o.o.

POSŁUCHAJ RAD FACHOWCÓW

Oknami i drzwiami wiosnę
Drzwi z dobrą 
izolacją

Również przy zakupie drzwi 
argument izolacji cieplnej oraz 
akustycznej jest bardzo ważny. 
Ze względu na gabaryty nale-
ży stosować solidne, masywne 
profile o odpowiednich wzmoc-
nieniach stalowych, należycie 
ryglowane. Ozdobą drzwi po-
zostaje jego wypełnienie. Szcze-
gólną popularnością cieszą się 
te ze stalą nierdzewną – dodaje 

Piotr Pezda. Jakie drzwi byłyby 
idealne do mieszkania w centrum 
Tychów? Na pewno z ciepłymi 
profilami, o podwyższonej izo-
lacji akustycznej w zestawie szy-
bowym i nawiewnikami, które 
zapewnią należytą wymianę po-
wietrza. Coraz więcej uznania 
na polskim rynku zyskują drzwi 
aluminiowe lub PCV. Alumi-
nium jest zdecydowanie najlep-
szym rozwiązaniem jeśli chodzi 
o drzwi wejściowe do domu, gdyż 
jest to materiał, który nie ule-
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I WYBIERZ OKNA NA LATA

wpuszczamy
ga wypaczeniu, czego nie można 
powiedzieć o drzwiach drewnia-
nych. Z drzwiami jak i z oknami 
jest jeden podstawowy problem, 
z którym muszą sobie poradzić 
producenci stolarki. W naszym 
klimacie w zimie po zewnętrznej 
stronie drzwi mamy -20 st, a we-
wnątrz + 20 st, oraz problem pod-
wyższonej wilgotności powietrza 
w okresie jesienno-zimowym. 
Zdecydowanie w tej kwestii lepiej 
radzi sobie stolarka aluminiowa 
i PCV – dodaje Nalborczyk.

Wybierane 
i polecane

Jeśli chodzi o drzwi wejściowe 
do bloków klienci coraz bardziej 
przekonują się do drzwi metalo-
wych typu GERDA, DELTA. Trze-
ba za nie zapłacić więcej, ale mają 
one lepsze parametry techniczne 
(akustyka, termika, bezpieczeń-
stwo). Plusem drzwi metalowych 
jest to, że skrzydła tych drzwi się 
nie wypaczają – tłumaczy Michał 
Lipiński z DOOR-BUD Tychy. 

Najczęściej kupowane drzwi wej-
ściowe do domków to CAL, DEL-
TA, GERDA oraz kompozytowe 
posiadające jeden z najwyższych 
parametrów izolacji termicznej 
U=0,9-1,1 gdzie większość drzwi 
posiada U= 1,33-1,6. Drzwi te 
ze względu na nowatorską techno-
logię powlekania lakieru są bardzo 
odporne na zarysowania, odbar-
wienia i ścieranie. Wśród drzwi 
wewnętrznych prym wiedzie fir-
ma DRE, bowiem aż 85% klientów 
wybiera drzwi tej firmy.  KW
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reklama

Aby wesprzeć Fundację poprzez przekazanie

1% 
podatku, należy w zeznaniu podatkowym 

PIT podać: 

nr KRS: 0000064561

Innych wpłat darowizn można dokonać 
na konta:

19 1370 1170 0000 1706 4600 6300
90 1370 1170 0000 1701 4600 6300

Fundacja Pracownicza PRO-EKO
43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30

tel. 32 324 35 00, fax 32 324 36 03
e-mail: stankar@ellaz.pke.pl

www.pro-eko.win.pl

I Ty Bądź Darczyńcą
REKLAMA 0961881/00

PEC złożył wniosek 
do Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie o dofinansowanie w ra-
mach programu operacyjnego 
„Infrastruktura i środowisko”. – 
Odnieśliśmy już sukces – mówi 
Jan Suchy, wiceprezes zarządu 
przedsiębiorstwa. – Pomyślnie 
przeszliśmy pierwszy etap, czyli 
ocenę merytoryczną i uzyskali-
śmy promesę na 11 mln złotych. 
Teraz czekamy na wyniki oceny 
drugiego stopnia, które powin-
ny być znane w kwietniu – wy-
jaśnia.

Warto dodać, że do kon-
kursu NFOŚiGW przystąpiło 
48 firm z terenu całej Polski. 
Wymaganą liczbę punktów 
w pierwszym etapie uzyskało 
tylko 28.

Modernizacja 
systemu

Program PEC-u „Moder-
nizacja systemu ciepłownicze-
go miasta Tychy celem poprawy 
efektywności dystrybucji cie-
pła” obejmuje szereg przedsię-
wzięć związanych z wymianą 
istniejących sieci dystrybucyj-
nych na terenie systemu cie-
płowniczego w naszym mieście 
oraz likwidację wymiennikowni 
grupowych, w miejsce których 
wybudowane mają zostać indy-
widualne węzły ciepła.

Planowane 
działania

Planuje się częściową wy-
mianę systemów ciepłowni-
czych m.in. na osiedlach F, G, 
M, wzdłuż ul. Stoczniowców 
oraz likwidację wymiennikowni 
grupowej na osiedlu R1 i budo-
wę w tym miejscu dwufunkcyj-
nych węzłów cieplnych.

– W ramach programu 
chcemy kontynuować moder-
nizację systemu ciepłownicze-
go, którą częściowo przepro-
wadziliśmy już w latach 2002 
– 2007. Dzięki temu stworzy-
liśmy możliwość oszczędzania 
ciepła dla odbiorców. W wy-
niku przeprowadzonych przez 
nas działań, ceny ciepła prak-
tycznie utrzymały się na ta-
kim samym poziomie, pomimo 
wzrostu kosztów produkcji cie-
pła, między innymi znaczących 
podwyżek cen węgla – mówi 
wiceprezes.

wymiana 
piecyków 
gazowych

Tyskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
posiada rozbudowaną infra-
strukturę techniczną co pozwala 
na poszerzenie oferty świadczo-
nych usług i tym samym zaspo-
kaja potrzeby jak największej 
liczby odbiorców.

Jednym z takich rozwiązań 
jest możliwość zapewnienia ko-
rzystania z bieżącej ciepłej wody 
użytkowej jak największej liczbie 
odbiorców. Z analiz ekonomicz-
nych wynika, że przygotowanie 
ciepłej wody na bazie ciepła sie-
ciowego jest dla odbiorców roz-
wiązaniem tańszym, niż korzy-
stanie z podgrzewaczy w postaci 
piecyków gazowych. Z drugiej 
strony, rozwiązanie proponowa-
ne przez PEC jest również ko-
rzystne dla administratorów bu-
dynków mieszkalnych, a przez 
to i dla samych lokatorów, bo po-
prawia warunki bezpieczeństwa 
w lokalach mieszkalnych.

Sposób 
na oszczędność

Wprowadzenie bieżącej cie-
płej wody przyczyni się również 
do niższych opłat za wodę. Bo-
wiem przy używaniu piecyków 
gazowych, trzeba po odkręce-
niu kranu pewną ilość zimnej 
wody odpuścić i poczekać aż 
podgrzewacz gazowy podgrze-
je ją do wymaganej tempera-
tury. A centralna ciepła woda 
jest zawsze, dlatego nadaje się 
do użytkowania już od samego 
początku. Wpływa to również 
na komfort użytkowania, bo sie-
ciowa ciepła woda, w przeci-
wieństwie do tej podgrzanej 
piecykiem gazowym, ma zawsze 
stałą temperaturę.

Listy intencyjne
– W ubiegłym roku pod-

pisaliśmy listy intencyjne z Ty-
ską Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Oskard”, Miejskim Zarządem 
Budynków Mieszkalnych w Ty-
chach oraz z Elektrociepłownią 
Tychy, których celem jest na-
wiązanie współpracy w zakresie 
budowy instalacji i dostawy cen-
tralnej ciepłej wody do wieloro-
dzinnych budynków mieszkal-
nych wyposażonych do tej pory 
w łazienkowe podgrzewacze 
wody – tłumaczy Jan Suchy.

Obecnie wśród mieszkań-
ców TSM „Oskard” przepro-
wadzana jest szeroka akcja in-
formacyjna, której celem jest 
znalezienie zwolenników takie-
go rozwiązania.

– Ponadto, wspólnie 
z MZBM w Tychach przygoto-
wujemy się do przeprowadze-
niem projektu, który chcemy 
zgłosić do Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego „Czyste po-
wietrze i odnawialne źródła 
energii”. Dotyczy on osiedla A, 
które jest zasilane tylko w okre-
sie zimowym za pomocą wy-
miennikowni grupowych A1 
i A2. Chcemy zmodernizować 
sposób ogrzewania osiedla, czy-
li zlikwidować wymiennikow-
nie grupowe i wybudować sie-
ci wysokich parametrów oraz 
wymiennikownie indywidual-
ne. Natomiast MZBM przepro-
wadzi modernizację wewnętrz-
nych instalacji odbiorczych 
– mówi wiceprezes Suchy. – 
Mamy nadzieję, że mieszkańcy 
zaakceptują takie rozwiązanie 
i że zgodzą się na przebudowę 
systemu grzania ciepłej wody, 
bo to bardzo oszczędne i przede 
wszystkim bezpieczne rozwią-
zanie – dodaje.

ewa STrzoda

DotaCjE unijnE i moDErnizaCjE, Czyli...

Czas na kolejne 
wyzwania

Najbliższe miesiące w Przedsiębiorstwie 
eNergetyki ciePlNej uPłyNą 

Na realizacji kolejNych iNwestycji. 
sPółka stara się Pozyskać 11 mlN 

złotych dotacji Na moderNizację 
iNfrastruktury ciePłowNiczej.

staramy się pozyskać 11 mln złotych dotacji na modernizację infrastruktury ciepłowniczej w naszym mieście  - mówi wiceprezes 
jan suchy (na zdjęciu z lewej).
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INWAZJA: BITWA O LOS 
ANGELES – sensacyjny USA 
2011, reżyseria: Jonathan Lie-
besman, występują: Aaron 
Eckhart, Michael Pena.

Od lat na całym świecie 
– Buenos Aires, Seul, 

Francja, Niemcy czy Chiny – 
dokumentowane są przypadki 
pojawienia się UFO. Ale w roku 
2011 to, co kiedyś było tylko 
znakiem na niebie, stanie się 
przerażającą rzeczywistością. 
Ziemia zostanie zaatakowana 
przez nieznane siły. Podczas 
gdy ludzie będą świadkami 
upadku największych miast 
świata, Los Angeles stanie się 
ostatnim bastionem ludzko-
ści w bitwie, której nikt się nie 
spodziewał. I to sierżant ma-
rines (Aaron Eckhart) i jego 
nowy plutonem będzie musiał 
zmierzyć się z wrogiem, z ja-

kim nigdy do tej pory nie mieli 
do czynienia.

SEX STORY – komedia USA 
2011, reżyseria: Ivan Re-
itman, występują: Natalie 
Portman, Ashton Kutcher, 
Kevin Kline.

Emma (Natalie Portman) 
i Adam (Ashton Kut-

cher) przypadkowo spotykają 
się po latach. Ponieważ Emma 
cierpi na swego rodzaju „aler-
gię na związki”, a Adam zupeł-
nie je odrzucił – zresztą dlatego, 
że jego ojciec (KEVIN KLINE) 
zaczął spotykać się z jego byłą 
dziewczyną – oboje decydują 
wyrzec się emocji, z jakimi ma się 
do czynienia będąc w roman-
tycznym związku i zostać przy-
jaciółmi. Zero zaangażowania, 
kłamstw, zazdrości, wspólnych 
śniadań, tęsknoty... jednym sło-
wem żadnych zobowiązań.  ES

informator

www.tychy.pl
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PREZYDENT 
MIASTA TYCHY
informuje wszystkich najemców 
lokali użytkowych, wynajmują-
cych lokale stanowiące własność 
Miasta Tychy, iż w roku bieżą-
cym stawki czynszowe za najem 
tych lokali utrzymane zostaną 
na poziomie roku 2010

PREZYDENT
MIASTA TYCHY

ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 
w Tychach przy Pl. Św. Anny 1
powierzchnia użytkowa 85,84 m2 wyposażony w instalacje: co., wod-kan., 
elektryczną
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz 
przystosowania go do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2011r. w Urzędzie Miasta Tychy
przy al. Niepodległości 49 – sala 101 – o godz. 900
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 17,01 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 18 kwietnia 2011r. prze-
lewem na konto nr 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 PKO Bank Polski 
S.A lub w kasie Urzędu/w przypadku przegrania przetargu kwota ta pod-
lega zwrotowi/
wpłata kwoty na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wysokości 
250 zł
do dnia 18 kwietnia 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 18 kwietnia 2011r. pi-
semnego zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty 
podpisania umowy najmu
oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy 
najmu
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej a w przypadku roz-
dzielności majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
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 działalności w lo-
kalu, z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgod-
nień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wy-
wieszony 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
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy al. Nie-
podległości 49 na VII piętrze, został wywieszony wykaz nieruchomości 
przewidzianych do:
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej oznaczonej 
jako cz. działki nr kat.2036/47, o pow. 21 m2, położonej w Tychach, w rejo-
nie al. Bielskiej, na cele drogi dojazdowej,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczo-
nej jako cz. działki nr kat. 2023/56, o pow. 40 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Żorskiej, na cele ogrodu przydomowego,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczo-
nej jako działki nr kat. 3226/74, 3229/74 i część działek 3201/74, 3199/74 
o łącznej pow. 1020 m2, położonej w Tychach przy ul. Ziemiańskiej, na cele 
ogrodu przydomowego.
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczo-
nej jako cz. działek nr kat.: 704/122, 818/122 o łącznej pow. 335 m2, poło-
żonej w Tychach przy ul. Katowickiej, pod istniejący kiosk, na cele „ogród-
ka letniego”, pod parking ogólnodostępny, nieodpłatny dla klientów kiosku 
oraz na cele drogi dojazdowej, na okres 3 lat, na rzecz nabywcy nakładów 
od dotychczasowego dzierżawcy,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położo-
nej w Tychach przy al. Bielskiej 130, obejmującej pomieszczenia o charak-
terze użytkowym o pow. 1102,20 m2 wraz z przynależnym gruntem o pow. 
1766,20 m2, z działek ozn. nr kat.: 3835/50, 3836/50, na okres 3 lat, z prze-
znaczeniem na świadczenie usług zdrowotnych, na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy.

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (link: Wybory – Rady Osiedli) znajduje się pełna informacja wraz 
z wzorami dokumentów (w tym zgłoszeń kandydatów na członków Rad 
Osiedli) o zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2011 r. wyborach do Rad 
Osiedli. Termin zgłaszania kandydatów do Rad Osiedli przypada na dni 
od 21 marca do 25 marca 2011 r.
 Przewodniczący
 Miejskiej Komisji Wyborczej
 /-/mgr Zygmunt Marczuk

R E K L A M A

K O M U N I K A T Y
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K O M U N I K A T Y

K O N D O L E N C J E

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

PREZYDENT MIASTA TYCHY
K O M U N I K A T Y

W tym tygodniu mamy dla naszych Czytelników 2 dwu-
osobowe zaproszenia do NovegoKina (do wykorzystania 
od 21 do 24 marca) na filmy „Jeż Jerzy” i „Poznasz Przy-
stojnego Bruneta”. Dostaną je osoby, które jako pierw-
sze dodzwonią się do nas w środę, 16 marca, o godz. 10, 
tel. 32 325 72 40.

bilety 
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O swoich planach 
na kolejny tydzień 
opowiedział nam Ma-
teusz Światły, zawod-
nik GKS II Tychy.

W iększość wolnego 
czasu zajmie mi pisanie 

pracy licencjackiej. Termin mnie 
nie goni, ale chciałbym jak naj-
szybciej ją napisać, żeby uniknąć 
nerwówki tuż przed obroną.

Weekend jak zwykle poświę-
cę dla piłki. Rozegram mecz spa-
ringowy w barwach drugiej dru-

żyny GKS Tychy oraz będę 
wspierał kolegów z Dro-
kan-1 w walce o drugie 
miejsce w Tyskiej Lidze 
Futsalu. Niestety, z powo-
du nadmiaru żółtych kar-
tek nie będę mógł pomóc 

kolegom na boisku.
Planuję też wybrać się na film 

„Jeż Jerzy”. Na pewno zabiorę 
ze sobą dziewczynę, z którą tak-
że będę chciał spędzić więcej, niż 
zwykle, czasu. W ciągu tygodnia 
kilka godzin z rozkładu godzin 
wyjmą mi treningi. Not. SłaB
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NIE PRZEGAPIĘ

Czas na licencjat

Serdeczne wyrazy współczucia 
Pani Hannie Skoczylas, 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Tychy 
z powodu śmierci

Matki
Składa

Andrzej Dziuba Prezydent Miasta Tychy 
wraz ze Współpracownikami

��

NA CO DO TEATRU

æ Teatr Mały

æ 15.03 (WTOREK), godz. 
18.30, Baltaine & Comhlan 
Celtic Motion Project, irlandz-
kie widowisko muzyczno-ta-
neczne, gość wieczoru Jochen 
Vogel. To zderzenie irlandzkiej 
i bretońskiej muzyki oraz ir-
landzkiego tańca na żywo. Ca-
łość oparta jest na tradycyjnej 
muzyce celtyckiej, ubrane jed-
nak we współczesne brzmienie 
i aranżacje. Cena biletu: 40 zł, 
a na kartę stałego widza 32 zł.
æ 16.03 (ŚRODA), godz. 17.00 
20.00, Jan Jakub Należyty: „An-
dropauza- męska rzecz”, reży-
seria: Dariusz Szada- Borzysz-
kowski, choreografia: Julita 
Kożuszek, scenografia i kostiu-
my: Małgorzata Żukrowska, 
Małgorzata Filipiak, opraco-
wanie muzyczne: Jura Fiodo-
row, Sławomir Ratajczak, pro-
ducenci: Leszek Kwiatkowski, 
Jan Jakub Należyty, premiera 
w białostockim Teatrze Dra-
matycznym 3.10.2010, podty-
tuł sztuki: Zdecydowana od-
powiedź na „Klimakterium... 
i już”.
Pięciu nieznajomych spotyka 
się w sanatorium. Ich wspól-
nym wrogiem jest doktor Zus.
æ 19.03 (SOBOTA) IV Tyski 
Festiwal Monodramu MoTyF 
2011- finał, Alessandro Baric-
co „Novecento”, tłumaczenie: 
Halina Kralowa, reżyseria: Iwo 
Vedral, występuje: Dominik 
Nowak.
premiera: 19.06.2010, Teatr 
Nowy w Krakowie. Spektakl jest 
polską prapremierą scenicz-
ną tekstu Alessandro Baricco, 
jednego z najpopularniejszych 
współczesnych włoskich dra-
matopisarzy.
æ 20.03 (NIEDZIELA), godz. 
18.00, Andrzej Grabowski 
SHOW; w programie znane 
i lubiane teksty, m.in.: Syn-
drom uczciwości, Nabór do fil-
mu, Narty we Włoszech, Mo-
nolog górala, Wybory jeszcze 
raz oraz nowe, jeszcze niezna-
ne szerokiej publiczności. Cena 
biletu: 33 zł, a na kartę stałego 
widza 26 zł.

Komenda Miejska Policji al. Bielska 46, tel. 325 62 00, alarm. 997, 
Straż Pożarna al. Niepodległości 230, tel. 227 20 11; 32 227 20 12, 
alarm. 998,
Pogotowie Ratunkowe ul. Fitelberga 71 tel. 327 49 99, alarm. 999,
Pogotowie Gazowe 
ul. Barbary 25, tel. 227 31 24, alarm 992,
Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 219 56 81/82,
Pogotowie Energetyczne 
991, tel. 303 09 91,
Pogotowie Wod.–Kan. 
tel. 227 40 31/32,
Straż Miejska 
tel. 780 09 75, alarm. 986, ul. Budowlanych 67,
Szpital Miejski w Tychach 
ul. Cicha 27, tel. 780 39 90,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach 
ul. Edukacji 102 tel: 32 325 41 00, 325 43 97/98/99, faks: 32 325 42 84,
Sanepid ul. Budowlanych 131 tel. 32 219 31 77,
Urząd Miasta Tychy 
tel: 032 776 33 33 al. Niepodległości 49 faks: 32 776 33 44 e–mail: 
poczta@umtychy.pl,
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
ul. Budowlanych 59 tel. 32 227 70 06; 32 227 70 07, e-mail: poczta@
mzuim.tychy.pl, http://www.mzuim.tychy.pl,
Miejski Zarząd Komu nikacji al. Piłsudskiego 12 tel. 32 219 38 20; 
032 219 36 79 e–mail: poczta@mzk.pl http://www.mzk.pl,
Sąd Rejonowy ul. Budowlanych 33, tel. 32 323 30 00,
Miejski Rzecznik Konsumentów ul. Grota Roweckiego 42 tel. 32 780 
50 63 i 66,
Urząd Skarbowy al. Niepodległości 60 tel. 32 325 11 00,
Urząd Pracy ul. Budowlanych 59 tel. 32 781 58 63,
MOPS tel. 32 227 35 40, ul. Budowlanych 59, e-mail: mops.tychy@
interia.pl,
Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I, ul. Nał-
kowskiej 19 tel. 218 10 13, 326 55 56, e-mail: biuro@hospicjum.ty-
chy.pl

INFORMATOR MIEJSKI

NA CO DO KINA
æ NoveKino
PREMIERY:
„Inwazja: Bitwa o Los Angeles” 
(wersja cyfrowa) pt.-pon.: 10:00 
12:15 14:30 16:45 19:00 21:15;
„Sex Story” pt.-pon.: 12:30 14:45 
17:00 19:15 21:30.
POZOSTAŁE FILMY:
„Fighter” wt.-czw.: 10:30 13:30; 
„Piekielna Zemsta 3D” wt.-czw.: 
22:00; 
„Władcy Umysłów” wt. – czw.: 
13:45 15:45 17:45 19:45 22:00; 
„Wojna Żeńsko-Męska” wt.-czw.: 
20:00; 
„Czarny Czwartek. Janek Wi-
śniewski Padł” wt.-pon.: 10:00; 

„Jan Paweł II. Szukałem Was…” 
wt.-czw.: 10:15 12:00 13:45 17:45, 
pt.-pon.:: 09:30 11:15 16:15; 
„Jeż Jerzy” wt.-czw.: 14:45 18:15 
20:00 21:45, pt.-pon.: 17:45 19:30 
21:15; 
„Matki w Mackach Marsa 3D” wt.-
czw.: 09:30 11:15 13:00 14:45 16:30, 
pt.-pon.: 10:30 12:15 16:00; 
„Poznasz Przystojnego Bruneta” 
wt.-czw.: 11:45 16:15 18:00 21:45, 
pt.-pon.: 12:00 18:00 19:45; 
„Rango” (wersja cyfrowa) dubbing 
wt.-czw.: 10:00 12:00 14:00 16:00 
18:00, pt.- pon.: 14:00; 
„Rango” (wersja cyfrowa) napisy 
wt.- czw.: 20:00; 
„Sala Samobójców” wt.-czw.: 13:15 
15:30 17:45 20:00, pt.-pon.: 10:15 
14:00 21:30; 

„Skąd Wiesz? ” wt.-czw.: 12:45 
15:00 17:15 19:30 21:45, pt.-pon.: 
13:00 15:15 17:30 19:45 22:00.

tel./fax 032 325 72 19, 
kom. 0667-021-020

e-mail: reklama@twojetychy.pl

Reklama w

NAJWIĘKSZY ZASIĘG 
W MIEŚCIE

Kadr z filmu Sala samobójców..

Kadr z filmu Inwazja.

Kadr z filmu Sex Story.

Kadr z filmu Czarny Czwartek.

W KINIE
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GKS TYCHY – AZS POLITECHNIKA 76:88

Porażka z liderem
TYSKA LIGA FUTSALU

Jesiony mistrzem
Na kolejkę przed zakończe-
niem Tyskiej Ligi Futsalu 
tytuł mistrzowski wywal-
czyły Jesiony, wygrywając 
z Drokanem-1 2:1.

Pojedynek dwóch czołowych 
zespołów stał na dobrym po-

ziomie, szczególnie emocjonują-
ca była końcówka spotkania, kie-
dy gracze Drokana-1 trafili piłką 
najpierw w słupek, a kilka sekund 
później w poprzeczkę. Efektow-
ne zwycięstwo odniósł Fenomen, 
który rozgromił GKS Futsal Ty-

chy 10:2. Oto wyniki: Drokan-1 
– Jesiony 1:2 (Poks – Stacha, Du-
rok), Juniorzy ZET – Piłkarscy 
Emeryci 5:3 (Matusz 2, Góral, 
Hyba, Płuciennik – Ryś, Kolasa, 
Białoń), Las Veronas – Madex 
3:5 (Łukiewicz, Sibera – Wieczo-
rek 2, Telega, Sałata, Kołodziej), 
Centrum Tychy – Pampeluna 6:2 
(Kasprzak 2, Doruchowski 2, Łu-
kawski, Piątek – Karpiel, Głąb), 
GKS Futsal Tychy – Fenomen 
Ledger 2:10 (Michalak, Ziemiak 
– Wojtkun 4, Panek 2, Zielińsk 2, 
Kłosiński 2).  SłaB

Koszykarze GKS Tychy prze-
grali w 27. kolejce z liderują-
cym I lidze AZS Politechnika 
Warszawska 76:88.

Od początku spotkania 
było wiadomo, kto 

w tym pojedynku będzie roz-
dawał karty - pierwszą kwar-
tę goście wygrali zdecydowa-
nie 28:12. Przez cały czas AZS 
kontrolował przebieg gry, za-
chowując kilkunastopunkto-
wy dystans. Pod koniec dru-
giej kwarty tyszanom udało 
się zniwelować przewagę do 
12 punktów, przede wszyst-
kim za sprawą skutecznej gry 
Witosa. Koszykarz GKS efek-
towanie zresztą zakończył tę 
część spotkania, rzucając piłkę 
w momencie, kiedy brzmiała 
końcowa syrena. Po pierwszej 
połowie warszawiacy prowa-
dzili 47:35. 

Po trzech kwartach przewa-
ga wzrosła do 18 punktów, bo-
wiem goście w tej odsłonie znów 
zagrali skuteczniej, zdobywając 
11 punktów z rzędu. Ekipa GKS 
nie potrafiła rywalom dotrzy-
mać kroku i choć w tym meczu 
dwie kwarty – punktowo – wy-
grała Politechnika, dwie GKS , 
była to jednak  pewna wygrana 
lidera.

O kłopotach kadrowych GKS 
pisaliśmy nie raz, ale znów trzeba 
do nich wrócić, bo to właśnie one 
ważą na grze zespołu w zdecydo-
wany sposób. GKS ma obecnie 
10-osobową kadrę, a więc mini-
mum zawodników. Tymczasem 
w meczu z AZS trener Tomasz 
Służałek mógł skorzystać tylko z 
siedmiu. Nie wystąpili z powodu 
choroby Goldammer i Kijanow-
ski, nie grał Kużdub, Kwiatkow-
ski dopiero co doszedł do siebie 
po chorobie, a Bzdyra, po sied-
miu tygodniach przerwy, nie od-
zyskał jeszcze formy. Łatwo więc 
nie jest, ale zespół gra i z pewno-

ścią będą walczyć do końca. Z ja-
kim skutkiem – przekonamy się 
już niebawem, bo do zakończenia 
zasadniczego sezonu pozostały 
jeszcze trzy kolejki. No a potem – 
play out… 

Po meczu z Politechniką ty-
szanie pozostali na przedostat-
nim miejscu w tabeli.

GKS Tychy – AZS Politech-
nika Warszawska 76:88 (12:28, 
23:19, 17:23, 24:18).

GKS Tychy: Witos 20 (2 za 
3), Hałas 15 (1), Jarecki 14 (1), 
Kwiatkowski 13, Markowicz 6, 
Olczak 5 (1), Bzdyra 3. 

 LESZEK SOBIERAJ 

W meczu z AZS najskuteczniejszym zawodnikiem był Dawid 
Witos.

Piłkarze GKS Tychy wygra-
li na wyjeździe z Jango Ka-
towice 2:0 i wciąż walczą 
o utrzymanie w Ekstrakla-
sie.

GKS p okonał  kato-
wiczan, którzy 

w spotkaniu zagrali w… sześcio-
osobowym składzie. Jednak naj-
ważniejsze, że podopieczni Grze-
gorza Morkisa, który zdecydował 
się dalej prowadzić GKS, nadal 
mają szansę na utrzymanie się 
w lidze. Zwycięstwo zmniejszy-
ło stratę punktową do Kupczyka 
Kraków do pięciu punktów.

15-letnią historię kończą 
piłkarze Rodakowskiego Tychy. 
W ostatnim spotkaniu „Rodak” 
przegrał z UPOS-em Knurów 
5:8. Od przyszłego sezonu tyski 
zespół wejdzie w skład GKS Fut-
sal Tychy. Gole dla tyszan zdoby-
li Wroński 2, Stworzyjan 2 i Ko-
bierski.

FC Jango Katowice – GKS 
Tychy 0:2 (0:1). Gole: My-
szor (13.), Dąbrowski (37.).
GKS: Dłużniewski – Wolak, Tro-
janowski, Kubica, Myszor – Wa-
chewicz, Ćwieląg, Fijoł, Szach-
nitowski – Dąbrowski, Kubka. 
 SłaB

OSTATNI MECZ RODAKA

GKS wciąż walczy

HOKEJ

Grali 
amatorzy

W ostatnich pojedynkach 
Śląskiej Amatorskiej Ligi 

Hokejowej (grupa open), tyskie 
zespoły zanotowały następujące 
rezultaty: IPA Tychy - Pionier 
Tychy 1:9 (Chojecki oraz Skoś 
2, Garyga 2, Krzywda, Malinow-
ski, Kwieciński, Stopa, Żymła), 
IPA Tychy - Sielec Sosnowiec 
6:9 (Tota 2, Machaj 2, Jaśkowski, 
Chojecki), Pionier Tychy - Za-
głębie Sosnowiec 6:3 (Skoś, Ma-
linowski, Krzywda, Pietrucha, 
Abram, Senczek), AKH Tychy 
- Naprzód Janów 7:5 (Tabaka 3, 
Więckowski 2, Wawrzonkowski, 
Sobas).

1. Sigma 11 19 70-23
2. AKH 10 16 65-37
3. Zagłębie 8 11 49-31
4. Pionier 9 10 42-34
5. Naprzód 8 4 51-43
6. Sielec 7 3 24-49
7. IPA 11 1 23-107
Jedyny tyski zespół w grupie 
„amatorskiej”, Meksyk Tychy 
zakończył sezon porażką z Ka-
towickimi Bykami 3:7 (Matczak 
2, Baca.
1. Polonia 10 20 90-9
2. Zagłębie II 10 16 63-28
3. Naprzód II 11 14 69-37
4. S.T.V 10 10 32-46
5. Byki 11 8 39-49
6. Meksyk 12 6 43-65
7. Niedźwiadki 10 0 17-119

 LS

ZWYCIĘSTWEM CRACOVII 
4:0 W CZWARTYM 

MECZU FINAŁOWYM 
PLAY OFF ZAKOŃCZYŁA 

SIĘ RYWALIZACJA 
O MISTRZOSTWO POLSKI 

W SEZONIE 2010/2011. 
TYSZANOM PRZYPADŁO 

SREBRO – SZÓSTE 
W HISTORII KLUBU 
– POPRZEDNIE GKS 

ZDOBYWAŁ W LATACH: 
1988, 2006, 2007,

 2008, 2009 R.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Tychy nie mają szczęścia do finało-
wych potyczek z Cracovią – po raz 

czwarty drużyny zmierzyły się w fi-
nale i po raz czwarty wygrały „pasy”, 
a prawdziwym katem tyskich hoke-
istów jest Rudolf Rohaczek, związany 
z krakowskim klubem od 7 lat.

Trzeba przyznać, że ekipa tre-
nera Rohacka była zespołem wyraź-
nie lepszym, lepiej przygotowanym 
pod względem fizycznym i taktycz-
nym do trudów finałowego serialu, 
a przede skuteczniejszym. Nie licząc 
karnych, Cracovia zdobyła w finale 19 
goli, straciła – 5. I to właściwie mówi 
wszystko. Na sukces Cracovii złożyło 
się wiele czynników – od stabilizacji 
finansowej klubu, poprzez sprawy ka-
drowe, strategię i taktykę Rohaczka, 
po grę Laszkiewicza, Radziszewskiego 
i ich kolegów.

Zaskoczenie
Losy finałowej rywalizacji GKS Tychy 

z Cracovią potoczyły się dość zaskakująco. 
Zamiast wyrównanych meczów, pojedyn-
ków „na styk”, w których o powodzeniu 
decyduje jedna bramka, jedno zagranie, 
mieliśmy na początku prawdziwy zimny 
prysznic. Pierwsze spotkania przyniosły 
w Tychach poważne rozczarowanie, bo-
wiem GKS przegrał dwukrotnie wysoko.

Fatalna tercja
Hokeiści Cracovii przystąpili do ry-

walizacji z Tychami prowadząc 1:0, za bo-
nus z wyższa lokatę po zasadniczym sezo-
nie, a po poniedziałkowym meczu (7.03), 
było już 2:0. Pierwsza tercja nie zapowia-
dała pogromu (1:8), jednak w drugiej od-
słonie sytuacja na lodowisku zmieniła się 
diametralnie – gospodarze przejęli inicja-
tywę i skutecznie wypunktowali tyszan – 
0:4! Niezbyt szczęśliwie w tym fragmencie 

meczu bronił Sobecki, a dodając do tego 
błędy obrońców, gospodarze powiększali 
bramkową przewagę. W końcu Sobeckie-
go zastąpił w bramce Jakubowski, a hono-
rowego gola zdobył Sokół. Niestety, tysza-
nie stracili nie tylko punkty, ale i kapitana 
Adriana Parzyszka, któremu odnowiła się 
kontuzja.

3:0 dla Cracovii
W następnym meczu w Tychach ki-

bicom znowu przyszło przełknąć gorzką 
pigułkę, a marzenia o tytule mistrzowskim 
oddaliły się jeszcze bardziej. Chory Sobec-
ki, kontuzjowani Krzak (od meczów pół-
finałowych z Unią) i Parzyszek tylko czę-
ściowo usprawiedliwiają kolejną wysoką 
porażkę. I znów pierwszego gola zdobyła 
Cracovia, wyrównał Simicek, jednak pięć 
kolejnych bramek zdobyli goście, podczas 
gdy podopieczni trenera Sejby ani jednej. 
Na dodatek w defensywie tyszanie znów 

popełniali błędy, sporo było niecelnych 
podań i strat. Druga odsłona zakończyła 
się wynikiem 1:5, a ostatnia tercja przy-
niosła po dwie bramki z obu stron. GKS 
nadal jednak nie miał pomysłu na rywa-
la, nie mówiąc o jakimś zrywie. I tak Cra-
covia wygrywając 7:3, znalazła się o krok 
od mistrzostwa.

Nareszcie!
W trzecim meczu nareszcie mieliśmy 

mecz godny finału. Sporo walki, niewiele 
bramek i bardzo emocjonująca seria rzu-
tów karnych. I najważniejsze – wygrał GKS 
2:1.

Przede wszystkim trzeba było wyka-
zać się spora cierpliwością, bo pierwsza 
bramka padła dopiero w 43 minucie. Inna 
sprawa, że goście rozpoczęli ten mecz bez 
forsowania tempa i mocnego uderzenia, 
jak w poprzednich spotkaniach. Od po-
czątku też w tyskiej bramce znakomicie 
spisywał się Jakubowski, dając podczas 
karnych popis niemałego kunsztu i reflek-
su. Sytuacji oba zespoły miały sporo, nie 
brakowało też przepychanek i potyczek 
na lodzie, ale bramki nie padały. Pierwsi 
znów strzelili goście – L. Laszkiewicz w 43 
min, sześć minut później wyrównał Vitek.

Vitek i Paciga…
Kiedy mecz zbliżał się już do końca, 

na lodowisko wniesiono medale i puchar. 
Jednak dekoracji nie było, bo tyszanie 
do niej nie dopuścili. W regulaminowym 
czasie było 1:1, meczu nie rozstrzygnę-
ła także dogrywka, więc przystąpio-
no do rzutów karnych. To był popis obu 
bramkarzy (Piotra Jakubowskiego i Rafa-
ła Radziszewskiego wybrano najlepszymi 
zawodnikami) oraz Vitka i L. Laszkiewi-
cza, którzy znakomicie przetrwali tę woj-
nę nerwów, zaliczając po dwa trafienia. 

Jednak zwycięskiego gola zdobył „ten 
trzeci” – Paciga.

– Pokazaliśmy dziś charakter, ambi-
cję i wolę walki i zwycięstwem w dzisiej-
szym spotkaniu przedłużyliśmy szanse 
na pozostanie w finale. Nie pozostaje nam 
nic innego jak walczyć do końca. Chwa-
ła wszystkim zawodnikom za dzisiejszy 
mecz – powiedział Dominik Salamon, 
drugi trener GKS Tychy.

Rozstrzygnięcie
Tyszanie walczyli, ale w niedzielę wy-

grała Cracovia 4:0 i wróciła na mistrzow-
ski tron. Co prawda GKS na początku za-
atakował, ale po 10 minutach było już 2:0 
dla… rywali. W kolejnych tercjach, uważ-
nie kontrolując grę, dwukrotnie jeszcze 
zdobywali gola. Tyszanom ta sztuka się nie 
udała, choć okazji było sporo. W meczach 
finałowych byli jednak jedynie tłem dla 
ekipy z Krakowa, może z wyjątkiem trze-
ciego spotkania.

æ Comarch Cracovia - GKS Tychy 
8:1 (1:0, 4:0, 3:1). Bramka: Sokół.
æ GKS Tychy - Comarch Cracovia 
3:7 (1:3, 0:2, 2:2). Bramki: Simi-
cek, Vitek, Woźnica. 
æ GKS Tychy - Comarch Craco-
via 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, d.0:0, k.1:0). 
Bramki: Vitek i Paciga (decydu-
jący karny).
æ Comarch Cracovia - GKS Tychy 
4:0 (2:0, 1:0, 1:0). 
GKS: Jakubowski - Jakes, Ko-
tlorz, Bagiński, Simiczek, Woź-
nica - Sokół, Majkowski, Vitek, 
Garbocz, Paciga - Gonera, Cso-
rich, Banachewicz, Galant, Wi-
tecki - Śmiełowski, Gwiżdż, Mej-
ka, Gurazda, Maćkowiak.

JESZCZE JEDNO WICEMISTRZSTWO W KOLEKCJI HOKEISTÓW GKS 

Srebro – sukces i porażka
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Po raz czwarty w finale mistrzostw Polski, tyszanie musieli uznać wyższość 
Cracovii.
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sport

R E K L A M A

OGŁOSZENIA
DROBNE

Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 
217 72 49 Niemczyk.
POTRZEBUJESZ GOTÓWKI? BANK CI OD-
MÓWIŁ? MY CI POŻYCZYMY! ZADZWOŃ 
514 670 771.

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

Do wynajęcia lokal użytkowy o po-
wierzchni 167m2 z przeznaczeniem na 
działalność handlowo-usługowo -pro-
dukcyjną. Atrakcyjna cena! Posiadamy 
także inne lokale. TEL. 602 336 980

Czyszczenie dywanów, tapicerki, za-
bieramy. Tel: 602642294

Wynajmę mieszkanie na Mąkołowcu, 
50m2, tel: 796-163-031

Kasy Ci brakuje? Wpadnij po kredyt on 
Cię poratuje, gotówka do 20 tysięcy 
na oświadczenie. 
Tel: 32/327-11-07

Remonty kompleksowo
Domy pod klucz-
www.erbau.eu- 505147985

M4, 55.5m2, bez pośredników, Ip., os. 
F, Tel: 691-732-554 

Pływanie-nauka i doskonalenie. Tel: 
696-824-032

Sprzedam tapczan 1-osobowy, stan 
bdb., 300zł TEL: 504 150 903 

Skradziono bilet wolnej jazdy 
MZK TYCHY na nazwisko 
Natalia Marzec

Firma remontowa BORÓWKA- re-
monty, wykończenia. Masz problem-
dzwoń!  Tel. 888193274 

KIOSK ALASKA 7m2 sprzedam z loka-
lizacją lub do ustawienia w dowolnym 
miejscu Tel 791583904

Sprzedam kawalerkę- Tychy: 19.6m2, 
Ip., CO, niski czynsz, 79.000 zł do uzg. 
606405723

USŁUGI REMONTOWE - malowanie, 
gładzie, kafelkowanie, montaż okien 
i drzwi, panele, karton-gips i inne. TE-
LEFON: 695901929

SZYBKA POŻYCZKA JUŻ OD 300ZŁ! 
BŁYSKAWICZNA DECYZJA, MINI-
MUM FORMALNOŚCI, BEZ UKRY-
TYCH OPŁAT. 600-400-288

Księgowa KPiR, płatnik- podejmie 
pracę. Tel: 692-283-511

ANGIELSKI dojazd tel. 604056833

AZBEST, DEMONTAŻ, DEKARSTWO 792 
013 569

DNI OTWARTE PRZEDSZKOLE 
www.radosnymaluch.com 
ZAPISY 504279629

Sprzedam M3, 46.7m2, oś.B, 3 piętro, 
cena: 180 000. 
Tel: 692 981 183

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

AUTOALARM! PROMOCJA 220 zł  Z MON-
TAŻEM, 2 LATA GWARANCJI, 32780 37 37

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

FIRMA BUDOWLANA „REMONT” 
WYKONUJE REMONTY I WYKOŃ-
CZENIA. TEL: 502 304 126 

Chwilówki tylko Tychy tel. 516 776 
744 

R E K L A M A

Po kilku latach reaktywo-
wano UKS Piątka Tychy – 
klub futsalu, zrzeszający 
najmłodszych adeptów tej 
odmiany futbolu. Pomysło-
dawcy i działacze tyskiej 
„Piątki” chcą jednak pójść 
krok dalej – stworzyć sys-
tem szkolenia w oparciu 
o klasy sportowe.

W nowym roku szkolnym 
klasy takie mają po-

wstać w Szkole Podstawowej nr 
7, Gimnazjum nr 5 i w Zespole 
Szkół nr 4. Trenerami będą na-
uczyciele wf w tych szkołach: 
Kamil Puzdrakiewicz, Krzysz-
tof Kulpiński i Mirosław Go-
łębiowski, a dodatkowe zajęcia 
– w ramach UKS – mają prowa-
dzić Andrzej Szłapa, Michał Sło-
nina, Zbigniew Modrzik i Maciej 
Ludwiczak.

– Chcemy stworzyć system 
szkolenia futsalu od szkoły pod-
stawowej – powiedział Jarosław 
Gembka, prezes UKS Piątka 
i dyrektor Zespołu Szkół nr 4. – 

Sprawdził się on już w Bielsku-
Białej i Rudzie Śląskiej. W po-
szczególnych szkołach zgłoszone 
zostaną odpowiednie projekty, 
dzięki którym od września ru-
szą trzy klasy i powstaną druży-
ny w trzech rocznikach. W su-
mie uczniowie tych klas będą 
mieli 8 godzin wf tygodniowo. 
Perspektywą dla młodych pił-
karzy stanie się możliwość gry 
w drużynie GKS Futsal Tychy, 
który powstaje na bazie trzech 
sekcji. W najmłodszych rocz-
nikach nie ma rozgrywek ligo-
wych, jednak razem z klubami 
z Bielska i Rudy Śląska będzie-
my organizowali m.in. cotygo-
dniowe turnieje.

Zwolennikiem tego futsalo-
wego przedsięwzięcia jest m.in. 
wielokrotny reprezentant Pol-
ski i kapitan narodowej drużyny 
Andrzej Szłapa.

– To bardzo dobry pomysł 
– powiedział. – Cieszy mnie, 
że szkolenie dzieci i młodzieży 
przybierze zorganizowaną for-
mę. Chętnie wezmę też udział 

NOWY ROZDZIAŁ DLA TYSKIEGO FUTSALU

UKS Piątka – reaktywacja
w tym projekcie, dzięki niemu 
pojawiła się szansa zbudowania 
silnych podstaw dla tyskiego fut-
salu.  LS

Jesteśmy świadkami po-
ważnych, wręcz rewolucyj-
nych zmian w tyskim sporcie. 
Niebawem powstanie Tyski 
Sport SA, nastąpi likwidacja 
MOSiR-u, reaktywowano już 
UKS Piątka, a 8 marca zare-
jestrowano Akademię Piłki 
Nożnej Tychy.

Akademię tworzy sześć tyskich 
szkółek piłkarskich, pracu-

jących z najmłodszymi. To praw-
dziwy piłkarski gigant, bo będzie 
tu trenowało ok. 650 dzieci, a za-
jęcia poprowadzi 30 trenerów i in-
struktorów.

– Powstanie Akademii 
to pierwszy krok do stworze-
nia systemu szkolenia w oparciu 
o klasy sportowe w tyskich szko-
łach – mówi Marcin Kuśmierz, 
prezes APN. – Dzięki niej, tyskie 
szkółki zaczną ze sobą współpra-
cować, a nie jak do tej pory – ry-
walizować ze szkodą dla całej 
tyskiej piłki. Każda ze szkółek pro-
wadzić będzie drużyny w okre-

ślonych grupach wiekowych, tak, 
by zachować ciągłość szkolenia. 
W sumie w APN szkolić się będą 
dzieci i młodzież do ukończenia 
szkoły średniej, a potem najlep-
si będą bezpłatnie przekazywani 
do GKS Tychy, a dla innych – je-
śli nadal będą zainteresowani ka-
rierą piłkarską – będziemy szukać 
klubów, możliwie w najwyższych 
ligach. Planujemy, by Akademia, 
w oparciu o klasy sportowe, ruszy-
ła od września. Mamy już stronę 
internetową: www.apntychy.fut-
bolowo.pl.

W ramach Akademii każ-
da szkółka zachowa autonomię, 
niemniej jednak będzie działa-
ła w systemie. Prezesem APN jest 
Marcin Kuśmierz, reprezentujący 
PUKKS Chrzciciel, w zarządzie są 
ponadto Krzysztof Berger (Grom), 
Sebastian Hałatek (TKKF Pionier), 
Marcin Legwand (MOSM), a dwa 
miejsca – dla UKS GKS Tychy 
i Siódemka – są jeszcze nie obsa-
dzone, z uwagi na zmiany organi-
zacyjne w tych klubach.  LS

SZKOLENIOWE ZMIANY

Piłkarze z Akademii
SZKOLENIOWE ZMIANY

Bilety na Czarnych
W pierwszy meczu wiosny (19 marca, godzina 14:30) GKS 
Tychy zmierzy się z Czarnymi Żagań. Dla naszych Czy-
telników mamy bilety na to spotkanie, które ufundował 
GKS Tychy.
Pierwsze trzy osoby, które zadzwonią do redakcji w śro-

dę, 16.03, o godz. 10 – tel. 32/325–
72-40 otrzymają wejściówki na mecz. 
Będą do odbioru przed meczem w ka-
sie stadionu.

Zadzwoń i kibicuj GKS
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NADAL CZEKAJĄ NA WIOSNĘ

Sparingowa 
wygrana

Podopieczni Adama Noconia 
po raz drugi zamiast meczu 
ligowego zagrali sparing, tym 
razem z Pniówkiem Pawło-
wice, zwyciężając 2:1.

Oba gole zdobył Daniel Fe-
ruga, który w całym 

meczu spisywał się znakomicie. 
Po raz pierwszy pokonał bramka-
rza Pniówka w 37. min. strzałem 
głową, a chwilę po wznowieniu 
gry w drugiej części meczu, pod-
wyższył na 2:0. Goście zdobyli gola 
w 53. min. Pod koniec meczu drob-
nej kontuzji mięśnia doznał Sob-
czak, jednak powinien być gotowy 
do gry w kolejnym spotkaniu.

Spośród spotkań 19. kolejki li-
gowej nie odbył się tylko mecz Tura 
Turek – GKS Tychy. Podobnie jak 
tydzień wcześniej powodem był 
zły stan murawy. W pozostałych 
spotkaniach zespoły z czołów-
ki potraciły punkty, dzięki cze-
mu GKS nie odstaje od czołowej 
stawki, mimo mniejszej liczby ro-
zegranych spotkań. Tyszanie zaj-
mują piąte miejsce, a do liderującej 
Olimpii Grudziądz tracą zaledwie 
siedem punktów.

W następnej kolejce GKS po-
dejmie na własnym boisku Czar-
nych Żagań i wszystko wskazuje 
na to, że mecz ten już się odbędzie. 
Zarówno piłkarze, jak i kibice nie 
mogą się już doczekać inaugura-
cji rundy wiosennej.Do tego me-
czu tyszanie przystąpią osłabieni, 
bowiem uraz Huberta Jaromina 
okazał się poważniejszy, niż na po-
czątku sądzona. Pomocnika GKS 
czeka ok. dwa tygodnie przerwy.

– Liczymy, że w końcu uda 
nam się zagrać mecz ligowy 
i sprawdzić się w meczu o punk-
ty – powiedział Damian Czupry-
na, pomocnik GKS. – Chcąc wal-

czyć o awans musimy wygrywać 
wszystkie mecze, dlatego chcemy 
rozpocząć rundę od zwycięstwa. 
Mam nadzieję, że pomogą nam 
w tym nasi kibice.

Mecz z Czarnymi odbędzie 
się w sobotę o godz. 14:30. Rywale 
tyszan w rundzie wiosennej zano-
towali dwa bezbramkowe remisy 
i zajmują obecnie 13. pozycję w ta-
beli.

GKS Tychy – Pniówek Paw-
łowice 2:1 (1:0). Gole: Feruga 2 
(37. i 46.).

GKS: Kisiel (75. Matras) – Od-
robiński (67. Pęczak), Masternak, 
Kopczyk (71. Balul), Lesik (46. Łą-
czek) – Feruga, Babiarz (69. Orze-
chowski), Furczyk (72. Czupryna), 
Żyła (62. Kruczek) – Bizacki, Sob-
czak (85. Furczyk).  SłaB

Daniel Feruga w ostatnim sprawdzianie przed ligą zdobył dwa gole.

AUTOALARM! PROMOCJA 220 zł  Z MON-
TAŻEM, 2 LATA GWARANCJI, 32780 37 37

A-klasowe zespoły wkro-
czyły w ostatni etap przy-
gotowań do wiosny. W wy-
sokiej formie są zawodnicy 
OKS Zet Tychy, którzy od-
nieśli kolejne efektowne 
zwycięstwo, pokonując 
Polonię Międzyrzecze 5:2, 
po golach Ptaka, Warty, Li-
gusa i dwóch Łusiewicza. 
Inne wyniki: JUW-e Ja-
roszowice – Pogoń Imie-
lin 2:1 (Kołcz 2), Ogrodnik 
Cielmice – LKS Bestwina 
1:0 (Chrząścik), GKS II Ty-
chy – LKS Bełk 0:1, Chrzci-
ciel Tychy – Świt Cięcina 
3:1.

Zetka w formie
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na luzie

Następny numer TT ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach
Gazetę dostaniesz rano w:
æ  trolejbusach A i B;
æ autobusach: 1, 2, 14, 33, 51, 82, 
131, 137, 254, 273, 291, 696
æ obok sklepu AZET – od 7.00
æ na skrzyżowaniu przy browarze 
– od 7.00
æ na Hotelowcu – od 7.00
æ na skrzyżowaniu przy „Tęczy” 
– od 14.00
na stojakach w:

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

al. Niepodległości 49
æ Tyskim TBS, 
ul. Budowlanych 59
æ Krytej Pływalni, ul. Edukacji 9
æ MZBM, ul. Filaretów 31
æ MBP, ul. kard. S. Wyszyńskiego 
27
æ Muzeum Miejskim i Tyskim 
Browarium, ul. Katowicka 9
æ NoveKino Tychy, 
al. Jana Pawła II 18

æ Hotelu Piramida, 
ul. Sikorskiego 100
æ PEC, ul. Kubicy
æ RPWIK w Tychach SA, 
ul. Sadowa 4
æ WKU, ul. Cyganerii 51
æ Klub Zdrowie, ul. Edukacji 9
æ SM „Oskard”, ul. Dąbrowskiego
æ BEST CJO, ul. Kopernika IB
æ MBP nr 1, pl. św. Anny 3
æ Mario Car,  ul. Katowicka 20

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

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

æ Przychodni Zdrowia, Czułów 
ul. Narcyzów
æ Szkole Podstawowej 
w Cielmicach 
oraz w:
æ Restauracji „pod Kasztanami” 
w Wilkowyjach
æ Sklepie spożywczym 
w Urbanowicach, 
ul. Urbanowicka 33
æ FHU Celina Włodarczyk 

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

Wytnij ten kupon, naklej 
na kartę pocztową wraz 
z hasłem i prześlij do 21 lute-
go 2010 r. na adres redakcji: 
Twoje Tychy, al. Piłsudskie-
go 12, 43–100 Tychy.

kupon nr 169

Osoba, której pawidłowe rozwiązanie krzyżówki dotrze do naszej redakcji jako czwarte, otrzyma zaproszenia do Pizzerii Dominium (na dowolną dużą pizzę włoską do 3 składników). Hasło z 
krzyżówki nr 171: NOCNA ZMIANA BLUSA ZAGRA Z AUKSO. Nagrodę – zaproszenie do pizzerii Dominium, otrzymuje: Ewa Kramarczyk. Nagrodę można odebrać w siedzibie naszej redakcji: Tychy, 
al. Piłsudskiego 12, I piętro, od pon, do pt. w godz. 8-16. Szczegółowy regulamin krzyżówki dostępny jest w redakcji.

TT KRZYŻÓWKA Z HASŁEM I NAGRODĄ

Wytnij ten kupon, naklej 
na kartę pocztową wraz 
z hasłem i prześlij do 21 mar-
ca 2010 r. na adres redakcji: 
Twoje Tychy, al. Piłsudskie-
go 12, 43–100 Tychy.

Wytnij ten kupon, naklej 
na kartę pocztową wraz 
z hasłem i prześlij do 21 mar-

kupon nr 173

HOROSKOP

RYBY 19.II-20.III
Ostatnie dni kosztowały cię sporo nerwów, teraz jednak sytu-
acja będzie wracać do normy. Głowa do góry.

BARAN 21.III-20.IV
Początek tygodnia może być odrobinę zbyt nerwowy, nie po-
winieneś jednak ulegać negatywnym emocjom.

BYK 21.IV-21.V
Osoba spod znaku Lwa liczy na twoją pomoc i dyskrecję. 
To może być sprawdzian dla waszej przyjaźni.

BLIŹNIĘTA 22.V-20.VI
W nadchodzących dniach będziesz mógł wreszcie zamknąć 
wiadomą sprawę. To uspokoi atmosferę.

RAK 21.VI-22.VII
Powinieneś skupić się zwłaszcza na sprawach zawodowych, 
wymagają twojej zwiększonej uwagi.

LEW 23.VII-22.VIII
Możesz spodziewać się ciekawej propozycji zawodowej, jeśli 
ją przyjmiesz, wiele zmieni się w twoim życiu.

PANNA 23.VIII-22.IX
Najwyższa pora by uporządkować sprawy finansowe. Czas 
działa na twoją niekorzyść.

WAGA 23.IX-23.X
Powinieneś nauczyć się, jak lepiej radzić sobie ze stresem. Nie 
powinieneś odreagowywać na najbliższych...

SKORPION 24.X-21.XI
W nadchodzących dniach czeka cię miłe spotkanie w gronie 
przyjaciół, będzie okazja do powspominania.

STRZELEC 22.XI-21.XII
Sprawy zawodowe będą teraz dla ciebie najważniejsze. Jeśli 
zrealizujesz swój plan, możesz liczyć na przypływ gotówki.

KOZIOROŻEC 22.XII-19.I
Wszystko układa się po twojej myśli, możesz jednak nie mieć 
zbyt wiele sił, by zrealizować wszystkie swoje plany.

WODNIK 20.I-18.II
W najbliższych dniach gwiazdy będą ci sprzyjać, wykorzystaj 
to. Najwyższy czas by uporządkować sprawy sercowe.

PODPISZ ZDJĘCIE

Z abaw się z nami i wybierz podpis, 
który najlepiej Twoim zdaniem ko-

mentuje zamieszczone obok zdjęcie:
1. Szczyt techniki samochodowej
2. Nieosiągalne auto
3. Nowe miejsce dla bociana
Zagłosuj na naszej stronie
internetowej:
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Rozwiązywanie sudoku polega 
na wpisaniu do diagramu brakujących cyfr 
w taki sposób, aby w każdym poziomym 
rzędzie i w każdej pionowej kolumnie 
oraz w każdym małym kwadracie 3x3 
kratki (o pogrubionych bokach) znalazły 
się wszystkie cyfry od 1 do 9. Każda z cyfr 
w rzędzie, w kolumnie czy w małym 
kwadracie może być wpisana tylko raz. 
Z prawej rozwiązanie ostatniego sudoku.

WIRÓWKA SUDOKU

1. Kompan, towarzysz
2. Gigant na górskim stoku
3. Prowadzi gospodarstwo 

rolne
4. Imię „ojca” Koziołka 

Matołka
5. Meryl, gwiazda filmowa
6. Dawniej: nauka 

rzemiosła u majstra

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

7. Mieszka za nią sąsiad
8. „… Wallenrod” Adama 

Mickiewicza
9. „Szpilki na Giewoncie”
10. Skorupa rozbitego dzbana
11. Genetyczny odmieniec
12. Dawna miara pojemności, 1/4 

garnca
13. Układ trzech elementów

14. Osadzona w lichtarzu
15. Johann Wolfgang, 

autor „Fausta”
16. Hemingway lub Bryll
17. Szpaler wojska, policji
18. Gandhi, córka Nehru
19. Jeden 

z Trzech Króli
20. Nędzna resztka mięsa

W ubiegłym tygodniu naszym Czytelni-
kom najbardziej spodobał się podpis: Cie-
kawe, jak długo wytrzyma?

DOWCIP TYGODNIA

M isiu – mówi mąż do żony – zaprosiłem kolegę 
na kolację. – Co? Czyś ty zwariował?! W domu 

jest bałagan, nie poszłam na zakupy, naczynia są 
brudne i nie zamierzam gotować kolacji! – Wiem. 
– To po co zaprosiłeś kolegę na kolację?! – Ponieważ 
biedaczek myśli o żeniaczce.

OPOWIEDZIAŁ TYSZANIN, MACIEJ KAŹMIERCZAK.
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