
Tychy znalazły się na szlaku turnie-
jów eliminacyjnych pierwszej edycji 
mistrzostw Polski w MMA (Mieszane 
Sztuki Walki), obok Warszawy, Kra-
kowa i Gdańska. Rozegrany w sobotę, 
2.07 turniej, wzbudził duże zaintere-
sowanie kibiców, mniejsze natomiast 
uczestników, bo na start w imprezie 
zdecydowało się 18 śmiałków z Czę-
stochowy, Bytomia, Gliwic, Legnicy 
i rzecz jasna z Tychów.

Podczas tyskich eliminacji, do przygo-
towania której włączyli się zawodnicy 

i trenerzy Bastionu, jedną z wyróżniających 
się postaci był Marcin Held, tegoroczny ab-
solwent I LO im. Kruczkowskiego, od roku 

związany z amerykańską federacją Bellator. 
W sierpniu Marcin ma uczestniczyć w gali 

MMA w Australii, a turniej był ważnym 
sprawdzianem przed tymi prestiżowymi 

zawodami. W Tychach okazał się bezkon-
kurencyjny – stoczył trzy walki i wszystkie 
wygrał.

Impreza miała też innego bohatera – 
w najcięższej kategorii zwyciężył Wojciech 
Buliński – dzielnicowy Komendy Miej-
skiej Policji w Tychach (osiedla L, S, i Żwa-
ków). Tyski policjant na pewno wzbudza re-
spekt swoją posturą i umiejętnościami, ale 
do swoich występów na macie podchodzi 
z pewnym dystansem, twierdząc, iż trenuje 
i walczy w ramach… doskonalenia zawodo-
wego.

Więcej o tyskim turnieju elimina-
cyjnym mistrzostw Polski piszemy 

na str. 14

Walczyć z nałogami
TYSKIE STOWARZYSZENIE 
Trzeźwość Życia już od 16 lat po-
maga osobom borykającym się 
z problemem uzależnienia od al-
koholu i narkotyków oraz ich ro-
dzinom. Od stycznia br. posiada 
status organizacji pożytku pu-
blicznego.
 strona 5

Nowy żłobek
DO MARCA przyszłego roku w naszym mieście zostanie oddany 
do użytku nowy żłobek. Opiekę znajdzie w nim trzydzieści malu-
chów.
 strona 6

Autem na wakacje
Twoje Auto strona 10

Popularne kierunki ścisłe
Twoja Kariera strona 10

Do jednej bramki
W PIERWSZYM MECZU ligowym w Tychach drużyna futbolu 
amerykańskiego Tychy Falcons miała najgroźniejszego rywala – li-
dera II ligi Gliwice Lions. 

strona 15
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Gabriela Kiełczewska-Słowikowska
pomysłodawczyni letnich warsztatów ceramiki 
w Miejskim Centrum Kultury  >strona 2
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NA TWOICH STRONACH:

Kamienie są wieczne
W MOIM ŚWIECIE są tylko naturalne kamienie i czyste złoto. 
To świat daleki od jubilerstwa, nie ma w nim domieszek, sztucz-
ności. Jest natura i prostota. 

strona 8-9
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Drogowe 
wyzwanie

Ponad 2,5 mln zł otrzymał z budżetu miasta MZUiM na re-
monty dróg – taką decyzję podjęła w czwartek (30.06) Rada 

Miasta Tychy. Kolejne 790 tys zł przeznaczone jest na moder-
nizację skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Wszystkie te pra-
ce mają być wykonane zanim jeszcze prace na ul. Beskidzkiej, 
czyli tyskim odcinku DK 1, rozpoczną się na dobre. – DK 1 za-
korkuje się podczas remontu i kierowcy będą szukać przejazdu 
przez miasto – wyjaśnia Wojciech Łyko, dyrektor Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów. – Wspólnie z Wydziałem Komunika-
cji i grupą specjalistów wytypowaliśmy potencjalne drogi, któ-
rymi ruch będzie się przemieszczał. Chodzi o to, żeby w cza-
sie natężonego ruchu nie było już konieczności prowadzenia 
w tych miejscach prac drogowych.

Więcej czytaj na str. 3

Ze skrzyżowania przy tyskim browarze zniknie podwójna sygnalizacja świetlna.

PRZEBUDOWA TYSKIEGO ODCINKA DROGI 
KRAJOWEJ NR 1 BĘDZIE JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH 

INWESTYCJI DROGOWYCH W HISTORII MIASTA. 
PRACE ROZPOCZNĄ SIĘ JUŻ W TYM ROKU. 

KIEROWCY Z OBAWĄ MYŚLĄ O UTRUDNIENIACH, 
JAKIE PRZYJDZIE IM Z TEGO POWODU ZNOSIĆ PRZEZ 

NAJBLIŻSZE 2 – 3 LATA. DLATEGO MIEJSKI ZARZĄD 
ULIC I MOSTÓW W TYCHACH JUŻ TERAZ PRACUJE 

NAD TYM, ABY TE UTRUDNIENIA ZMINIMALIZOWAĆ.

Sylwia Witman
s.witman@twojetychy.pl

TYSKIE ATUTY TURNIEJU MMA

Marcin Held i aspirant Buliński

Marcin Held (z lewej) stoczył trzy walki i wszystkie wygrał.
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NAJWIĘKSZY ZASIĘG 
W MIEŚCIE

Al. Piłsudskiego 12, tel./fax 32 325 72 18 
e-mail: reklama@twojetychy.pl



æ Zakłady Fiata, 
a więc i tyski zakład ob-
chodziły 100 rocznicę 

wyprodukowania pierwszego sa-
mochodu. Z tej okazji odbył się 
festyn, na który zaproszono ro-
dziny pracowników.

æ Agencja Promocji 
i Rozwoju Gospodarcze-
go zorganizowała konfe-

rencję na temat metod usuwania 
i utylizacji elementów azbesto-
wych, tak z mieszkań jak i obiek-
tów przemysłowych.

æ  W  T y c h a c h 
otwarto pole do nauki 
gry w golfa. Na ponad 

200 metrowym terenie umiesz-
czono 15 stanowisk.
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Na Państwa telefony czekamy 
w każdy wtorek 

w godz. 9.30-15.30.
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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

W minionym tygodniu przejechałem 
blisko 1500 km, wzdłuż przekątnej 
Polski. Ściślej mówiąc – z Gliwic 
do Sejn na Suwalszczyźnie i z po-

wrotem. W Sejnach i w pobliskiej Krasnogrudzie, 
w pięknie wyremontowanym dworku rodziny Cze-
sława Miłosza, odbyła się międzynarodowa sesja 
z okazji setnej rocznicy urodzin noblisty. Stwierdziłem, że niewiele 
zmieniło się na naszych drogach. Dalej można spotkać kierowców 
kompletnie pozbawionych rozumu i wyobraźni, nie liczących się 
z bezpieczeństwem pal sześć, że swoim, ale innych użytkowników 
drogi. Optymistyczne, acz póki co uciążliwe, jest to, że wszędzie się 
coś buduje. Już nie kanalizacje i wodociągi, czyli coś, co jest pod 
ziemią, ale drogi, chodniki, budynki, inwestycje, które można do-
strzec gołym okiem. W małej miejscowości Żagary, skąd do Wil-
na zaledwie kilka kilometrów, gospodarze remontują i upiększają 
swoje obejścia, budują pensjonaty, domy dla letników, kupują ło-
dzie i sprzęt wodniacki dla turystów z całej Polski. A bujnej przy-
rody i jezior wokół bez liku. Miejscowy sklep świetnie zaopatrzo-
ny, otwarty do 22.00. Trzeba po prostu zadzwonić, a właścicielka 
obsłuży o każdej porze dnia i nocy. Takich miejscowości na ścia-
nie wschodniej każdy z nas mógłby wymienić wiele. A politycy, 
zwłaszcza opozycja, swoje: kraj w upadku, w regresie, wszędzie 
bieda z nędzą, nic się nie zmienia, rządzący nie wykorzystują szan-
sy, jaka dają unijne fundusze i nasza prezydencja. Nie słuchajmy, 
róbmy dalej swoje. Byle tylko nie przeszkadzali.

Swoim przepisem na rumowe 
kuleczki podzieliła się z nami 
tyszanka Agnieszka Kowalska.

SKŁADNIKI: 
wierzch: 10 dag startej czekolady, 
10 dag cukru pudru, 10 dag startych 
migdałów obranych ze skórki, biał-
ko, 2 łyżki rumu. Nadzienie: łyżecz-
ka margaryny, łyżka cukru pudru, 
2 ugotowane żółtka, trochę rumu. 
Czekolada do obtoczenia.

PRZYGOTOWANIE: 
Nadzienie: margarynę, cukier, 
przetarte przez sitko żółtka i rum 
utrzeć. 
Z całości uformować małe kulecz-
ki i włożyć do lodówki. 
Czekoladę, cukier, migdały, białko 
i rum utrzeć na gładką masę. 
Oblepić nią kuleczki, a następnie 
obtoczyć je w startej czekoladzie. 
Przechowywać w lodówce. 

 Not. SłaB

PRZEPISY KULINARNE TYSZAN

Kuleczki rumowe
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„Nie święci garnki lepią” 
– każdego, kto ma ochotę 
własnoręcznie przekonać 
się ile prawdy jest w tym 
popularnym powiedzeniu, 
tyska artystka Gabriela 
Kiełczewska-Słowikowska 
zaprasza na Lipcowe Spo-
tkania z Ceramiką do Miej-
skiego Centrum Kultury 
w Tychach.

1 lipca w Galerii Pod Dachem 
w MCK (ul. Bohaterów War-

szawy 26) została otwarta wysta-
wa ceramiki artystycznej „Frag-
menty”. Prezentowane są na niej 
dzieła artystów znanych i cenio-
nych w Polsce i za granicą. Obej-
rzenie tej wystawy może stać się 
inspiracją do spróbowania wła-
snych sił w zmaganiach z gliną, 
a będzie ku temu okazja.

Wy st awa  „ Frag ment y ” 
otwiera akcję Lipcowe Spotka-
nia z Ceramiką”, której organi-
zatorem jest Miejskie Centrum 
Kultury, a pomysłodawczynią 
i koordynatorką – Gabriela Kieł-
czewska-Słowikowska, która 
od wielu lat zajmuje się przede 
wszystkim ceramiką.

Sztuka 3d
– Już na studiach ukie-

runkowałam się na ceramikę – 
wspomina. – Glina stała się dla 
mnie łatwym materiałem, naj-
prostszym do wyrażania wła-
snych idei. Zawsze uważałam się 
za człowieka 3d a nie 2d. Jeżeli 
chcę coś wyrazić, dużo łatwiej 
jest mi to zrobić lepiąc z gliny niż 
np. malując obraz.

Spotkania będą obejmowa-
ły cykl wykładów i warsztatów 
otwartych dla wszystkich zainte-
resowanych. Każdy, kto chciał-
by „pobrudzić się gliną” jest mile 
widziany. – Nie ma tu ograniczeń 
wiekowych, bawią się tym zarów-
no dwulatki jak i osiemdziesięcio-
latki – mówi Gabriela Kiełczew-
ska-Słowikowska.

Udział w zajęciach jest bez-
płatny, należy jednak wcześniej 
zgłosić chęć udziału w biurze 
MCK Tychy (tel. 32 327 02 90).

– Ceramika nie jest znaną 
dziedziną sztuki w naszym regio-
nie – zauważa artystka. – Zajmu-
je się nią bardzo niewielu arty-
stów w Tychach. Mam nadzieje, 
że dzięki tej akcji słowo ceramika 
nie będzie już się kojarzyło wy-
łącznie z kubkiem na kawę lecz 
także z formami rzeźbiarskimi.

Ogród ognia
Finałem Lipcowych Spotkań 

z Ceramiką będzie „Ogród Ognia” 
czyli plenerowe wypalanie prac 
powstałych podczas warsztatów.

– Będziemy je wypalać nie 
w piecu elektrycznym, jak to za-
zwyczaj dzieje się na warsztatach, 
ale w piecu plenerowym, zbudo-
wanym z cegieł, który daje zupeł-
nie inne efekty – podkreśla Ga-
briela Kiełczewska-Słowikowska. 
– Będziemy go budować z cegieł 
szamotowych. Taki piec wypala 
się cały dzień, potem stygnie całą 
noc. Dopiero następnego dnia 
zdemontujemy piec – bo tylko 
tak go można otworzyć – i wte-
dy będziemy oceniać efekty swo-
jej pracy.

SYLWIA WITMAN

Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów War-
szawy 26, tel. 32 327 02 90
Od 1 lipca: Wystawa ceramiki artystycznej „Fragmenty”
5 lipca, godz. 16.30: Warsztaty ceramiczne
12 lipca, godz. 11.00: Warsztaty ceramiczne
13 lipca, godz. 17.30: Wykład „Czym jest ceramika? Od gliny 
do ceramiki.”
19 lipca, godz. 16.30: Warsztaty ceramiczne
20 lipca, godz. 17.30: Pokaz „Warsztaty pracy z ceramiką 
na świecie.”
27 lipca, godz. 17.30: Wykład „Rzemiosło, sztuka i dizajn – 
ceramika wczoraj i dziś.”
30 lipca, godz. 12.00: Ogród Ognia czyli plenerowy wypał 
prac ceramicznych
31 lipca, godz. 12.00: Otwarcie pieca i podsumowanie Lipco-
wych Spotkań z Ceramiką

kalendarium 

BOHATER TYGODNIA

Spotkania z ceramiką

Gabriela Kiełczewska-Słowikowska w swojej pracowni.
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PRZED REMONTEM DK 1

Jak uniknąć  
zatoru?

W godzinach 
szczytu ulicą 

Beskidzką 
przejeżdża 

około 20 tysięcy 
samochodóW 

na godzinę. 
W czasie remontu, 

gdy zamknięty 
Będzie jeden pas 

ruchu, znaczna 
część z kieroWcóW 
poszuka szyBszego 

przejazdu przez 
miasto. jak 

WóWczas Będzie 
Wyglądała 

sytuacja 
na tyskich drogach 

i skrzyżoWaniach?

Sylwia witman
s.witman@twojetychy.pl

Na przygotowanie infra-
struktury drogowej 

do przyjęcia wzmożonego ruchu 
Rada Miasta Tychy przeznaczyła 
na czerwcowej sesji ponad 3 mi-
liony złotych. – Chodzi głównie 
o remonty nawierzchni – wyjaśnia 
Wojciech Łyko, dyrektor Miejskie-
go Zarządu Ulic i Mostów. – Kil-
ka fragmentów jest już zrealizowa-
nych, m.in na ulicy Sikorskiego. 
W zamierzeniu jest remont odcin-

ka ul. Oświęcimskiej między bro-
warem a Beskidzką, także ul. To-
warowa, Katowicka i Piłsudskiego. 
Chcemy też wykonać korekty 
na skrzyżowaniach z sygnalizacją 
świetlną, które na tych odcinkach 
się znajdują.

Bez podwójnych 
świateł

Największych zmian należy 
się spodziewać na skrzyżowaniach 
ulic Mikołowskiej i Oświęcimskiej 
z ul. Katowicką oraz na skrzyżo-
waniu al. Bielskiej z ul. Sikorskie-

go i Stoczniowców. Na tym pierw-
szym zniknąć mają podwójne 
światła, na drugim sygnalizacja 
zmieni się z dwufazowej na trój-
fazową.

– Na skrzyżowaniu przy bro-
warze chodzi o wyeliminowanie 
podwójnej sygnalizacji świetlnej 
i przesunięcie przejść dla pie-

szych – mówi Wojciech Łyko. 
– Dlatego jest to jedno z droż-
szych zadań (jego budżet to 510 
tys zł – przyp. red.). – Likwidacja 
tzw. śluzy z podwójnymi światła-
mi wymaga korekty geometrii 
skrzyżowania i wymiany osprzę-
tu sygnalizacji. Przewidziany jest 
też montaż detekcji wideo; sze-
ściu kamer.

Kamery 
Wideo detekcja ma za za-

danie monitorować natężenie 
ruchu i pomóc w optymalnym 
sterowaniu cyklami sygnali-
zacji świetlnej. W zależności 
od natężenia ruchu, sygnaliza-
cja może zmieniać swoje cykle. 
Wszystkim steruje odpowied-
ni program. System wideo de-
tekcji zostanie zamontowany 
również na skrzyżowaniu al. 
Niepodległości z ul. Wyszyń-
skiego.

– Na tym skrzyżowaniu 
przewidujemy montaż dodat-
kowych urządzeń sterujących 
cyklem sygnalizacji – mówi 
Wojciech Łyko. – Zamierza-

my przemodelować układ faz, 
z wykorzystaniem systemu wi-
deo detekcji. W tej chwili już 
przy każdej przebudowie skrzy-
żowania staramy się wprowa-
dzać wideo detekcję, usuwamy 
tym samym detekcję kablową, 
zatopioną w nawierzchni. Kame-
ry są po prostu mniej narażone 
na uszkodzenia.

Trzy fazy
Modernizacja programu ste-

rującego cyklem zostanie prze-
prowadzona też na skrzyżowaniu 
al. Bielskiej z al. Niepodległości 
i ul. Cienistą (przy policji). Z ko-
lei na skrzyżowaniu al. Bielskiej 
z ul. Sikorskiego i Stoczniowców 
oprócz wideo detekcji zostanie 
wprowadzona dodatkowa faza 
sygnalizacji świetlnej.

– Mamy już środki, teraz 
przygotowujemy przetarg, który 
wyłoni wykonawcę – mówi Woj-
ciech Łyko. – Termin wykonania 
robót przewidujemy na wrze-
sień, żeby zdążyć ze wszystkim 
zanim rozpoczną się prace przy 
DK 1.

na tym odcinku ul. sikorskiego jest już nowa nawierzchnia. na swoją kolej czekają ulice: towarowa, 
katowicka, oświęcimska i al. piłsudskiego.

tel. 32 219 25 57, w godz. 8-16

PRACA
W AGENCJI OCHRONY

DLA MĘŻCZYZN
NA TERENIE

MIASTA TYCHY I OKOLIC
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Firma z Gliwic sprawdziła projekT sTadionu

Tyski Sport z działką
Na mocy uchwały Rady 
Miasta, spółka Tyski Sport 
SA przejęła działkę przy ul. 
edukacji, gdzie znajduje się 
Stadion Miejski. To właśnie 
tutaj spółka przystąpi nie-
bawem do budowy nowego 
obiektu.

n ieruchomość, która trafi-
ła do Tyskiego Sportu SA, 

obejmuje stadion wraz z zaple-
czem – budynkiem klubowym 
oraz tzw. wymiennikownią. Po-
nadto spółka przejęła kilka znaj-
dujących się w pobliżu obiek-
tów, m.in. korty tenisowe, boiska 
boczne wraz z całym wyposaże-
niem. W tym przekazanym Ty-
skiemu Sportowi SA “wkładzie 
niepieniężnym”, który wycenio-
no na około 11 mln złotych, zna-
lazł się także projekt inwestycji 
“Modernizacja Stadionu Miej-

skiego” o wartości ok. 1,7 mln 
złotych. Z kolei Gmina Tychy, 
podwyższając po przekazaniu 
nieruchomości i projektu spółce, 
objęła nowe akcje w kapitale za-
kładowym Tyskiego Sport SA

Dzięki formalnemu prze-
kazaniu terenu, na którym po-
wstanie stadion, spółka może już 
przystąpić do realizacji inwesty-
cji.

– Jesteśmy już po weryfika-
cji projektu stadionu, którą prze-
prowadziała niezależna firma 
z Gliwic i wszystkie uwagi prze-
kazaliśmy projektantom, którzy 
teraz naniosą je do projektu – 
powiedział Henryk Drob, pre-
zes spółki Tyski Sport SA – My-
ślę, że to była to dobra decyzja, 
bo zweryfikowanie dokumenta-
cji na tym początkowym etapie, 
pozwoli podczas prac budowla-
nych uniknąć różnych niespo-

dzianek. Obecnie sporządzana 
jest specyfikacja przetargowa, 
a po uzupełnieniu projektu, bę-
dziemy mogli ogłosić przetarg.

Jak wiadomo, piłkarska eki-
pa wyprowadza się do Jaworzna 
gdzie będzie rozgrywała mecze 
“u siebie”. Na razie nadal jednak 
korzystać będzie z pomieszczeń 
i zaplecza w budynku przy ul. 
Edukacji, a także z boisk do tre-
ningów.

– Tak będzie do momen-
tu, kiedy przekażemy wyko-
nawcy inwestycji teren budowy, 
co pewnie potrwa jeszcze kilka 
miesięcy. Potem piłkarzy czeka 
przeprowadzka. Jeszcze nie usta-
lono, gdzie znajdą się pomiesz-
czenia klubowe i magazyn, ale 
myślę, że na którymś z obiektów 
sportowych w mieście – dodał 
prezes Drob.

LeSzek SobieRAj

Rada Miasta Tychy udzie-
liła prezydentowi Andrze-
jowi Dziubie absolutorium 
za okres działalności od 1 
stycznia do 31 grudnia 2010. 
30 czerwca prezydent przed-
stawił radnym sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 
2010.

sprawozdanie prezydenta uzy-
skało pozytywną opinię Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej 
i Komisji Rewizyjnej Miasta Tychy. 
Wykonanie budżetu miasta w roku 
2010 ukształtowało się na poziomie 
o 3 proc wyższym od zakładanego 
po stronie dochodów i o 8 proc. 
niższym od zakładanego po stro-
nie wydatków. Na skutek tego, de-
ficyt budżetowy wyniósł 13 mln zł 
zamiast planowanych 81 mln zł.

Mniejszy deficyt
–  W z r o s t  d o c h o d ó w 

w stosunku do planu wynika z kil-
ku głównych czynników – wyja-
śniał prezydent Andrzej Dziuba. 
– Po pierwsze ze zwrotu podatku 
VAT, jaki uzyskaliśmy z realiza-
cji zadania „Gospodarka ściekowa 
w Tycach”. Zwrot wyniósł około 
13 mln zł. Uzyskaliśmy też o oko-
ło 3 mln wyższe od planowanych 
wpływy z podatku od osób praw-
nych CIT. Niezrealizowane wy-
datki, w większości przeniesione 
na rok następny dały kwotę oko-
ło 50 mln zł). Pieniądze pozosta-
łe po zadaniach zrealizowanych, 
gdzie kwota realizacji okazała się 
niższa od zakładanej dały około 30 
mln zł. Kolejne 10 mln zł to nie-
zrealizowane remonty i poręczenia 
oraz niższe od zakładanych koszty 
obsługi zadłużenia.

zadłużenie
Zadłużenie miasta na koniec 

roku 2010 wyniosło prawie 200 
mln zł. Przede wszystkim są to po-
życzki i kredyty zaciągnięte na re-
alizację projektu „Gospodarka ście-
kowa w Tychach”. – W tej kwocie 
jest jednak pożyczka pomostowa 
wysokości 42 mln, na spłatę któ-
rej już teraz wpływają do nas środ-
ki z Unii Europejskiej – wyjaśniał 
prezydent. – A więc per saldo za-
dłużenie miasta wynosi około 157 
mln zł.

Zgodnie z ustawą, zadłużenie 
samorządu może wynieść maksy-
malnie 60 proc. wartości budżetu. 
W Tychach zadłużenie jest o po-
nad połowę niższe, znacznie niższy 
jest tez poziom spłaty. Maksymal-
nie może on wynieść 15 dochodów 
gminy. W Tychach w roku 2010 
wyniósł 2,6 proc. – W ciągu naj-
bliższych pięciu lat poziom spła-
ty zadłużenia wyniesie 3 – 4 proc. 
rocznie – mówił prezydent An-
drzej Dziuba.

Dochody
Dochody miasta w roku 2010 

wyniosły 558 mln (o ok. 2 proc. 
więcej niż w roku 2009 r.). Ta kwo-
ta uwzględnia środki zewnętrzne 
bezzwrotne (np. dotacje unijne). 
Pomijając środki zewnętrzne, do-
chody miasta wyniosły w 2010 
roku 491 mln (o 9,3 proc. więcej 
niż w 2009 r).

Wzrosły wpływy do budżetu 
miasta z tytułu podatków i opłat. 
W roku 2010 była to kwota 237 mln 
(wzrost w stosunku do roku 2009 
o 7 mln zł), w tym 100 mln z podat-
ków i opłat lokalnych, zaś 136 mln 
z tytułu podatku PIT i CIT.

wydatki
Miasto Tychy wydało w 2010 

roku ponad 572 mln zł. Na wy-
datki bieżące (np. remonty, koszty 
utrzymania infrastruktury miej-
skiej) przeznaczono kwotę 391 
mln zł (najwięcej na oświatę i wy-
chowanie – ok 42 proc. tej kwo-
ty), a na inwestycje – 181 mln zł. 
– To już kolejny rok, w którym 

inwestycje stanowią tak znaczny 
procent wydatków miasta – mówił 
prezydent Andrzej Dziuba.

W roku 2010 miasto zainwe-
stowało ok. 32 proc. wszystkich 
wydanych pieniędzy. Najwięcej 
wydano na projekt „Gospodar-
ka ściekowa w Tychach” (124,8 
mln zł), inwestycje drogowe (17,7 
mln zł) i oświatę (16,9 mln zł). Dla 
porównania, w rekordowym roku 
2008 wydatki inwestycyjne gminy 
wyniosły 322 mln, z czego ponad 
240 mln kosztował projekt „Go-
spodarka ściekowa w Tychach”.

wydamy mniej
– Kończymy już nakłady 

na gospodarkę wodno-ściekową 
– mówił podczas sesji rady mia-
sta Andrzej Dziuba. – Teraz zaczy-
namy drugą poważna inwestycję, 
która przez najbliższe lata będzie 
dominowała w budżecie miasta; 
remont DK 1. Budżet dla tego za-
dania zarezerwowaliśmy na pozio-
mie 313 mln zł, z czego z Funduszu 
Spójności pochodziło 253 mln zł. 
Dziś jesteśmy w trakcie procedury 
przetargowej, która powinna za-
kończyć się w lipcu. Wpłynęło 17 
ofert, dwie najniższe są na pozio-
mie 150 mln zł. Tak więc wykorzy-
stamy prawdopodobnie około po-
łowy z zabezpieczonych środków. 
Niewykorzystane środki unijne 
zostaną zwrócone.

Rada Miasta Tychy udzieliła 
w ubiegły czwartek absolutorium 
prezydentowi Andrzejowi Dziubie, 
przy jednym głosie przeciwnym.

SyLwiA wiTMAN

rada miasTa udzieliła aBsoluTorium 
prezYdenTowi

sprawozdanie 2010

po sesji radY miasTa

æ RADNy złożył MAN-
DAT. Rada Miasta Tychy podjęła 
uchwałę o wygaśnięciu mandatu 
Henryka Śliwińskiego, radne-
go klubu Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Śliwiński złożył rezygnację 
z mandatu radnego. Nie był obec-
ny na sesji rady miasta 30 czerw-
ca. W jego imieniu przeprosił 
za nieobecność oraz podzięko-
wał radnym za współpracę Jerzy 
Sienicki, również radny klubu 
PiS. O tym, kto obejmie man-
dat złożony przez Śliwińskiego, 
dowiemy się prawdopodobnie 
już w tym tygodniu. – Po pod-
jęciu uchwały, poinformowałem 
Komisarza Wyborczego w Kato-
wicach o wygaśnięciu mandatu 
radnego Henryka Śliwińskiego – 
mówi Zygmunt Marczuk, prze-
wodniczący Rady Miasta Tychy. 
– Komisarz wskaże, kto obejmie 
mandat.

æ Nowe MieSzkANiA ko-
MuNALNe. Tychy otrzymały 
5 mln zł dofinansowania na bu-
dowę nowych mieszkań komu-
nalnych. Powstaną one przy 
ul. Grota Roweckiego, w rejo-
nie trzech stawów, na terenie 
przeznaczonym pod inwestycje 
Tyskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego. – Mamy 
gotową dokumentację na kolej-
ny budynek przy ul. Grota Ro-
weckiego – poinformował pod-
czas sesji rady miasta prezydent 
Andrzej Dziuba. – Jednak 
po likwidacji Krajowego Fun-
duszu Mieszkaniowego, TTBS 
nie miał możliwości sfinan-
sowania tej inwestycji. Miasto 
otrzymało dofinansowanie, tak 
więc powstaną tam mieszkania 
komunalne, a TTBS będzie je-
dynie inwestorem zastępczym. 
Dokumentacja zakłada budo-

wę 52 mieszkań (łącznie oko-
ło 3 tys m. kw.). Partycypacja 
gminy w inwestycji wyniesie ok 
7 mln zł. – Być może te środki 
zostaną ujęte w budżecie na lata 
2012 – 2013 – mówi prezydent 
Andrzej Dziuba.
æ DobRe wyNiki TeSTów. 
– Znamy już wyniki testów 
końcowych w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach. Ty-
chy, obok Bielska-Białej, zna-
lazły się w absolutnej czołówce 
jeżeli chodzi o wyniki w szko-
łach podstawowych – poin-
formował prezydent Andrzej 
Dziuba. 1 lipca zakończył się 
też nabór do szkół ponadgim-
nazjalnych. Około 40 proc. 
młodzieży zgłosiło swój akces 
do liceów ogólnokształcących, 
kolejne 40 proc. do techników 
i 20 proc. do szkół zawodo-
wych.  Sw

zmiana orGanizacji rucHu 

Przebudowa Ronda 
Strefowego

22 czerwca rozpoczął się remont Ronda 
Strefowego (przy Tesco). Drogowcy apelu-
ją o cierpliwość i dostosowanie się do zmie-
nionej organizacji ruchu.

o becnie w kierunku miasta przepuszczane są 
tylko autobusy i trolejbusy oraz pojazdy jadą-

ce na stacje paliw. Objazd do miasta wyznaczony 
jest ulicami: Metalową, Fabryczną, Piłsudskiego. 
Ta sytuacja potrwa do 15 lipca. Wówczas zostanie 
otwarty przejazd przez rondo, ale prace będą trwa-
ły nadal.

– Przebudowa ronda polega na wybudowaniu 
nowego, drugiego pasa. Dzięki temu będzie można 
przejechać przez rondo właściwie bez zatrzymywa-
nia się, mamy nadzieję, że zlikwiduje to przynaj-
mniej w pewnym stopniu korek, jaki tworzy się 
w godzinach szczytu, czyli około godziny 15. czy 
16. przy wyjeździe ze Terenów Przemysłowych 
w kierunku ulicy Beskidzkiej – mówi Wojciech 
Łyko, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 

w Tychach. – Wyspa centralna zostanie przesunię-
ta o kilka metrów w stronę południową. Konieczna 
będzie przebudowa trakcji trolejbusowej, urządzeń 
podziemnych i odwodnienia jezdni – mówi Maciej 
Datta z MZUiM.

Drugi etap remontu zajmie drogowcom bli-
sko dwa miesiące. Szacunkowo prace mają zakoń-
czyć się w połowie września. Koszt całej inwestycji 
to około 2 miliony złotych.  Sw

Remont ropoczął się 22 czerwca i potrwa do 
września.

Prezydent Andrzej Dziuba odebrał od radnych gratulacje  
i bukiet kwiatów.
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W Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym „Paprotka” 
w czwartek (30.06.) odbyła 
się Konferencja Przedzjazdo-
wa, podczas której wybra-
no 9 delegatów, którzy będą 
reprezentowali Tyski Okręg 
na VII Okręgowym Zjeździe 
Polskiego Związku Działkow-
ców w Katowicach.

W Konferencji wzięło udział 
41 z 56 delegatów. Dzisiaj 

wybraliśmy dziewięć osób, które 

będą nas reprezentowały, a trój-
ka z nich pojedzie do Warszawy 
na Krajowy Zjazd Polskiego Związ-
ku Działkowców – dodaje Aniela 
Buczek, Przewodnicząca Delega-
tury Rejonowej Okręgowego Za-
rządu Śląskiego Polskiego Związku 
Działkowców.

W Okręgu Tyskim mamy 59 
ogrodów działkowych. Natomiast 
pod tyską opieką jest siedem gmin. 
Konferencja Przedzjazdowa była 
połączona z 30-leciem Polskiego 
Związku Działkowców.  SŁAB

30-LECIE POLSKIEGO ZWIĄZKU 
DZIAŁKOWCÓW

Działkowcy 
wybrali delegatów

STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚĆ ŻYCIA

Walczyć z nałogami
TYSKIE 

STOWARZYSZENIE 
TRZEŹWOŚĆ ŻYCIA 

JUŻ OD 16 LAT 
POMAGA OSOBOM 

BORYKAJĄCYM 
SIĘ Z PROBLEMEM 

UZALEŻNIENIA 
OD ALKOHOLU 

I NARKOTYKÓW 
ORAZ ICH RODZINOM. 

OD STYCZNIA BR. 
POSIADA STATUS 

ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO.

Ewa Strzoda
e.strzoda@twojetychy.pl

Można śmiało powiedzieć, 
że nasze stowarzyszenie 

świadczy pełen wachlarz usług 
w zakresie pomocy tym, którzy 
walczą z nałogami alkoholowy-
mi i narkotykowymi – mówi Ja-
nina Goj, prezes stowarzyszenia. 
– Warto podkreślić, że wszystko 
co robimy, jest bezpłatne – do-
daje.

Porady prawne
Raz w tygodniu w siedzi-

bie stowarzyszenia dyżur pełnią 
radca prawny i adwokat. – Przy-
chodzą do nas ludzie z różny-
mi sprawami. W zdecydowanej 
większości są to ofiary przemocy, 
która jest wynikiem uzależnień. 
Zdarza się, że nasi prawnicy przy-
gotowują również pozwy i pisma 
sądowe – opowiada Goj.

Pomoc 
psychologiczna

W ramach STŻ działają gru-
py wsparcia dla osób uzależnio-
nych od alkoholu, prowadzone 
są także indywidualne zajęcia dla 
alkoholików i ich rodzin.

Jednak już od dobrych kil-
ku lat najwięcej osób trafiających 
do nas ma problem nie z alko-
holem, a z narkotykami. Nieste-
ty, są to ludzie w coraz młodszym 
wieku, młodzież, a nawet dwuna-
stoletnie dzieci. To przerażające 
zjawisko – przyznaje prezes „Trzeź-
wości Życia”.

W chwili obecnej stowarzysze-
nie ma czterech konsultantów, któ-
rzy prowadzą indywidualne kon-
sultacje z osobami zgłaszającymi się 
po pomoc. Często, w pierwszej ko-
lejności są to zaniepokojeni rodzice, 
którzy odkrywają, że ich pociecha 
jest uzależniona lub zaczyna eks-
perymentować z substancjami nie-
wiadomego pochodzenia. Później 
rozpoczyna się praca z dzieckiem.

Motywacja 
do leczenia

W swoich działaniach nacisk 
kładziemy przede wszystkim na to, 
by zmotywować osobę, która jest 
już uzależniona do podjęcia lecze-
nia stacjonarnego w specjalistycz-
nym ośrodku – mówi Janina Goj.

Przedstawiciele „Trzeźwości 
Życia” załatwiają również wszystkie 
formalności związane z umieszcze-
niem osoby uzależnionej w ośrod-
ku. – Prowadzimy całą procedurę 
od początku do końca. Nawiązu-
jemy kontakt telefoniczny z danym 

ośrodkiem, szukamy wolnego 
miejsca, ustalamy termin przyjęcia, 
pomagamy wypełnić odpowiednie 
dokumenty – wylicza Barbara Po-
nikiewska – Żmuda, kierownik 
biura stowarzyszenia. – Mamy na-
wet jedną zaprzyjaźnioną placówkę 
w Lutej, gdzie kierowane przez nas 
osoby praktycznie są przyjmowane 
od razu – dodaje.

Powrót z ośrodka
STŻ pomaga również osobom, 

które wróciły z leczenia. – Odwyk 
to nie wszystko. Po zakończeniu 
terapii w ośrodku, nadal potrzeb-
na jest fachowa pomoc i kontakt 
ze środowiskiem terapeutycznym. 
Dlatego dwa razy w tygodniu orga-
nizowane są spotkania w ramach 
grup wsparcia – wyjaśnia Poni-
kiewska – Żmuda.

Specjalistycznej pomocy po-
trzebują także rodzice. Janina Goj 
prowadzi tzw. grupę edukacyjno-
zadaniową, której członkowie uczą 
się, jak powinni się zachowywać, 
gdy ich dzieci wrócą do domu z le-
czenia. Dowiadują się, jak należy 
postępować, co zmienić, jak dalej 
wspierać swoją pociechę w walce 
z nałogiem. – Do wszystkich na-
szych działań, zawsze włączamy 
rodziców i najbliższą rodzinę oso-
by borykającej się z problemem 
uzależnienia. Nigdy nie pracuje-
my tylko z dzieckiem. Taka zasada 
obowiązuje zresztą we wszystkich 
ośrodkach leczenia uzależnień – 
tłumaczy Goj.

Kobieta Pozytywna
Od początku roku w sto-

warzyszeniu działa Klub Kobie-
ty Pozytywnej. Należą do niego 
uczestniczki programu „Kobieta 

Pozytywna”, który skierowany był 
do matek dzieci uzależnionych 
od narkotyków. – Panie te bardzo 
zżyły się ze sobą. Po zakończonych 
zajęciach wyraziły chęć dalszej 
współpracy z nami. Tak powstał 
pomysł, by założyć klub. Pomogło 
również wsparcie finansowe, jakie 
otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Ty-
chy – wyjaśnia prezes Goj.

Raz w tygodniu członkinie 
klubu spotykają się, by pod okiem 
psychologa porozmawiać o swoich 
problemach, podzielić się własny-
mi doświadczeniami i spostrzeże-
niami, a także radościami i sukce-
sami.

Kącik 
Metamorfozy

Warto wspomnieć również 
o „Kąciku Metamorfozy”, który 
mieści się w Tychach przy ul. De 
Gaulle’a 12. Prowadzi go dwóch pe-
dagogów z STŻ. To miejsce, w któ-
rym w każdy weekend spotyka się 
młodzież w wieku od 15 do 25 lat.

„Kącik Metamorfozy” przy-
pomina małą, kameralną kawiar-
nię, z ciekawym wystrojem i oświe-
tleniem, w której przy darmowej 
herbacie i drobnym poczęstunku 
można porozmawiać, posłuchać 
muzyki, nieodpłatnie skorzystać 
z internetu lub po prostu posie-
dzieć w milczeniu.

To takie miejsce, w którym 
młodzi tyszanie mogą bezpiecznie 
spędzać wolny weekendowy czas, 
bez narkotyków i alkoholu – mówi 
Barbara Ponikiewska – Żmuda. 
– Do naszego „Kącika” przycho-
dzi młodzież z różnymi sprawa-
mi, problemami. Czasem ktoś po-
trzebuje pomocy przy napisaniu 
CV, innym razem chce posłuchać 
dobrej muzyki, a czasem po pro-
stu przyjść i pobyć z rówieśnikami. 
Nasi pedagodzy organizują tam 
również imprezy, np. andrzejko-
we i sylwestrowe, a także turnieje 
sportowe i wiele innych, ciekawych 
przedsięwzięć – dodaje.

Stowarzyszenie „Trzeź-
wość Życia”
43-100 Tychy
ul. Nałkowskiej 19
tel. (32) 720 52 42
e-mail: stz@poczta.onet.pl

tłumaczy Goj.

warzyszeniu działa Klub Kobie-
ty Pozytywnej. Należą do niego 
uczestniczki programu „Kobieta 

STŻ, przy wsparciu finansowym UM Tychy, organizuje 
trzy weekendowe wyjazdy w Beskid Śląski dla tyskiej 
młodzieży w wieku od 15 do 25 lat. Szczegółowe infor-
macje i zapisy dostępne są w siedzibie stowarzyszenia 
i w „Kąciku Metamorfozy”.

warto wiedzieć
propozycja na wakacje

Janina Goj (od lewej) i Barbara Ponikiewska - Żmuda od lat 
pomagają osobom wlczącym z nałogami.
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DAWID PASZEK: 
Nie sądzę, żebyśmy 
mogli odnieść jakieś 
korzyści na prze-
wodnictwie Polski 
w Unii Europejskiej. 
Trafiliśmy na niefortunny okres, 
dlatego, że na południu Europy 
jest kryzys. Jednak możemy wiele 
rzeczy wypromować – miasta jak 
Kraków i Wrocław. 

AGNIESZKA OR-
NAT: Polska mocno 
skorzysta, bo wy-
promuje swoje „pe-
rełki”, czyli Kraków, 
Wrocław, Poznań. 
Także Mazury i piękne góry. Jed-
nak poza większą liczbą turystów 
raczej na nic więcej nie możemy 
liczyć.

ŁUKASZ SOPATA: 
Pojawia się stres, 
że Polskę będziemy 
promować tylko bi-
gosem. Uważam, 
że mamy ogromny 
potencjał turystyczny, który jesz-
cze nie został wykorzystany, np. 
w Sudetach. Na tym powinniśmy 
się skupić. 

WALDEMAR TE-
LEJ: Mamy dobre 
ośrodku turystycz-
ne, bo np. Mazury są 
piękne. Moglibyśmy 
skorzystać na pro-
mocji tych miejsc, wszystko zależy 
od polityków, nie od nas. Myślę jed-
nak, że to wyjdzie „w praniu” i oka-
że się, czy Polska może coś dać Eu-
ropie.  Not. SłaB

SONDA – CO O TYM MYŚLISZ

Polska wzbogaci UE?
W naszej sondzie zapytaliśmy tyszan jakie korzyści da nam 
przewodnictwo Unii Europejskiej i na czym zyska Europa. 
Oto co nam powiedzieli:

nasze Tychy
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Wszystkie jednostki 
tyskiej straży pożarnej 
pracowały przy usuwaniu 
skutków gwałtownej 
ulewy, jaka nawiedziła 
Tychy 29 czerwca. Na wielu 
ulicach w centrum miasta 
nagromadzona woda 
utrudniała przejazd 
samochodom. Strażacy mieli 
też wezwania do zalanych 
posesji. Przy ul. Kościuszki 
woda z Potoku Tyskiego 
zalała podwórza i piwnice. 
– W tej chwili jest tam 
ułożony prowizoryczny wał, 
przygotowane są też worki 
z piaskiem, na wypadek, 
gdyby trzeba było go 
podwyższyć – mówi bryg. 
Piotr Szojda, dowódca 
jednostki ratowniczo-
gaśniczej w Tychach.  SW

SZKOŁA W JAROSZOWICACH

Uwagi do koncepcji
Jest już gotowa koncepcja ar-
chitektoniczna Zespołu Szkół 
w Jaroszowicach, na pod-
stawie której przygotowa-
ny zostanie projekt. Przetarg 
na jego wykonanie, do którego 
zgłosiło się 20 firm, wygrała 
Pracownia Architektoniczno-
Urbanistyczna A3 Agniesz-
ka Romanowska-Tarczyńska. 
Wartość oferty – 311.100 zł.

Nie możemy jeszcze zapre-
zentować wizualiza-

cji budynku Zespołu Szkół, gdyż 
wstępna koncepcja trafiła obecnie 
do Miejskiej Komisji Urbanistyki 
i Architektury, a projektanci nano-
szą jeszcze uwagi i poprawki.

Przypomnijmy, iż będzie 
to jedna z największych i najbar-
dziej oczekiwanych inwestycji 
oświatowych ostatnich lat. Mie-
dzy ulicami Miła i Pogodna po-
wstanie Zespół Szkół, w którym 
będzie się mieściła szkoła pod-
stawowa i gimnazjum. Tak więc, 
wszystkie placówki oświatowe 
do szkoły ponadgimnazjalnej 
znajdą się w dzielnicy Jaroszowi-
ce-Urbanowice-Wygorzele.

Koszt inwestycji to 28 mln 
złotych. Oprócz budynków dy-
daktycznych, powstanie sala 
sportowa, a także boiska, dro-
gi, parkingi, place rekreacyjne 
i chodniki, ogrodzenie. 

 LS

Do marca przyszłego roku 
w naszym mieście zostanie 
oddany do użytku nowy żło-
bek. Opiekę znajdzie w nim 
trzydzieści maluchów.

W kwietniu br. Urząd Miasta 
Tychy złożył do Wojewody 

Śląskiego wniosek o dofinansowa-
nie adaptacji budynku przy ul Ba-
torego 68 w Tychach na żłobek.

Po weryfikacji wojewody, 
nasz wniosek został przekazany 
do Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, które ogłaszało wła-
śnie konkurs na dofinansowanie 
działania na rzecz rozwoju infra-
struktury opieki nad dzieckiem 
w wieku do lat trzech. W maju 
dowiedzieliśmy, że ministerstwo 
przekazało nam na ten cel dota-
cję w wysokości 297 tys. złotych – 
mówi Daria Szczepańska, zastępca 
prezydenta Tychów ds. społecz-
nych. – Bardzo się cieszymy się, 
że nasz wniosek został wysoko 
oceniony i pozytywnie rozpatrzo-
ny – dodaje.

Otrzymana dotacja z MPiPS 
stanowi 50 proc. kosztów całej in-
westycji. Drugą połowę, czyli ko-
lejne 297 tys. złotych gmina musi 
sfinansować ze środków własnych. 
Na ten cel są już zabezpieczone 
pieniądze w budżecie miasta.

Zgodnie z wymogami kon-
kursu, budynek w którym mieścić 
się będzie placówka musi być wła-
snością gminy. Lokal przy ul. Bato-

rego 68 jest w zasobach Miejskiego 
Zarządu Budynków Mieszkalnych 
w Tychach (powierzchnia 160 m/
kw.) Natomiast żłobek może dzia-
łać jako jednostka niepubliczna.

W chwili obecnej szukamy 
w sektorze prywatnym partne-
ra, który zechciałby poprowadzić 
w naszym mieście żłobek – przy-
znaje wiceprezydent Szczepań-
ska. – Zgłosiło się już kilkoro ofe-
rentów, jednak żaden nie podjął 
jeszcze ostatecznej decyzji. Zda-
jemy sobie sprawę z tego, że pro-
wadzenie tego rodzaju placówki 
z różnych względów nie jest ła-
twe, dlatego nie dziwi nas na ra-
zie brak wiążących odpowiedzi 
– dodaje.

Przypomnijmy, że w Tychach 
obecnie działa jeden Żłobek Miej-
ski, w którym jest 150 miejsc dla 
dzieci do lat 3.

Zachęceni wygraną w pierw-
szym konkursie, przygotowujemy 
już kolejny wniosek do II edycji 
rządowego Programu „Maluch”. 
Tym razem chcielibyśmy otrzy-
mać dofinansowanie na adaptację 
budynku po zlikwidowanym inter-
nacie Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego. Kwestia lo-
kalizacji żłobka w tym budynku 
jest już przesądzona, lecz ewentu-
alne wsparcie zadania rządowymi 
środkami znamienicie ułatwiłoby 
miastu realizację tej inwestycji – 
mówi Daria Szczepańska.

EWA STRZODA

UWAGA RODZICE

Nowy żłobek

R E K L A M A

K O M U N I K A T

PREZYDENT MIASTA TYCHY
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach 
przy ul. Barona 30 – I piętro lokal nr 203
powierzchnia użytkowa 22,44 m2 wyposażony w instalacje: co., elektryczną
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowa-
nia go do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 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 27 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 1 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 4 sierpnia 2011r. przelewem na kon-
to nr 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 PKO Bank Polski S.A lub w kasie Urzę-
du/w przypadku przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/wpłata kwoty 
na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wysokości 250 zł do dnia 4 sierpnia 
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 4 
sierpnia 2011r. pisemnego zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
▶ oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
▶ deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisa-
nia umowy najmu
▶ oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
▶ oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
� dowodem wpłaty wadium i kosztów przetargu
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – wpła-
cone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważ-
nienie przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, 
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi 
na konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez 
przepisy prawa w zakresie danej działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony 
jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Lokalowej tel. 032 776–30–57.

Podczas zorganizowane-
go w Warszawie koncertu 
z okazji przejęcia polskiej 
prezydencji w UE zagrał 
sekstet smyczkowy, złożony 
z uczniów uczęszczających 
do śląskich szkół muzycz-
nych, w tym Zespołu Szkół 
Muzycznych w Tychach. 
Młodzi muzycy zagrali w to-
warzystwie zespołu Efter-
klang z Danii, który koncer-
tował na ekranie.

P rojekt „Efterkids” znany jest 
na całym świecie, a został 

wymyślony przez zespół Efter-

klang, aby wspomóc edukację 
muzyczną dzieci. Biorą w nim 
udział uczniowie ze szkół mu-
zycznych z całego świata, które 
wykonują utwory Efterklang ra-
zem z grającym zespołem, wy-
świetlanym na telebimie.

W polskiej edycji zespół 
„Efterkids” składa się z uczniów 
szkół muzycznych z Rybnika, 
Wodzisławia i Tychów: Angelika 
Malerczyk, Oliwia Bujnowicz, 
Martyna Czarnecka, Monika 
Bal. Sekstetem dyryguje muzyk 
Orkiestry Kameralnej Miasta 
Tychy AUKSO – Bartosz Bunio.

LS

Młodzi muzycy z prowadzącym zespół Bartoszem Bunio. 

TYSZANIE NA INAUGURACJI 
POLSKIEJ PREZYDENCJI W UE

Prestiżowy 
koncert
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NOWY CENNIK BILETÓW MZK TYCHY

Ile zapłacimy za przejazd?
Od 1 sierpnia obowiązywać będzie 
nowy cennik biletów MZK Tychy. 
Taką uchwałę podjęli 30 czerwca 
tyscy radni.

P odniesienie cen biletów podyk-
towane jest wzrostem cen pali-

wa, a tym samym kosztów usługi prze-
wozowej. Jak wyjaśnił Lucjan Dec 
z Miejskiego Zarządu Komunikacji, ten 
wzrost wyniósł w ostatnim czasie około 
15,5 proc. Dzięki podwyżce, do budżetu 
miasta wpłynie około 750 tys. zł więcej 
z tytułu sprzedaży biletów.

Nowe ceny
Za bilet jednorazowy normalny za-

płacimy od 1 sierpnia: do 20 minut – 

2,80 zł (drożej o 0,20 zł) do 40 minut 
– 3,40 zł (drożej o 0,40 zł) do 90 minut 
– 4,40 zł (drożej o 0,40 zł)

Bilety ulgowe to odpowiednio 
50 proc. każdej z tych kwot.

– Wprowadzone zostaną też bilety 
uzupełniające w cenie 0,20 zł i 0,10 zł 
– mówi Lucjan Dec. – To pozwoli pa-
sażerom wykorzystać po 1 sierpnia 
zakupione już stare bilety jednora-
zowe.

Bilet dobowy „D” zdrożeje o zło-
tówkę (ulgowy o 0,50 zł) a bilet tygo-
dniowy „W” – o 2 zł (ulgowy o 1 zł).

Za bilety okresowe imienne zapłaci-
my: Bilet na jedną gminę „T – 1” – 86 zł 
(ulgowy 43 zł) Bilet na 2 i więcej gmin 
„T – 2” – 110 zł (ulgowy 55 zł)

A za bilety okresowe na okaziciela: 
Bilet na jedną gminę „TO – 1” – 95 zł Bi-
let na 2 i więcej gmin „TO – 2” – 140 zł

O 0,20 zł zdrożeje również bilet 
na przewóz bagażu i zwierząt, nie zmie-
ni się natomiast cena biletu za przejazd 
autobusem pośpiesznym. Zmianie nie 
ulegną też ceny biletów w Taryfie Po-
marańczowej.

W weekendy z rodziną
W nowym cenniku zostaną też 

wprowadzone nowości, mające zachę-
cić pasażerów do częstszego korzystania 
z komunikacji miejskiej. – W soboty, 
niedziele i dni świąteczne bilety nor-
malne jednorazowe do 90 minut i bile-
ty normalne dobowe będą upoważniały 

do przejazdu dwóch osób – mówi Lu-
cjan Dec. – Natomiast bilety okresowe 
normalne będą upoważniały rodzica 
(lub opiekuna prawnego) do przewozu 
bez dodatkowej opłaty dowolnej liczby 
własnych dzieci do 16 roku życia.

W nowym cenniku będą też obo-
wiązywać wyższe stawki opłat dodat-
kowych za przejazd lub przewóz baga-
żu bez ważnego biletu lub dokumentu 
uprawniającego do ulgi. Więcej infor-
macji na www.mzk.pl.

Wspólny bilet
Od 1 sierpnia zmienią się również 

ceny biletów w KZK GOP. – Po podwyż-
ce, ceny biletów oraz stawki opłat do-
datkowych w MZK Tychy będą zbliżone 

do poziomu cen w KZK GOP – mówi 
Lucjan Dec.

– Zmierzamy do zintegrowania ko-
munikacji z KZK GOP i wprowadzenia 
w przyszłości wspólnego biletu – mówi 
prezydent Tychów Andrzej Dziuba. – 
Jest przygotowany harmonogram dzia-
łań związanych z ujednoliceniem bile-
tu, ważne jest stopniowe zmniejszanie 
dysproporcji pomiędzy obiema taryfa-
mi. W KZK GOP zapadła już decyzja 
o zmianie taryfy strefowej na czasową, 
podobną do tej, jaka obowiązuje w Ty-
chach. Warunki do tego, by rozpocząć 
działania zmierzające w stronę zintegro-
wania komunikacji w regionie są więc 
sprzyjające.

SYLWIA WITMAN

TO WYDARZENIE 
OD KILKU MIESIĘCY 

ELEKTRYZUJE 
NAJMŁODSZYCH 

TYSKICH HOKEISTÓW 
– 27-29 LIPCA 

MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI 

ORGANIZUJE 
MIĘDZYNARODOWY 

CAMP HOKEJOWY, 
PODCZAS KTÓREGO 

ZAJĘCIA PROWADZIĆ 
BĘDĄ HOKEJOWE 
ZNAKOMITOŚCI – 

KANADYJSKI TRENER 
KEN TYLER, MARIUSZ 

CZERKAWSKI 
I DARIUSZ 

WIECZOREK, 
OD KILKU LAT 

TRENUJĄCY MAŁYCH 
HOKEISTÓW 
W ZURYCHU.

W zajęciach weźmie udział 
około 90 hokeistów 

z grup młodzieżowych MOSM, 
którzy będą mieli okazję dowie-
dzieć się m.in. jak trenują ich ró-
wieśnicy w Kanadzie.

– To będzie jeden z pierw-
szych campów hokejowych 
w Polsce, jeśli w ogóle nie pierw-
szy – powiedziała Małgorza-
ta Madejska, kierownik MOSiR 
Tychy – Uczestnicy obozu po-
dzieleni zostaną na trzy grupy, 
według formacji w jakich grają: 

atak, obronę i bramkarzy. Zajęcia 
odbywać się będą na lodowisku, 
w sali Zespołu Szkół Sportowych 
oraz w terenie. Dodatkowo za-
prosimy trenera motoryki, który 
poprowadzi zajęcia poprawiają-
ce sprawność ruchową.

Także trenerzy
Od kilku lat z młodymi ho-

keistami MOSM pracuje Krzysz-
tof Majkowski, obrońca GKS Ty-
chy.

– Na udziale w campie sko-
rzystają nie tylko nasi podopiecz-
ni, ale także my – trenerzy – po-
wiedział. – To jedna z niewielu 
okazji, by dowiedzieć się czegoś 
nowego, wzbogacić i urozmaicić 
prowadzone przez nas treningi. 

Szkoda, że obóz potrwa niecałe 
trzy dni, będzie wymagał dobrej 
i sprawnej organizacji, by wszy-
scy jak najwięcej mogli sko-
rzystać z zajęć. Byłoby dobrze 
organizować takie przedsięwzię-
cie co roku, bo zainteresowanie 
nimi jest bardzo duże. Kilku na-
szych zawodników jeździ zresztą 
na trzy- lub sześciodniowe cam-
py do Czech i Słowacji.

Trener i… sponsor
Dariusz Wieczorek, były 

bramkarz GKS i reprezenta-
cji Polski pracuje z młodzieżą 
w GCK Lions Zurych. Często 
odwiedza jednak Tychy i przy 
okazji przywozi sprzęt dla naj-
młodszych. Ubrał w miniatu-

rowe stroje przedszkolaków 
z Przedszkola nr 5, gdzie pro-
wadzone są zajęcia hokejowe. 
Przywiózł ponad 30 komple-
tów strojów i dzieci w wieku 4‒5 
lat mogą już stawiać na lodzie 
pierwsze kroki.

– Takich maluchów na cam-
pie nie będzie, ale cieszę się mogę 
wziąć w nim udział – powiedział. 
– Z tego co wiem, będę prowa-
dził zajęcia z bramkarzami. Te-
mat zajęć będzie zależał od wie-
ku zawodników. Najmłodszym 
chcę pokazać jak powinni tre-
nować, jak się ustawiać, trzymać 
kij, wychodzić z bramki i wracać 
do niej, a starszym – jak reago-
wać na określone zagrania na-
pastników, skutecznie bronić 

Hokej po kanadyjsku

MARIUSZ CZERKAWSKI: Dla 
każdego młodego zawodnika spo-
tkanie z trenerem z Kanady będzie 
dużym przeżyciem. Sam jestem 
ciekaw, co Ken Tyler zaproponu-
je zawodnikom, jakie zajęcia, jakie 
treningi. Do tej pory nie miałem 
z nim jeszcze okazji współpracować. 
Wiem tylko, że prowadzi podobne 
campy m.in. w Austrii i w Czechach. 
Kiedy padł pomysł, by zorganizować takie przedsięwzięcie w Pol-
sce, od razu pomyślałem o Tychach. Pokazałem mu miasto, oglą-
daliśmy obiekty, rozmawialiśmy z dyrekcją MOSiR-u i cieszę się, 
że camp dojdzie do skutku. Będziemy wspomagać trenera Taylora 
razem z Darkiem Wieczorkiem. Standardowo camp powinien 
trwać tydzień, ale myślę, że i takie spotkanie powinno przynieść 
efekty szkoleniowe.

przy akcjach z bliska, strzałach 
z dystansu, itd.

Do organizacji campu włą-
czyli się także rodzice, działają-
cy w stowarzyszeniu Tyskie Lwy 
MOSM.

– Zbieramy zamówienia 
na specjalne koszulki z oka-
zji campu i muszę przyznać, 
że zainteresowanie jest bardzo 
duże – powiedział Mariusz 
Kostyła. – Na treningi czeka-

ją przede wszystkim dzieci, 
bo nieczęsto mają okazję spo-
tkać się z byłymi zawodnika-
mi, którzy są ich idolami. Ci 
najmłodsi bardzo to przeżywa-
ją. Jeden z rodziców zadzwonił 
do mnie, czy syn może przyjść 
chociaż na jeden dzień, bo ro-
dzina wyjeżdża na wczasy, a on 
się uparł, by być z kolegami 
na campie.

LESZEK SOBIERAJ

Przedmeczowe wskazówki trenera Tomasza Kurzawy na pewno okażą się przydatne

Jak przechytrzyć bramkarza? Tego napastnik musi się uczyć od 
najmłodszych lat
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Polecamy od 5.07 do 11.07

Informator wakacyjny

W moim śWiecie 
są tylko naturalne 

kamienie 
i czyste złoto. 

to śWiat daleki 
od jubilerstWa, nie 

ma W nim domieszek, 
sztuczności. jest 

natura i prostota. 
W tym śWiecie 
rubin nie jest 

krWistoczerWony, 
a lapis lazuri 
Wygląda jak 

zWykły, niepozorny 
kamień, po który 

nieWielu by się 
schyliło. ale jest 

to śWiat Wspaniały 
i niepoWtarzalny, 

choć poruszanie 
się W nim Wymaga 

cierpliWości, 
Wiedzy i pasji – 

móWi henryk jan 
dominiak, tyski 

grafik i złotnik.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

P rzed ośmiu laty kamienie sta-
ły się dla niego podstawo-

wym tworzywem. A zaczęło się 
w dość oczywisty sposób – miał 
zrobić reklamę na budynku, coś 
w rodzaju szyldu.

– Miałem już dość pleksi, folii, 
plastiku, więc wymyśliłem, że bę-
dzie to reklama z kamieni – opo-
wiada Henryk Jan Dominiak. – 
Podczas moich wędrówek z żoną 
po górach, trafiliśmy do kilku 
miejsc, gdzie sprzedawano różne 
kamienie – szlachetne, półszla-
chetne, ozdobne. Zacząłem się im 
przyglądać, poznawać ich właści-
wości. Sporo czytałem literatury 
fachowej, odwiedzałem strony in-
ternetowe. Wreszcie postanowiłem 
kupić lapis lazuri z Afganistanu. 

Miał posłużyć jako niebieskie tło 
do reklamy. A potem dokupiłem 
jeszcze malachit. Pocięte i oszlifo-
wane kamienie zostały potem wy-
korzystane również do zrobienia 
makiety „Rubinowe Tychy”, która 
znajduje się w Urzędzie Miasta. 
Nie miałem jeszcze wtedy narzę-
dzi do cięcia i szlifowania kamie-
ni, więc korzystałem z pomocy 
szlifierzy. Dopiero potem zaczą-
łem je kompletować, a niektóre na-
rzędzia zrobiłem sam. I tak, dzień 
po dniu, metodą prób i błędów po-
znawałem tajniki tego rzemiosła. 
Po kilku latach mogę powiedzieć, 
że po prostu znam się na tym.

Kolor, odcień, 
kształt

Dla tyskiego grafika od-
wiedzenie Muzeum Ziemi Juna 
w Szklarskiej Porębie było jednym 
z najważniejszych odkryć w po-
szukiwaniu wiedzy o kamieniach. 
Poznał właściciela muzeum Juliu-
sza Naumowicza, który przewo-
dzi tzw. bractwu walońskiemu. 
To organizacja na całą Europę, 
która kontynuuje średniowieczne 

tradycje w handlu m.in. kamie-
niami. W poruszaniu się po świe-
cie kamieni pomagają mu także 
geolog z Krakowa Jacek Szczerba 
i Krzysztof Dembicz z Warszawy.

– Te wizyty i spotkania wie-
le mnie nauczyły, tutaj też zawsze 
mogę kupić potrzebne mi kamie-
nie – opowiada. – Bo zdobycie 
odpowiednich kamieni to sprawa 
podstawowa. Kiedyś, na początku 
mojej przygody z kamieniami, ku-
piłem duży okaz. Miał to być lapis 
lazuri. Jednak, kiedy zacząłem go 
ciąć po prostu się rozsypał. Roz-
poznawania kamieni, sprawdza-
nia ich jakości trzeba się po pro-
stu nauczyć. Kamienie traktuję 
jednak inaczej niż np. jubilerzy. 
Dla mnie nie jest ważne czy ka-
mień jest błyszczący, oszlifowany, 
czy jest „czysty”, ile waży, itd. Li-
czy się przede wszystkim kształt 
i kolor. Dlatego odwiedzam gieł-
dy kamieni, które są organizowa-
ne w Polsce, jeżdżę też za granicę, 
najczęściej do Czech i Niemiec.

Legenda makiety
Kamienie, które wykorzystu-

je Henryk Jan Dominiak do two-

rzenia m.in. makiety „Rubinowe 
Tychy” pochodzą z całego świata. 
Najwięcej jest z Afryki – Mandaga-
skaru, Tanzanii, Afryki środkowej 
oraz z Azji – Indii i Indonezji. Są też 
z Ameryki Południowej i rzecz ja-
sna z Polski, jak np. krzem, dolo-
mit, czy marmur, bo i takich używa. 
Kiedy zaczęły powstawać „Rubino-
we Tychy” (za środki sponsorów – 
firm zamieszczonych na makiecie), 
legendę tej unikalnej w skali świa-
ta mapy-makiety, grafik umieścił 
na rewersie. Jest niewidoczna dla 
zwiedzających. W warsztacie nato-
miast posługuje się legendą przepi-
saną na kartce papieru. Są tu cztery 
rubryki: nazwa kamienia, kraj po-
chodzenia, co oznacza oraz do wy-
konania jakiego elementu makie-
ty posłużył. Na przykład czarnym 
agatem z Brazylii, symbolizującym 
moc oznaczony jest Urząd Miasta, 
a miejsce to dodatkowo ozdobio-
ne jest diamentem, wyrażającym 
oświecenie. Z kolei osiedla ozna-
czone są rubinem z Madagaskaru 
i Tanzanii, który symbolizuje mi-
łość. Sporo na makiecie jest ma-
lachitu z Uralu. Ma symbolizować 
zrozumienie i tereny leśne.

SkarabeuSz numer 1 zoSTał wykorzySTany jako iluSTracja wSPółczeSnego PekTorału m.in. w wikiPedii

kamienie są wieczne

w ciągu kilku najbliższych lat 
w rejonie ul. Sikorskiego po-
wstanie nowoczesny kom-
pleks sportowo-basenowy 
w Tychach, czyli aquapark. In-
westycję realizuje Regionalne 
centrum Gospodarki wodno-
Ściekowej SA Kierownictwo 
spółki postanowiło włączyć 
mieszkańców miasta w pierw-
szy etap, czyli opracowanie 
koncepcji. Poproszono tyszan 
o wyrażenie opinii na temat 
tego jak powinien się nazywać 
i jakie atrakcje oraz wyposa-
żenie powinny się w nim zna-
leźć.

jesteśmy spółką gminną i działa-
my przede wszystkim na rzecz 

mieszkańców – powiedział Zbi-

gniew Gieleciak, prezes RCGW SA 
– Tak było podczas budowy kana-
lizacji w dzielnicach obrzeżnych 
i tak jest teraz. Jest więc oczywiste, 
że chcemy, by również nasi miesz-
kańcy mieli swój udział w przygo-
towaniu inwestycji, która będzie słu-
żyć im i ich rodzinom.

Agnieszka Wyłuda, specjalista 
ds. promocji w RCGW SA twierdzi, 
że opinie na ten temat były podzie-
lone.

– Jedni uważali, że to świetny 
pomysł, by zapytać mieszkańców, 
bo budujemy miejsce wyjątkowe 
dla tyszan i ważne są ich oczekiwa-
nia i potrzeby. Inni natomiast uwa-
żali, że po co pytać ludzi, skoro i tak 
nie zrealizuje się wszystkich życzeń 
i zawsze ktoś będzie niezadowolo-
ny. Uważaliśmy jednak, że im więcej 

pomysłów, tym lepiej, a otrzymane 
maile od mieszkańców potwierdziły 
ten pogląd. Ku naszej radości, nie-
mal wszyscy gratulowali nam po-
mysłu wspólnego budowania Aqu-
aparku.

jaka nazwa?
Jeśli chodzi o wnętrze bu-

dynku, to są pomysły, by kojarzy-
ło się z historycznym zamkiem, 
ze zwodzonymi mostami, arma-
tami wodnymi albo tematyką pi-
racką. Niektórzy oferują podesła-
nie własnych opracowań, szkiców 
i zdjęć. Pan Jarosław po odwiedze-
niu kilku obiektów w Niemczech, 
Czechach i na Słowacji opisał kil-
ka rozwiązań organizacyjnych do-
tyczących szatni, urządzeń rekre-
acyjnych dla dzieci. Zaproponował 

też m.in. by Aquapark był czynny 
do godziny 24.

Kapsuła z zapadnią
Pan Piotr z Tychów przesłał 

wyjątkowe propozycje, zaczerp-
nięte z pobytu w Meksyku. Zapro-
ponował m.in. zjeżdżalnię z wej-
ściem do niej, znajdującym się 
na wysokości 5 piętra. Wchodzi 
się do kapsuły, w której zamiast 
podłogi jest zapadnia. Kiedy pod-
łoga się odsuwa, człowiek wpada 
w wodną rurę, później następuje 
obrót o 360 stopni i wypływa się 
w małym basenie. Wśród zgłasza-
nych pomysłów są również te bar-
dziej konwencjonalne, jak sztucz-
na fala, rwąca rzeka i kilka fontann 
różnego typu oraz zjeżdżalnie. 
W strefie rekreacji powinno być 

kilka punktów wodnych masaży 
i koniecznie jacuzzi.

co jeszcze?
Kilka troskliwych mam prosi-

ło o rozbudowaną część zewnętrzną 
czyli baseny, plaże, piaskownice dla 
najmłodszych, ślizgawki, czyli miej-
sca w których można spędzić miło 
czas, szczególnie w trakcie letnich 
wakacji. Jest również apel o zorga-
nizowanie miejsca, gdzie można 
będzie zostawić dzieci pod opieką 
na czas pobytu rodziców na basenie 
wraz z zorganizowaniem im czasu 
zabawami, konkursami itp

Dzieci i młodzież wykazują się 
dużą pomysłowością. Pierwsi pro-
szą o kolorową wodę w basenach, 
mnóstwo gejzerów, zakręcone zjeż-
dżalnie, a młodzież o sztuczne pla-

że z możliwością noclegów i miej-
sce gdzie można odprawić urodziny, 
a nawet zorganizować dyskoteki. Je-
śli chodzi o część gastronomiczną, 
powtarzają się pomysły, by wpro-
wadzić zdrową i niskokaloryczną 
żywność i zdrowe smakołyki dla 
dzieci. Inne pomysły to lodospad 
w strefie saun (maszyna do produk-
cji lodu zrzuca drobne kawałki lodu 
pomagające ochłodzić się po wyj-
ściu z sauny) i ścieżkę zdrowia (ka-
mienie w odrębnych, ale połączo-
nych ze sobą brodzikach, w których 
temperatura jest skrajnie różna). 
– Bardzo dziękujemy za nadesłane 
propozycje – dodaje Agnieszka Wy-
łuda. – Nasze wspólne budowanie 
trwa nadal więc prosimy o kolejne 
propozycje na adres: aquaparkty-
chy@rcgw.pl. LeSzeK SobIeRAj

Przedstawiamy propozycje 
na spędzenie wakacji. w każ-
dym kolejnym numerze bę-
dziemy zamieszczać informacje 
na temat imprez odbywających 
się w danym tygodniu.

æ wToReK (5.07.): godz. 8‒10 – 
gry i zabawy, boisko wielofunkcyjne 
przy ul. Zawilców, bądź SP nr 6, OCS 
nr 6, godz. 11‒12:30 – basen, Zespół 
Szkół Sportowych, OCS nr 2 i 3,
godz. 16 – siłownia, Hala Widowi-
skowo-Sportowa, OCS nr 2 i 3 (za-
pisy – 693425455).
æ ŚRodA (6.07): godz. 8‒10 – 
gry i zabawy, boisko wielofunkcyj-
ne przy ul. Zawilców, bądź SP nr 6, 
OCS nr 6,
godz. 8‒10 – korty tenisowe, kom-
pleks sportowy na os. Z, OCS nr 2 
(zapisy – 693425455), godz. 11‒12:30 
– basen, Zespół Szkół Sportowych, 
OCS nr 2 i 3, godz. 8‒10 – korty te-
nisowe, kompleks sportowy na os. Z, 
OCS nr 3, godz. 17‒18 – siłownia, 
gimnazjum nr 1, OCS nr 8.
æ czwARTeK (7.07.): godz. 
8‒10 – gry i zabawy, boisko wielo-
funkcyjne przy ul. Zawilców, bądź 
SP nr 6, OCS nr 6, godz. 11‒12:30 
– basen, Zespół Szkół Sportowych, 
OCS nr 2 i 3, godz. 14‒15 – gry 
i zabawy, boisko w Urbanowicach, 
OCS nr 3, godz. 15:30‒17 – gry 
i zabawy, boisko w Jaroszowicach, 
OCS nr 3, godz. 10 – gry i zabawy 
w Novym Kinie Tychy, seans filmu 
„Podróże Guliwera 3D” – Nove 
Kino Tychy.
æ PIąTeK (8.07.): godz. 8‒10 – 
gry i zabawy, boisko wielofunkcyj-
ne przy ul. Zawilców, bądź SP nr 6, 
OCS nr 6,
godz. 9‒10:30 – gry i zabawy, bo-

isko w Jaroszowicach, OCS nr 3, 
godz. 11‒13 – basen, Zespół Szkół 
Sportowych, OCS nr 2 i 3, godz. 
15:30 – siłownia, Hala Widowi-
skowo-Sportowa, OCS nr 2 i 3 
(zapisy – 693425455), godz. 16‒18 
– siłownia, gimnazjum nr 1, OCS 
nr 8.
æ SoboTA (9.07.): godz. 9:30 – 
Turniej Amatorów w Siatkówce Pla-
żowej „4x4”, boisko przy Stadionie 
Miejskim, MOSiR.
æ NIedzIeLA (10.07.): godz. 16 
– Niedziela na Baczyńskiego – Nie-
dziela Szachowa, Plac Baczyńskiego, 
Teatr Mały i MCK, godz. 9:30 – Ty-
ski Duathlon, OW Paprocany, MO-
SiR,
godz. 9:30 – Czwarty Bieg pod górkę 
na 110 m z przeszkodami, OW Pa-
procany, MOSiR.
æ PoNIedzIAłeK (11.07.): godz. 
8‒10 – gry i zabawy, boisko wielo-
funkcyjne przy ul. Zawilców, bądź 
SP nr 6, OCS nr 6, godz. 9 – Tur-
niej Piłki Nożnej „Lipiec Cup 2011”, 
sztuczne boisko przy Stadionie Miej-
skim, Polonia Tychy (zapisy od 8:30), 
godz. 11‒13 – basen, Zespół Szkół 
Sportowych, OCS nr 2 i 3, godz. 
15:30 – siłownia, Hala Widowisko-
wo-Sportowa, OCS nr 2 i 3 (zapisy – 
693425455), godz. 17‒18 – siłownia, 
gimnazjum nr 1, OCS nr 8.
bASeN MIejSKI:
W okresie wakacyjnym ceny biletów 
dla dzieci i młodzieży do lat 26 w dni 
robocze wyniosą 3 zł (jednogodzin-
ny) i 5 zł (dwugodzinny). Kwota 
ta obowiązuje między godz. 8 a 17. 
po 17 oraz w soboty, niedziele i świę-
ta ceny pozostają bez zmian.
Godziny otwarcia: poniedziałek – 
piątek: 6‒7 oraz 8‒22, sobota: 10‒21, 
niedziela: 9‒21.  Słab

 rcgw Sa: buduj razem z nami!

 Pomysły na aquapark

P onad 200 mieszkańców 
Tychów wzięło udział w spo-

tkaniu z posłami Prawa i Sprawie-
dliwości, które odbyło się w mi-
nioną sobotę (2.07.).

Głównym celem spotkania, 
w którym wzięli udział posło-
wie Dawid Jackiewicz, Krzysz-
tof Lipiec i Adam Abramowicz 
oraz senator Ryszard Bender, 
było przedstawienie działalności 
oraz programu Prawa i Sprawie-
dliwości. Mieszkańcy nie tylko 
usłyszeli o pomysłach, które Pra-

wo i Sprawiedliwość chce wpro-
wadzić w życie, ale też zadawa-
li mnóstwo pytań. Większość 
z nich dotyczyła działalności 
gospodarczej, w której specjali-
zuje się poseł Dawid Jackiewicz. 
Tyszan interesowała także przy-
szłość polskich spółek oraz zmia-
na płac minimalnych.

Organizatorem spotkania 
w Kaplicy Ostrobramskiej, przy 
parafii p.w. św. Krzysztofa w Ty-
chach był tyski radny Grzegorz 
Kołodziejczyk.  Słab

SPoTkanie z PoSłami PiS

Rozmowy o przyszłości

ozdoby wykonane z kamieni są wyjątkowe, bo nie da się ich skopiować – mówi henryk jan 
dominiak, który teraz tworzy pektorały, nawiązujące do mitologii egipskiej.
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Dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu dofinanso-
wanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Po-
moc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej prezydent miasta, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach za okres trzech miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających datę złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość wykazanego dochodu, 
dowód tożsamości ze zdjęciem a także dokument potwierdzający zapłatę czynszu. Jeżeli osoba ubiegają-
ca się o dodatek spełnia kryteria ustawy – to organ Gminy wydaje decyzję administracyjną przyznającą 
dofinansowanie na okres 6 m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia 
wniosku.
Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
osobom mieszkającym w lokalach spółdzielczych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lo-
kalu mieszkalnego,
osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich wła-
sność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki zwią-
zane z jego zajmowaniem,
osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal za-
mienny albo socjalny.
Dodatek przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku 
o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobo-
wym, tj. 1274,32 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 910,23 zł, obowiązującej w dniu 
złożenia wniosku. Od 01.03.2011r najniższa emerytura wynosi 728,18 zł.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu skła-
dek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach 
o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, 
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w za-
kresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych oraz dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z po-
mocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, 
dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pienięż-
nej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek 
przedemerytalny w 2007r.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie wyklucza to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota 
nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się 
o tę kwotę.
Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypada-
jących na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków 
ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej 
powierzchni.
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na norma-
tywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lo-
kal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), 
a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2‒4 osobowym,
10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym
* ten% stosuje się w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym mieści 
się w przedziale 150‒175% kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100‒125% tej 
kwoty.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi:
– dla 1 osoby  35m2  +  30% = 45,5m2
– dla 2 osób  40 m2  +  30% = 52,0m2
– dla 3 osób  45m2   +  30% = 58,5m2
– dla 4 osób  55m2   + 30% = 71,5m2
– dla 5 osób  65m2   +  30% = 84,5m2
– dla 6 osób  70m2   +  30% = 91,0m2
Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej po-
wierzchni użytkowej o więcej niż:
30% albo
50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie 
przekracza 60%.
W razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się normatyw-
ną powierzchnię użytkową o 5m2.
Normy powierzchni użytkowej powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnospraw-
na poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga 
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają zespo-
ły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje gdy:
wyliczona kwota dodatku byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (tj. 
14,56 zł),
nie są spełnione przesłanki ustawowe, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednocze-
snym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),
w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja mię-
dzy niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy 
wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wyko-
rzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamiesz-
kujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji. Odmowa złożenia 
oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. 
Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. U. nr 156 poz. 1828).
Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego następuje gdy:
w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie fał-
szywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku. Osoba, której przyznano dodatek zobowiązana jest 
wtedy do jego zwrotu w podwójnej wysokości.
osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny, wypłatę dodatku 
wstrzymuje się także w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Gdy zaległość 
zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek 
mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zale-
głości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa. 
Ponowne wystąpienie o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest wtedy możliwe jedynie pod warunkiem 
uregulowania zaległości powstałych w okresie
obowiązywania decyzji przyznającej dodatek.

SkarabeuSz numer 1 zoSTał wykorzySTany jako iluSTracja wSpółczeSnego pekTorału m.in. w wikipeDii

kamienie są wieczne

– Jednym z najtrudniejszych 
do zdobycia kamieni był purpu-
ryt. Okazało się, że w Polsce są tyl-
ko trzy sztuki – dwa w muzeum 
i trzeci miał Juliusz Naumowicz 
i właśnie on mi go sprzedał. Pur-
purytu z Namibii użyłem do za-
znaczenia na makiecie kościołów. 
Piękny, ale bardzo twardy jest czer-
wony jaspis afrykański, którym 
oznaczyłem straż pożarną. Jest też 
wyjątkowy szafir gwiaździsty. Jeśli 
pod odpowiednim kątem padnie 
na niego światło słoneczne, two-
rzy się zjawisko asteryzmu – ka-
mień rozbłyska niczym gwiazda. 
Szafiry te użyłem do zaznaczenia 
banków, będą też obok już za-
montowanych rubinów gwiaździ-
stych w tarczy zegara słonecznego 
przy ul. Żwakowskiej. Prawdziwą 
rzadkością jest karneol – do ozdób 
wykorzystywany już przed 4 tysią-
cami lat. Kolorystyka makiety jest 
zbliżona do tej, jaka jest na mapie 
– zielony, żółty, niebieski, czarny, 
itd. Żółtym złotem są zaznaczone 
są ulice, białym złotem – linie ko-
lejowe. W zasadzie makieta nigdy 
nie będzie dziełem skończonym, 
bo Tychy się rozbudowują, przy-
bywa też firm. Jednak nie sądzi-
łem, że tworzenie „Rubinowych 
Tychów” stanie się zajęciem tak 
pracochłonnym, wymagającym 
niemałego wysiłku organizacyj-
nego i kosztownym.

Moc z kamieni?
– W to akurat nie wierzę, 

bo choć na co dzień mam kontakt 
z kamieniami, niczego takiego 
nie odczułem. Trudno mi się jed-

nak na ten temat wypowiadać – 
może skład chemiczny skał jakoś 
oddziałuje na konkretnego czło-
wieka, może to kwestia psychi-
ki? Wiele osób pyta mnie czasa-
mi o to, ale zawsze odpowiadam, 
że po prostu nie wiem. Co inne-
go jest natomiast przypisywanie 
kamieniom określonych cech, 
jak to jest w przypadku makiety 
„Rubinowe Tychy”. Myślę jednak, 
że to raczej zabawa.

Pektorał
Pracując z materiałami szla-

chetnymi Henryk Jan Dominiak 
musiał zdobyć uprawnienia złot-
nicze. W związku z tym od cza-
su do czasu jest zobowiązany brać 
udział w wystawie i prezentować 
wykonaną przez siebie biżuterię. 
Zaczął od obręczy ze srebra – pro-
stej, ale efektownej ozdoby.

– Dałem ją do „testowania” 
kilku dziewczynom, by sprawdzić 
czy się im spodoba – mówi. – Po-
chwaliły wyrób, że ładnie wygląda, 
pasuje np. do czarnego golfa, ale 
stwierdziły, że przydałoby się jesz-
cze coś dla ozdoby. Umocowałem 
więc kawałek blachy i postanowi-
łem zrobić z kamieni mozaikę. I tak 
powstał pektorał, ozdoba znana już 
w czasach starożytnych. Nazwałem 
go Skarabeusz numer 1, bo właśnie 
taki egipski motyw zastosowałem, 
a pierwszy, bo w planach mam za-
miar wykonać kolejne. Teraz po-
wstaje Horus numer 1. To egipski 
bóg nieba i w piktorale jest wiele 
odniesień do mitologii egipskiej – 
skrzydła szczęścia, oko Horusa, ko-
bra, człowiek z głową sokoła.

Warto dodać, iż Skara-
beusz I został wykorzystany 
na kilku portalach jako ilustracja 
współczesnego pektorału m.in. 
w Wikipedii.

Zaskoczenia
Jak twierdzi tyski grafik, za-

wsze zaskoczeniem dla niego jest 
oglądanie oryginalnych ozdób 
ze szlachetnych kamieni, wykona-
nych w starożytnym Egipcie przed 
kilkoma tysiącami lat.

– Nie mogę wyjść z podziwu, 
jak oni to robili, jak udało im się 
osiągnąć taki efekt za pomocą pry-
mitywnych narzędzi. W porówna-
niu z nimi, mam wręcz kosmiczne 
narzędzia, najlepsze, jakie wymy-
ślono i wyprodukowano w złot-
nictwie. Na narzędziach nigdy 
nie oszczędzam, a nie jest to ta-
nia dziedzina. Na przykład jedna 
z tarcz do cięcia kamieni kosztu-
je 80 złotych, a w ciągu dnia zu-
żywam dwie, trzy. Z kolei zestaw 
gazów z palnikiem to wydatek 300 
złotych, a wystarcza na 23 minu-
ty pracy.

Niepowtarzalne
Ozdoby i różne przedmio-

ty wykonane z kamieni są wyjąt-
kowe, bo nie da ich skopiować. 
Nawet autor nie potrafi wykonać 
dwóch jednakowych, bo każdy 
bowiem kamień, ba fragment ka-
mienia jest inny. Prace wykona-
ne w kamieniu nigdy nie stracą 
barwy, odcienia, nie działa na nie 
światło słoneczne, nie ma znacze-
nia upływający czas... Kamienie 
są wieczne.

Pektorał Skarabeusz nr 1 (z lewej) i niedokończony jeszcze Horus nr 1 z miejscami, które wypełnią kamienie.

Jaki będzie tyski aquapark? Mieszkańcy zaproponowali 
m.in. zjeżdżlnię wysoką na 5 pięter z gigantyczną rurą oraz 
kilka otwartych kąpielisk z „wodnymi materacami”.

 rcgw Sa: buDuj razem z nami!
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Okres urlopowy przed nami. 
Wielu z nas wyjedzie 

na wakacje, bardzo wielu poje-
dzie tam swoim samochodem. 
Nie zostawiajmy przygotowa-
nia auta na ostatni moment. 
Zróbmy to już dziś. Zadbaj-
my o sprawdzenie wszystkich 
układów, tak by dzień wyjaz-
du był pozbawiony stresu i go-
nitwy. Jedźcie na wakacje tak, 
by z nich wrócić!

Z leżakiem 
na dachu

Problem pakowania auta 
dotyka chyba każdego. Nie-
ważne ile byśmy mieli miejsca 
w aucie to i tak jest go zawsze 
trochę za mało. Warto zaopa-
trzyć się więc w boks dacho-
wy. Który kupić? – Należy 
przede wszystkim sprawdzić 
jaka jest maksymalna nośność 
dachu auta (podana jest ona 
w instrukcji obsługi samocho-
du). W boksie należy umieścić 
przedmioty lżejsze, a cięższe 
zapakować do bagażnika. Ła-
dunek w boksie trzeba rozłożyć 
równomiernie w proporcjach 
mniej więcej 25% w przedniej, 
50% w środkowej i 25% w tyl-
nej części. Następnie ładunek 
należy zabezpieczyć przy po-
mocy taśm, które najczęściej 
są wyposażeniem standardo-
wym boksu – tłumaczy Jacek 
Radosz z firmy Taurus.

Coraz częściej na waka-
cje zabieramy też swoje ro-
wery. Je także należy przewo-
zić bezpiecznie. Pomogą 
nam w tym bagażniki służą-
ce do przewożenia rowerów. 
Ceny takich bagażników za-

PAMIĘTAJ ZANIM WYJEDZIESZ!

Autem na wakacje

czynają się od kilkuset, a koń-
czą na kilku tysiącach złotych. 
Które są najlepsze? – Chy-
ba te mocowane na haku ho-
lowniczym ze względu na kil-
ka cech użytkowych – łatwość 
montażu na haku i mocowania 
roweru, wzrost zużycia pali-
wa mniejszy niż w przypadku 
przewożenia rowerów na ba-
gażniku dachowym, a zwłasz-
cza na montowanym na tylnej 
klapie i możliwość odchylania 
w celu dostępu do bagażnika 
samochodu. Ceny najprost-
szych bagażników rowerowych 
z tej kategorii to ok. 100 zł, 
a najdroższych nawet 2500 zł – 
dodaje Radosz.

Materiał, montaż 
i dodatki

Wybierając boks należy 
oprócz ceny i estetyki zwró-
cić uwagę na materiał z jakie-
go został wykonany (decyduje 
o wytrzymałości i trwałości), 
system montażu do belek 
(najlepsze rozwiązania po-
zwalają zamontować boks 
błyskawicznie i bez użycia ja-
kichkolwiek narzędzi) czy też 
na wyposażenie boksa (taśmy, 
maty). Nowością na rynku jest 
boks TAURUS JUNIOR AL-
TRO 460. To model ze śred-
niej półki cenowej posiadający 
większość cech spełniających 
warunki stawiane nowocze-
snym konstrukcjom. Nowość 
wśród bagażników rowero-
wych to ekskluzywny THU-
LE EuroClassic G6. Elegancki, 
wykonany z aluminium, wy-
posażony w światła LED po-

zwala na przewożenie aż do 4 
rowerów (z opcjonalną przy-
stawką). Posiada dźwignię 
maksymalnie upraszczającą 
montowanie go na haku, me-
chanizm odchylania urucha-
miany nogą oraz wiele innych 
przemyślanych rozwiązań – 
słyszymy od Jacka Radosza 
z firmy Taurus.

Czysta 
klimatyzacja

Przed wyjazdem na waka-
cje koniecznie trzeba skontro-
lować też klimatyzację. – Na-
leży sprawdzić ilość czynnika 
chłodniczego i uzupełnić na-
turalne ubytki do wartości 
nominalnej danego samocho-
du. Trzeba też sprawdzić filtr 
kabinowy i drożność kanałów 

nawiewowych. Podczas prze-
glądu kontrolujemy również 
działanie wentylatora skrapla-
cza (chłodnica klimatyzacji), 
temperaturę i ciśnienie pra-
cy układu, ponieważ wysokie 
wartości mogą spowodować 
np. rozerwanie przewodu ela-
stycznego układu lub uszko-
dzić sprężarkę – wyjaśnia Ce-
zary Świerzbinowicz – ekspert 
firmy Contentus Klimatyza-
cja. Serwis klimatyzacji nale-
ży przeprowadzać raz w roku. 
Jakie są koszty takich przeglą-
dów? Uzupełnienie czynni-
ka oraz sprawdzenie parame-
trów pracy wykonujemy już 
od 99 zł, dezynfekcja parowni-
ka to koszt 45 zł a wymiana fil-
tra kabinowego to około 50 zł 
(zależne od modelu samocho-
du) dodaje Świerzbinowicz.

Michał Małek z firmy 
Alfa Elektromechanika mówi, 
że z wielu możliwości na od-
grzybianie „klimy” warto wy-
brać ozonowanie. Jednak by było 
skuteczne musimy zastosować 
ozonator przemysłowy, a nie 
jak często się stosuje ozonator 
do użytku domowego, który 
ma zbyt małą wydajność. Wy-
dajność ozonatora powinna wy-
nosić nie mniej niż 2500mg/h. 
Koszt takiego odgrzybiania 
to 100 zł. Co ciekawe dziś pro-
blemem nie jest nawet sytuacja 
kiedy na wakacje wybieramy 
się autem bez klimatyzacji bo-
wiem można „klimę” w takim 
aucie zamontować. Niestety 
za taki luksus słono zapłacimy 
bo montaż klimatyzacji w zależ-
ności od auta to około 8 tys zł.
 KW

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO. TO JEDNE 
Z NAJISTOTNIEJSZYCH CZYNNIKÓW 

WPŁYWAJĄCYCH NA TO, BY DOBRZE 
NAM SIĘ PODRÓŻOWAŁO AUTEM. DZIŚ 
Z NASZEGO TEKSTU DOWIECIE SIĘ JAK 

ZAPAKOWAĆ SAMOCHÓD ORAZ CO ZROBIĆ 
BY W UPALNE DNI „KLIMA” DZIAŁAŁA 

POPRAWNIE.
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DO NIEDAWNA PRYM WIODŁY 
ZARZĄDZANIE I MARKETING, 

EKONOMIA ORAZ RACHUNKOWOŚĆ. 
SPRAWDŹCIE, JAKIE KIERUNKI 

ŚCISŁE SĄ DZIŚ NA TOPIE.

Ewa Strzoda
e.strzoda@twojetychy.pl

Najchętniej wybieranym kierunkiem ścisłym 
wśród kandydatów w bielskiej Akademii Tech-

niczno-Humanistycznej jest informatyka na Wydziale 
Budowy Maszyn i Informatyki.

Młodzi ludzie, decydując się na studia informa-
tyczne, mają na uwadze przede wszystkim stosun-
kowo duże zapotrzebowanie rynku pracy na specja-
listów w tym zawodzie. W najbliższych latach, pod 
tym względem, nic się nie zmieni, wręcz przeciwnie, 
można przypuszczać, że brak dobrych informatyków 
będzie jeszcze bardziej odczuwalny – mówi Mirosław 
Łukaszuk, rzecznik prasowy ATH w Bielsku Białej. – 
Kierunek ten w naszej uczelni cieszy się również do-
brą renomą. To zasługa kadry dydaktycznej, która dba 
o aktualizowanie programu nauczania, o to, aby być 
na bieżąco z nowościami w tej najszybciej chyba zmie-
niającej się branży – dodaje.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
W ciągu ostatnich kilku lat wielu młodych ludzi 

wybiera studia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. Zdaniem fachowców jest to związane z coraz więk-
szym zapotrzebowaniem na specjalistów tej dziedzi-
ny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w każdej 
firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być za-
trudniona osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo 

pracy, inspektor bhp. Mniejsze przedsiębiorstwa chęt-
nie korzystają z usług specjalistów bhp prowadzących 
własną działalność gospodarczą, co daje ogromne 
możliwości absolwentom tego kierunku.

Inżynieria środowiska
Odnotowano również wzrost liczby studentów 

na inżynierii środowiska. – Osoba z takim wykształ-
ceniem posiada wiedzę, którą może wykorzystywać 
do rozwiązywania problemów technicznych, techno-
logicznych i organizacyjnych związanych z ochroną 
i przekształcaniem zasobów środowiskowych – mówi 
Jacek Klimek, absolwent Politechniki Śląskiej. – Jeste-
śmy przygotowani do realizacji prac projektowych, 
wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-bu-
dowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu in-
żynierii środowiska we wszystkich dziedzinach go-
spodarki i administracji – dodaje.

Do kierunków, które zyskują coraz więcej zwo-
lenników należą także: robotyka, automatyka, atomi-
styka oraz informatyka medyczna.

Popularne 
kierunki ścisłe



12

www.tychy.plT w o j e  T y c h y 5 lipca 2011

reklama



RAK 21.VI-22.VII
W tym tygodniu może się pogorszyć 
twoje samopoczucie i kondycja zdrowot-
na. To znak, że już czas na urlop.

LEW 23.VII-22.VIII
Poświęć trochę czasu na dokształcanie, 
rozwijanie własnych pasji i zaintereso-
wań. Z pewnością poczujesz się lepiej.

PANNA 23.VIII-22.IX
Myślisz jak zainwestować sporą sumę 
pieniędzy. Dobrze się zastanów, by nie 
stracić wszystkiego...

WAGA 23.IX-23.X
Ostatnie dni pokazały, że trudno jest 
z tobą wytrzymać. Na drugi raz, lepiej 
pomyśl, zanim coś powiesz.

SKORPION 24.X-21.XI
Za dużo pracujesz. Zwolnij tempo, po-
święć więcej czasu na przyjemności. Za-
planuj krótki wyjazd w góry.

STRZELEC 22.XI-21.XI
W najbliższym czasie twoja intuicja 
spłata ci figla. Dlatego przy podejmo-
waniu ważnych decyzji, kieruj się roz-
sądkiem.

KOZIOROŻEC 22.XII-19.I
Tryskasz energią i optymizmem. Chcesz 
działać, naprawiać, ulepszać. Zacznij od za-
łatwienia zaległych spraw urzędowych.

WODNIK 20.I-18.II
Możesz stracić poczucie sensu w życiu 
i celowości swoich dotychczasowych 
działań. Spróbuj to zmienić przez afir-
macje.

RYBY 19.II-20.III
Poczujesz chęć przeżycia wielkiej przy-
gody. Nie przesadzaj jednak, bo konse-
kwencje mogą być bardzo poważne...

BARAN 21.III-20.IV
Nadszedł dobry moment na zmiany. 
Może już pora rozejrzeć się za lepiej płat-
ną pracą lub zmienić stan cywilny?

BYK 21.IV-21.V
Zbyt poważnie traktujesz to, co słyszysz 
na swój temat. Nabierz więcej dystansu, 
to wcale nie jest takie trudne.

BLIŹNIĘTA 22.V-20.VI
Będziesz w nastroju refleksyjnym. Za-
czniesz analizować swoje dotychczasowe 
życie prywatne i osiągnięcia zawodowe.

w wolnym czasie

www.tychy.pl
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R E K L A M A

Dyżury Radnych – lipiec 2011

Wtorek, 05 lipca
Lidia Gajdas

Dworek w Jaroszowicach
ul. Miodowa 21, Tychy-Jaroszowice

godz. 19.00÷20.00

Środa, 06 lipca
Józef Twardzik Siedzina RO Czułów

ul. Narcyzów 24, Tychy  godz. 18.00÷20.00
Dariusz Wencepel Cech Rzemiosł i Przedsiębior-

czości ul. Damrota 66, Tychy
godz. 17.00÷18.00

Czwartek , 07 lipca
Ryszard Cichy

Maciej Gramatyka
Grzegorz Kołodziejczyk

Klaudiusz Slezak
Krzysztof Woźniak

Urząd Miasta Tychy, pok. 305
godz. 15.30÷17.30

Czwartek, 14 lipca
Jakub Chełstowski
Klaudiusz Slezak

Miłosz Stec
Urząd Miasta Tychy, pok. 305

godz. 15.30÷17.30

Czwartek, 21 lipca
Marek Niedbał

Urząd Miasta Tychy, pok. 305
godz. 15.30÷17.30

Czwartek, 28 lipca
Grzegorz Kołodziejczyk

Urząd Miasta Tychy, pok. 305
godz. 15.30÷17.30

Prezydent 
Miasta Tychy

Informuje, że na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Mia-
sta w Tychach przy al. Nie-
podległości 49 na VII piętrze, 
został wywieszony wykaz 
nieruchomości dotyczący:
– przeznaczenia do zbycia 
w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego nierucho-
mości zabudowanej garażem, 
położonej w Tychach przy ul. 
Elfów, oznaczonej jako dział-
ka nr 5589/70 o pow. 34 m2.

PREZYDENT MIASTA TYCHY
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż w drodze odrębnych licytacji działek budowlanych położonych w Tychach przy ul. Świerkowej, zapisanych w księdze wieczystej 
KA1T/00010842/7 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 
1901/23 o pow. 925 m2, nr 1902/23 o pow. 920 m2, nr 1903/23 o pow. 979 m2 i nr 1904/23 o pow. 905 m2.
Szczegółowy opis powyższych działek znajduje się w warunkach przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia. Powyższe 
działki będą sprzedawane w drodze odrębnych licytacji.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN – 
co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i sprzedaży nieruchomości dokonuje się zgodnie z planem.
Ceny wywoławcze działek w przetargu wynoszą:
1. nr 1901/23 o pow. 925 m2 – 203.700,00 zł
2. nr 1902/23 o pow. 920 m2 – 202.600,00 zł
3. nr 1903/23 o pow. 979 m2 – 215.600,00 zł
4. nr 1904/23 o pow. 905 m2 – 199.300,00 zł
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 101 (I piętro), z odrębną licytacją na każdą nieruchomość, 
w dniu 12 sierpnia 2011 r. o godz. 10:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłata wadium* w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości najpóźniej w terminie do dnia 8 sierpnia 2011 r. na konto 
Urzędu Miasta Tychy Wydział Budżetu i Księgowości nr 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 w PKO Bank Polski SA Centrum Korporacyjne 
w Tychach;
2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ich akceptacji oraz zapoznaniu się ze stanem technicz-
nym nieruchomości i gotowości jej nabycia bez zastrzeżeń w obecnym stanie (projekt oświadczenia stanowi załącznik do warunków prze-
targowych);
3. złożenie pisemnego oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – projekt oświadczenia stanowi załącz-
nik do warunków przetargowych (dotyczy osób fizycznych).
W przypadku uczestnictwa w licytacji na więcej niż jedną nieruchomość powyższe warunki należy spełnić odrębnie.
* Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicz-
nego.
Wadium w formie obligacji Skarbu Państwa i papierów wartościowych, wnosi się na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538 z późn.zm.).
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nie-
ruchomości. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.
Dowód dokonania wpłaty wadium oraz oświadczenia należy złożyć w pokoju 719 (VII piętro) Urzędu Miasta Tychy w terminie do dnia 8 
sierpnia 2011 r. do godz. 15:00.
Dodatkowe informacje, druki oświadczeń oraz warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia są do uzyskania w Urzę-
dzie Miasta Tychy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 719, VII piętro) w godz. 7.30 do 15.30 (tel. 32 – 776 37 19).
Prezydent Miasta Tychy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.
Treść ogłoszenia wraz z warunkami przetargu i oświadczeniami są dostępne na stronie internetowej: www.umtychy.pl

HOROSKOP

R E K L A M A

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

Chwilówki tylko Tychy 
tel. 516 776 744

Instalacje sanitarne, grzewcze, so-
larne, piecyki, kotły gazowe, klima-
tyzacja. Montaż, serwis, gwarancja. 
501694091

SKUPUJEMY AUTA: Wszystkich marek, 
w każdym stanie technicznym i wizu-
alnym.  GWARANTUJEMY:  
- skup aut za gotówkę,  
- bezpłatny dojazd do klienta, w tym 
transport, 
- kupno samochodu za możliwie naj-
wyższą cenę,  
- zaświadczenia o demontażu (zło-
mowaniu) pojazdu.  Kontakt: e-mail: 
firma@phumarex.com.pl  696-084-
295 lub 32/ 34-82-435

TANIO odstąpię SALON FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNY 83m2 czynsz 1100zł 
klima monitoring 696054774

Szczawnica Zdrój pokoje gościnne  tel. 
18/ 262-26-09

Ośrodek wypoczynkowy CICHA 
DOLINA w Międzybrodziu Bialskim 
u podnóża Góry Żar nad jeziorem 
Międzybrodzkim zaprasza do swoich 
domków. Czeka na Was mnóstwo 
atrakcji! www.cichadolina.net Tel. 501 
511 129

ANGIELSKI 
nauczyciel 604056833

 Tychy os.W 40m2 po remoncie- wy-
najmę.  512 756 356

Aerobik w Gimnazjum nr 4  tel 
503488133 www.aerobiktychy.cba.pl

Sprzedam HONDA ACCORD 4D 2.0 CU1 
komfort AA sedan- srebrny metalic- 
115kW- 2008r.- bogate wyposażenie 
tel. 508 829 885

SPRZEDAM M4 63,65m2 TYCHY oś.H, 
BEZ POŚREDNIKÓW, mieszkanie po 
generalnym remoncie, ul. Kopernika, 
1 piętro niska zabudowa tel. 792 
196 433

WOLNE POKOJE z łazienkami, TV, lo-
dówką i wyposażeniem Grzybowo k/
Kołobrzegu ul. Nadmorska- 600m od 
plaży tel.507980950

Wykonujemy: -przyłącza wod- kan 
- odwodnienia budynków - roboty 
ziemne - rozbiórki budynków - 
usługi koparko- ładowarką, mini 
koparką. Tel. 880 114 919

PROFESJONALNE WYLEWKI TANIO 
SZYBKO SOLIDNIE 506 052 057

„Agart”- Chwilówki! 
Nie przepłacaj za taką samą pożyczkę! 
Sprawdź! Tychy, al. Piłsudskiego 1, 32/ 
724-80-15

Dziecięcy zespół tańca- NABÓR. Tel. 
504- 279-629

ZAPISY do PRZEDSZKOLA www.rado-
snymaluch.com Tel. 504-279-629

SPRZEDAM DZIAŁKĘ- OGRÓDEK 
DZIAŁKOWY- TYCHY CZUŁÓW TEL. 504 
590 606

AUTOALARM! PROMOCJA 220zł  Z 
MONTAŻEM, 2 LATA GWARANCJI, 
32780 37 37

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

Nauka jazdy kat.B „KLASA”, I LO ul. 
Korczaka 6.  Jeśli oblejesz egzamin 
praktyczny- drugi na nasz koszt! tel. 
506 360 366

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

ELEKTRONARZĘDZIA SERWIS I SPRZE-
DAŻ www.kabo24.pl 664583480

M4 pilnie sprzedam 
Tel. 600 095 512

"SZOP PRACZ" czyszczenie dywanów, 
wykładzin podłogowych, tapicerki 
meblowej i samochodowej. ZABIE-
RAMY. Tel. 603 550 939

MECHANIKA zawieszenia, hamulce, 
sprzęgła, rozrządy. SEZONOWE PRZE-
GLĄDY SAMOCHODU. Auto Projekt 
ul.Filaretów 31 (baza MZBM) TEL 501 
703 494 lub 32/3275154 

AZBEST- demontaż! 
DEKARSTWO
10 lat gwarancji! 
WIĘŹBY I OKNA. 
Tel. 792 013 569

RABATY OD 15% NAWET DO 75%
DODATKOWE, BEZPŁATNE EMISJE
MIESIĘCZNA EMISJA OGŁOSZENIA – TYCHY.PL JUŻ OD 1 ZŁ

cena za linię (30 znaków) 2,30 zł

BIURO OGŁOSZEŃ: Tychy, al. Piłsudskiego, 12 pon. – pt. 7-15 
32/ 325-72-14, 601 624 255, e-mail: drobne@twojetychy.pl

wejdź na www.drobne.tychy.pl  i sprawdź ile zapłacisz. Szczegółowy cennik dostępny na stronie 
www.tychy.pl/ BIZNES

ZAMÓW OGŁOSZENIE DROBNE PRZEZ SMS!!!
łatwo, szybko i przystępnie

WYSYŁASZ TREŚĆ PRZEZ SMS – MY PUBLIKUJEMY OGŁOSZENIE W NAJBLIŻSZYM WYDANIU TT

* treść publikowanego ogłoszenia ograniczona jest liczbą znaków, spacja jest liczona jako znak. W przypadku przekroczenia 
liczby znaków użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną dotyczącą wery�kacji treści ogłoszenia. Brak odpowiedzi ze strony 
użytkownika oznacza zgodę na skrócenie treści ogłoszenia przez Wydawcę. Kody w treści SMS nie są wliczane do liczby znaków.
Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM i Play. Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są 
siedzibie TT al. Piłsudskiego 12, Tychy bądź na stronie www.tychy.pl/BIZNES

 NUMER KOSZT TREŚĆ SMS ILOŚĆ ZNAKÓW*
 76068 6 zł (7.38 zł z VAT) TC.DRTT.treść 65
 79068 9 zł (10.98 zł z VAT) TC.DRTT.treść 130

INFORMATOR MIEJSKI

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, Pogoto-
wie 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. Bu-
dowlanych 59 tel. 32 227 70 06; 32 227 70 07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, http://www.mzuim.tychy.pl, Miejski Zarząd Komunikacji 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 Sto-
warzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I, ul. Nałkowskiej 19 tel. 218 
10 13, 326 55 56, e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl

NA CO DO KINA
æ NoveKino
PREMIERY: „Mr Nice” pt.-pon.: 13:00 
18:00; „Spisek” pt.-pon.: 14:00 16:15 18:30 
20:45; „Safari 3D” czw.: 09:00 10:45; pt.-
pon.: 09:00
POZOSTAŁE FILMY: „Auta 2 3D” pt.-śr.: 
10:45 13:00 15:15 17:30 19:45; czw.: 13:00 
15:15 17:30 19:45; „Delfin Plum” pt.-pon.: 
10:30 12:15; „Drzewo Życia” pt.-pon.: 10:15 
15:15 20:15; „Kac Vegas w Bangkoku” (CY-
FRA) pt.-pon.: 21:45; “Larry Crowne – 
Uśmiech losu” pt.-pon.: 10:30 12:30 14:30 
16:30 18:30 20:30, “Melancholia” wt.-czw.: 
10.30, 15.30, 18.00; “Podróże Guliwera 3D” 
wt.-czw.: 9.00; „Transformers 3 3D” pt.-śr.: 
9:45 12:45 15:45 18:45 21:45; czw.: 12:45 
15:45 18:45 21:45; “X-men: Pierwsza Kla-
sa” wt.-czw.: 13.00 20.30.

bilety 

K O M U N I K A T Y

warzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I
10 13, 326 55 56, e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl

bilety 
W tym tygodniu mamy 
dla naszych Czytelników 
2 dwuosobowe zaprosze-
nia do NovegoKina (do 
wykorzystania od 11 do 14 
czerwca) na film: „Larry 
Crowne - uśmiech losu” i 
“Spisek”. Dostaną je oso-
by, które jako pierwsze 
dodzwonia się do nas w 
środę, 6 lipca, o godz. 10, 
tel. 32 325 72 40
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sport

w sobotę rozegrano drugi 
turniej Letniego Grand Prix 
w siatkówce plażowej. Tym 
razem pogoda nie dopisała 
i mecze rozgrywane były 
przy silnym wietrze, co za-
wodnicy musieli uwzględ-
niać przy odbijaniu piłki.

W z a w o d a c h  w z i ę -
ło udział 9 dwuosobo-

wych zespołów. Najlepszy oka-
zał się duet Daniel Chemicz 

i Sebastian Wojtkun, którzy w 
finale pokonali Tomasza Wi-
niarskiego i Mateusza Jabłoń-
skiego 2:1 (12:21, 21:19. 15:11). 
W spotkaniu o trzecie miejsce 
Rafał Bogacz i Marcin Lewan-
dowski zwyciężyli Rafała Szu-
plaka i Adama Podskoczuka 2:0 
(21:10 21:17).

10 lipca na boiskach przy 
ul. Edukacji odbędzie się turniej 
amatorów 4x4, a kolejne zawody 
Grand Prix – 16 lipca.  LS

SiatkarSkie Grand Prix

Piłka z wiatrem

noWe tWarze W GkS

odwołany sparing

Łukasz Małkowski przez rok będzie niepokoił obronę rywali 
GKS.
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w sobotę piłkarze GKS Ty-
chy mieli rozegrać mecz 
sparingowy z Ruchem Ra-
dzionków, jednak rywa-
le odwołali swój przyjazd. 
Pierwsze kontrakty podpi-
sali też nowi zawodnicy.

z amiast sobotniego sparin-
gu trener Piotr Mandrysz 

zorganizował trening, na któ-
rym w dalszym ciągu przyglądał 
się testowanym zawodnikom. 
Na zajęciach bowiem pojawi-
li się Sławomir Chodor, ostat-
nio grający w niższych ligach 
włoskich i Grzegorz Głogowski 
z młodzieżowej drużyny Górni-
ka Zabrze. W Tychach trenował 
także Mateusz Bukowiec, który 
jednak zrezygnował z gry w GKS 
oraz obrońca Mariusz Miko-
da z Podbeskidzia Bielsko-Biała 
i Mateusz Mika, bramkarz Ru-
chu Zdzieszowice.

Do kadry drugoligowca 
dołączyli już Mateusz Wawocz-
ny z Unii Bieruń Nowy, który 
podpisał 4-letni kontrakt oraz 
Łukasz Małkowski (ostatnio 
GKP Gorzów Wielkopolski). 
Umowę z GKS o kolejny rok 
przedłużył Paweł Lesik.

Z klubem natomiast poże-
gnało się dwóch zawodników – 
Daniel Feruga i Dominik Kru-
czek odeszli do GKS Katowice, 
gdzie trenerem jest Rafał Gó-
rak.

W środę (6.07.) piłkarze 
wyjadą na obóz do Gutowa 
Małego. GKS poznał też pierw-
szego rywala w rozgrywkach 
Pucharu Polski. Podopieczni 
Piotra Mandrysza zagrają 20 
lipca w Nowym Tomyślu z tam-
tejszą Polonią. Zwycięzca tej 
pary spotka się 3 sierpnia z Tu-
rem Turek, bądź Elaną Toruń

.  SłaB

Znakomicie podczas mi-
strzostw Polski juniorów 
w lekkiej atletyce w Toruniu 
spisał się zawodnik MoSM 
Tychy wojciech czernek. 
Podopieczny józefa Gawliny 
zdobył tytuł wicemistrzow-
ski na 3.000 m z przeszko-
dami

W ojtek Czernek prowadził 
przez większą część dy-

stansu, jednak na 300 m przed 

metą wyprzedził go jeden z rywa-
li. Wynik jaki uzyskał – 9.15,85 – 
to jego nowy rekord życiowy. 

Wygrał Zbigniew Kaszew-
skim (Talex Borzytuchom) – 
9.08,52, a trzeci był Dawid Ko-
nieczek (Nadodrze Powodowo) 
– 9:17.22.

Dodajmy, iż tym medalem 
Wojtek Czernek ukoronował 
swoją juniorską karierę. Teraz 
czas na sukcesy w gronie senio-
rów.  LS

LekkoatLetyczne MPJ

Srebro czernka

na WakacJe

Lipiec 
cup

od 11 do 25 lipca na sztucz-
nym boisku przy Stadionie 
Miejskim odbędzie się cykl 
turniejów piłki nożnej dzi-
kich drużyn – Lipiec cup 
2011.

M ogą w nim wziąć udział 
chłopcy i dziewczyny 

z rocznika 1998 i młodsi. Zawo-
dy rozgrywane będą w dniach: 
11.07, 14.07, 18.07, 21.07, 
i 25.07.

Początek każdego turnieju 
o godz. 9, natomiast zapisy przyj-
mowane będą do 8:30. Zgłaszać 
można dziewięcioosobowe ze-
społy, a na boisku będzie wystę-
powała drużyna sześcioosobowa 
(bramkarz plus pięciu zawodni-
ków).

Więcej informacji o turnieju 
i zapisach udzielają Dawid Ko-
łodziejczyk (501‒780‒593) oraz 
Dariusz Bajorek (601‒441‒815). 
Organizatorami turnieju Lipiec 
Cup 2011 są KKS Polonia Tychy, 
UKS GKS Tychy oraz Stowarzy-
szenie Kreatywne Tychy.  SłaB

Zakończyły się rozgrywki Amatorskiej Ligi 
Piłki Nożnej w Tychach. Zwycięzcą została 
drużyna Nafciarzy Manhattan, która zgar-
nęła wszystkie laury.

W piątek rozegrany został zaległy mecz I ligi, 
w którym Tyskie Browary Książęce poko-

nały 4:1 Budowlanych, dzięki czemu wyprzedzili 
rywali i zajęli drugą pozycję w tabeli.

Budowlani – Tyskie Browary Książęce 1:4 
(0:2). Bramki: Brzęk, oraz P. Stacha – 2, Król, 
Smoliński. W sobotę natomiast rozegrano finał 
Pucharu Ligi Open ALPN, w którym Nafciarze 
Manhattan rozgromili Zorzę Infolab 7:0 (1:0). 
Bramki dla mistrzów ALPN zdobyli: M. Słonina, 
Ludwiczak, Waga, Kruk, Pluta, G. Guściora, Wit-
kowski. Nafciarze nie poprzestali na mistrzostwie 
i Pucharze Ligi. W niedzielę, w tradycyjnym Me-
czu Mistrzów pokonali zespół Elmaxu (mistrz II 
ligi) 4:3 (1:1). Bramki: Białoń, Chwalczyk, Pałka 
(sam.) i Frąckiel dla Naficarzy oraz Pałka 2 i Wa-
wak dla Elmaxu.

Nafciarze Manhattan: K. Bułat, Z. Modrzik, 
A. Pluta, P. Gąsior, M. Ludwiczak, K. Kulpiński, 
P. Gucwa, Ł. Metrycki, M. Plewa, A. Złomek, S. 
Waga, M. Kruk, P. Słonina, M. Słonina, J. Guścio-
ra, G. Guściora, D. Kobierski, P. Białoń, W. Mo-
skalewicz, M. Frąckiel, A. Wolak, Ł. Warecki, P. 
Kołodziej, T. Witkowski, D. Kucharczyk, A. Bej-
ma, D. Chwalczyk, S. Puton, G. Pikos.

Elmax: P. Kiwior, W. Czmok, G. Dobosz, R. 
Domonik, D. Domonik, D. Furmann, K. Goli-

mowski, R. Gembała, T. Klich, P. Marszałek, P. 
Kotowicz, P. Leśniak, G. Majewski, K. Przewoź-
nik, A. Satława, T. Szyja, A. Pochłopień, R. Ste-
czek, S. Pienkosz, J. Wawak, K. Szwajca, M. Skra-
baka, M. Telega, B. Więckowski, D. Nycz, T. Pałka, 
R. Niedośpiał, P. Matłoch.

Królem strzelców I ligi został Sławomir Bu-
turla (ATP Matador), który zdobywając 18 goli 
wyprzedził Wojciecha Marynowicza (Fenomen, 
13 goli). W II lidze najskuteczniejszy był Dariusz 
Domonik (Elmax, 14 bramek), przed Zbignie-
wem Myszką (Piramida, 13).

Organizator rozgrywek OPEN ALPN Tychy: 
KRS TKKF Pionier Tychy (Sławomir Skowroń-
ski).  SłaB

Piotr Słonina (przy piłce) był ważnym 
zawodnikiem drużyny Nafciarzy. 

aMatorSka LiGa Piłki nożneJ

Dublet Nafciarzy

TyScy Kibice 
Po raz PierwSzy 
MoGli zobaczyć 

w aKcji 19-leTNieGo 
MarciNa Helda, 
TeGoroczNeGo 

abSolweNTa 
„KruczKa”, KTóreGo 

facHowcy uważają 
za wielKą Nadzieję 

PolSKieGo MMa 
(MieSzaNe SzTuKi 

walKi). wieloKroTNy 
MedaliSTa 

MiSTrzowSKicH 
iMPrez 

w brazylijSKiM ju-
jiTSu, SubMiSSioN 

liGHTiNG, 
GraPPliNGu, 

PoGroMca „biaŁeGo 
Niedźwiedzia” – 
brazylijczyKa 

jeaNa Silvy, 
zMióTŁ z MaTy 

TrzecH rywali 
i w świeTNyM STylu 

wyGraŁ SoboTNie 
(2.07) eliMiNacje 

MiSTrzoSTw PolSKi 
MMa.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

W hali przy al. Piłsudskie-
go rozegrano drugi w tym 

roku turniej eliminacyjny mi-
strzostw Polski. Walczono już 
w Warszawie, a kolejne zawody 

rozegrane zostaną w Krakowie 
i Gdyni. W tyskich eliminacjach 
wystartowało 18 zawodników 
(z Częstochowy, Bytomia, Gliwic, 
Legnicy), w tym trzech tyszan, re-
prezentujących barwy Bastionu: 
Marcin Held, Marcin Moskiewski 
i Dariusz Kazimierczuk.

Teraz Australia!
Start Marcina Helda do koń-

ca stał jednak pod znakiem zapy-
tania, gdyż mając kontrakt z ame-
rykańską federacją Bellator, musiał 
uzyskać zgodę jej szefów. Otrzymał 
ją dopiero… w sobotę rano, kilka 
godzin przed walkami. 19-letni ty-
szanin przystąpił więc do rywaliza-
cji niemal z marszu.

– Ten start potraktowa-
łem głownie jako sprawdzian 
po serii treningów – powiedział. 
– Co innego bowiem zajęcia i spa-
ringi, a co innego walka, podczas 
której rywale starają się wysoko 
postawić poprzeczkę i chcą wy-
grać. A w ramach federacji Bellator 
w sierpniu walczył będę w Austra-
lii i to jest teraz dla mniej najważ-
niejsze.

Bo nasz 
dzielnicowy…

W najcięższej kategorii bez-
konkurencyjny się jeszcze jeden 
tyszanin, Wojciech Buliński – 
dzielnicowy Komendy Miejskiej 
Policji w Tychach (osiedla L, S, 
i Żwaków). 

– Od dziecka trenowałem 
w Tychach karate, a kiedy wyje-
chałem do szkoły w Szczytnie, tra-
fiłem na grupę judoków, świetnie 
walczących w parterze. Przegry-
wałem wszystko, więc po powro-
cie, zacząłem w Bastionie trenować 
ju-jitsu. Teraz próbuję sił w MMA. 
Wygrałem dzisiaj dwie walki. 
W pierwszej miałem trudniejszego 
rywala, a w drugiej – debiutanta, 
nad którym wyraźnie przeważa-
łem i siłowo, i wagowo – powie-
dział policjant.

Jako dzielnicowy, Wojciech 
Buliński na pewno wzbudza re-
spekt, a do swoich występów 
na macie podchodzi z pewnym 
dystansem, twierdząc, iż trenuje 
i walczy w ramach… doskonalenia 
zawodowego. Dodajmy, iż na trze-

cim miejscu tyskie zawody zakoń-
czył Marcin Moskiewski.

Zdaniem trenera
– Było kilka naprawdę cieka-

wych i stojących na dobrym pozio-
mie walk – skomentował turniej 
Sławomir Szamota, główny trener 
Bastionu i sędzia. – Emocjonujące 
były zwłaszcza finały w poszcze-
gólnych kategoriach. Turniej miał 
dwóch bardzo dobrze technicznie 
walczących zawodników – Marci-
na Helda i Krzysztofa Marczuka. 
Przyznam, że oczekiwałem, że bę-
dzie więcej chętnych, bo przecież 
do zawodów zgłosić się mógł każ-
dy, a w Tychach nie brakuje klu-
bów i szkół w różnych sportach 
walki. Ale MMA to jakby inna 
dyscyplina, stanowiąca dla wielu 
nawet doświadczonych zawod-
ników poważne wyzwanie. Ta-
kie zawody organizujemy  po raz 
pierwszy i wiele osób, nie tylko 
z Tychów, ale ze Śląska i południa 
Polski, chciało po prostu zobaczyć 
jak to wygląda. I efekt tego jest, 
bo na kolejne eliminacje w Kra-
kowie za dwa tygodnie już zapisa-
ło się trzy razy więcej uczestników 
niż w Tychach.

Wyniki tyskiego turnieju MP: 
70 kg: Mariusz Pioskowik (SCC), 
2. Jarosław Fedak, 3. Marcin Mo-
skiewski (Bastion Tychy); 77 kg: 
1. Marcin Held (Bastion Tychy), 
2. Alan Langer (SCC), 3. Michał 
Szpilowski (Legnica); 84 kg: 1. 
Krzysztof Marczuk (Gliwice), 2. 
Arkadiusz Żaba (Bytom), 3. Ni-
kodem Szmalenberg (Gold Team); 
93 kg: 1. Mateusz Soboń (Legnica), 
2. Łuksza Szmit (Golden Team), 3. 
Mateusz Gatek (Emers Team); plus 
93: 1. Wojciech Buliński (Emers 
Team), 2. Adam Wieczorek (AKS), 
3. Jacek Czajczyński (Częstocho-
wa).

dzieLnicoWy z tychóW Wśród naJLePSzych

klasa helda
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Marcin Held (z lewej) w sierpniu wybiera się do australii 
na kolejną walkę w ramach kontraktu z bellatorem.
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Piłkarze Ogrodnika znów będą toczyli boje w okręgówce.

Zakończyły się rozgryw-
ki tyskiej A-klasy. Spośród 
tyskich zespołów w najlep-
szych humorach na urlopu 
udali się gracze Ogrodnika 
Cielmice, który wywalczył 
awans do klasy okręgowej.

P odopieczni Romana Lenar-
czyka zajęli drugie miejsce, 

tuż za plecami Sokoła Orzesze. 
W 30 meczach cielmiczanie zdo-
byli 70 punktów, o jeden mniej 
niż mistrz tyskiej A-klasy. Wal-
ka o awans z drugiego miejsca 
rozgrywała się między Ogrod-
nikiem, Piastem Bieruń Nowy 
oraz Chrzcicielem Tychy i trwa-
ła do ostatniej kolejki. Wtedy 

jednak Ogrodnik wygrał swój 
mecz, a rywale przegrali swoje 
pojedynki.

Mimo ciężkiej końcówki, 
dla cielmiczan był to dobry se-
zon,. Zespół stracił najmniej 
bramek (tylko 24), głównie 
dzięki bardzo dobrej i równej 
grze lidera formacji obron-
nej – Krystiana Czyżo. Jesie-
nią mocnym punktem zespołu 
był też Michał Oślislok, który 
jednak na wiosnę nie potrafił 
odnaleźć formy. Motorem na-
pędowym ekipy byli Grzegorz 
Chrząścik i Mariusz Barzyc-
ki, a dobrą wiosnę zanotowa-
li Sławomir Granek i Tomasz 
Kałuża.

Co ciekawe Ogrodnik lepiej 
radził sobie w meczach wyjazdo-
wych, niż domowych, bowiem 
na obcych boiskach zdobyli naj-
więcej punktów z wszystkich ze-
społów.

Najlepszym strzelcem ze-
społu Lenarczyka był Grzegorz 
Chrząścik, który do siatki rywali 
trafiał 16 razy. Drugim strzelcem 
był Mariusz Barzycki (15 goli).

Warto zaznaczyć, że zespół 
z Cielmic był wspierany przez 
zawodników drużyny juniorskiej 
Ogrodnika. Młodzi zawodni-
cy grając w seniorach zdobywa-
li doświadczenie i byli mocnym 
punktem zespołu. 

 SłaB
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OGRODNIK WRACA DO OKRĘGÓWKI

Lepsi na wyjeździe

W sobotę (02.07.) odbyła 
się pierwsza edycja Leśnego 
Pucharu MTB. W zawodach 
wystartowało 36 zawodni-
ków.

Z awodnicy r ywalizowali 
na 11-kilometrowej trud-

nej, błotnistej trasie, która prze-
biegała przez żwakowskie lasy. 
Na starcie pojawili się amato-
rzy kolarstwa górskiego, ale też 
uznane zespoły, wśród których 
nie zabrakło tyszan z Choma 
Team. Wśród kobiet najlepsza 
okazała się Sylwia Górna z Ka-
towic. Pozostałe miejsca na po-
dium zajęły tyszanki z Choma 
Team – Dagmara Drabik i Justy-
na Socha.

Rywalizacja mężczyzn od-
bywała się w dwóch kategoriach. 
W M2 najlepszy był Marcin 
Cieluch z Siemianowic, nato-
miast w M3 na podium znaleźli 
się sami tyszanie. Najlepszy był 
Bogdan Choma, który wyprze-
dził Adama Paczuskiego i Mi-
chała Ranika.

Ze względu na częste myle-
nie trasy organizatorzy utworzy-
li dodatkową kategorię, w której 
najlepszy był Łukasz Szturc, tak-
że z Choma Team.

Organizatorem zawodów 
było Tyskie Stowarzyszenie Ro-
werowe przy współpracy z Nad-
leśnictwem Kobiór i Sekcją Ko-
larską Johnson Controls.

  SłaB

Na leśnych trasach w Żwakowie pojawili się specjaliści MTB.

Wraz z Tychy Falcons (niebieskie stroje) zapraszamy kibiców na kolejny mecz – 16 sierpnia 
ze „Świętymi” Częstochowa.

LEŚNY PUCHAR MTB

Tyszanie 
z medalami

W sezonie 2011/12 piłkarze 
futsalowi GKS Tychy zagrają 
jednak w Ekstraklasie, zaj-
mując miejsce Boruty Zgierz, 
która nie złożyła wniosku li-
cencyjnego.

P odopieczni Grzegorza Mor-
kisa zajęli ostatnie (12.) 

miejsce w tabeli Ekstraklasy 
w poprzednim sezonie. Oprócz 
Boruty, z gry w Ekstraklasie zre-
zygnował Kupczyk Kraków, a jego 
miejsce zajęła Gwiazda Ruda Ślą-
ska. Tyszanie przygotowania 

do kolejnego sezonu rozpoczną 
25 lipca. Na razie nie wiadomo 
kto wzmocni zespół GKS, jednak 
pewnym jest, że w dalszym ciągu 
w Tychach grał będzie Piotr My-
szor, który miał kilka ofert zmia-
ny klubu.

Natomiast na początku wrze-
śnia (2‒4.09) w Hali Widowi-
sko-Sportowej rozegrany zosta-
nie Turniej Czterech Narodów, 
w którym prócz Polski zagrają 
Węgrzy, Słowacy i Czesi. Trans-
misję z tych zawodów przepro-
wadzi TVN Turbo.  SłaB

FUTSAL

GKS w Ekstraklasie

W PIERWSZYM 
MECZU LIGOWYM 

W TYCHACH 
DRUŻYNA FUTBOLU 
AMERYKAŃSKIEGO 

TYCHY FALCONS 
MIAŁA 

NAJGROŹNIEJSZEGO 
RYWALA – LIDERA II 
LIGI GLIWICE LIONS. 

I PRZEGRAŁA 0:36. 
JEDNAK W TYM 
DEBIUTANCKIM 
MECZU WAŻNE 

BYŁO TAKŻE TO, 
ŻE NA STADION 

PRZY UL. ANDERSA 
PRZYSZŁO OKOŁO 300 

KIBICÓW.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetycy.pl

Mieszkam na osiedlu A i jak 
się dowiedziałem, że bę-

dzie taki mecz, to przyszedłem 
z ciekawości. I bardzo mi się 
podobał, sporo było walki. Nie 
znam jeszcze wszystkich prze-
pisów, dlatego musiałem stanąć 
blisko spikera, który tłumaczył 
co się dzieje. Muszę obejrzeć kil-
ka meczów, by się lepiej orien-
tować w grze – powiedział Da-
riusz.

– To chwyci, bo ta gra wcią-
ga, a kilka akcji Lwów było na-
prawdę dobrych. Szkoda tylko, 
że nie ma tu ławek. Na drugi raz 
przyniosę sobie koc. I żeby tylko 
nie padało – stwierdził Robert.

Z kolei Jerzy Spodymek 
okazał się mniejszym entuzja-
stą amerykańskiej odmiany fut-
bolu.

– Choć przez rok mieszka-
łem w USA i oglądałem mecze 
futbolu amerykańskiego w tele-
wizji w towarzystwie osób, które 
tłumaczyły mi, na czym polega 
ta gra, futbol amerykański mnie 

nie przekonał. Znam zasady, 
przynajmniej te najważniejsze, 
a dzisiaj chciałem wreszcie zo-
baczyć mecz na żywo. I też mnie 
nie porwało, choć chcę przykla-
snąć organizatorom i tym mło-
dym ludziom, którzy skrzyknęli 
się, by grać w lidze. Tychy mają 
kolejny klub, kolejna dyscyplinę 
i oby jak najwięcej młodych lu-
dzi wiązało się ze sportem.

Punkty dla rywali
Już po pierwszej kwar-

cie sobotniego meczu tyszanie 
przegrywali 0:14, a wynik ten 
to rezultat przyłożeń po dwóch 
akcjach Błażeja Paździora. Oba 
przyłożenia (po 6 pkt) gościom 
udało się jeszcze podwyższyć 
po dwóch celnych strzałach 
na bramkę (po 1 pkt). W dru-
giej kwarcie Lwy znowu zaliczy-
ły akcje punktowe i przyłożenia, 
więc do przerwy było 0:26. Dwa 
punkty zdobyli w kolejnej od-
słonie, a potem efektownie za-
kończyli mecz – piątym przy-

łożeniem i podwyższeniem za 2 
pkt.

Boisko i bramki
Tyskie Sokoły jeszcze przez 

jakiś czas będą płacili fryco-
we, choć postępy w grze, jakie 
w ostatnim czasie zrobił nasz 
beniaminek są widoczne. Dru-
żynie brakuje przede wszyst-
kim doświadczenia, by walczyć 
jak równy z zespołami z Gliwic 
czy Rudy Śląskiej, które w lidze 
mają już kilkuletni staż. Naj-
ważniejsze jednak, że począ-
tek został zrobiony, a zespół 
ma szanse zainteresować grą 
tyskich kibiców. Dodajmy, iż 
dzięki w współpracy z MO-
SiR tyskie Sokoły, jako jedna 
z niewielu drużyn w Polsce, 
ma pełnowymiarowe boisko 
z bramkami do futbolu amery-
kańskiego.

Na kolejny mecz Sokoły za-
praszają do 16 lipca (godz. 15). 
Ich rywalem będzie Saints Czę-
stochowa.

TYCHY FALCONS – GLIWICE LION 0:36

Do jednej bramki
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W sobotę (02.07.) odbyła 

W sezonie 2011/12 piłkarze 
futsalowi GKS Tychy zagrają 
jednak w Ekstraklasie, zaj-
mując miejsce Boruty Zgierz, 
która nie złożyła wniosku li-
cencyjnego.

P
miejsce w tabeli Ekstraklasy 
w poprzednim sezonie. Oprócz 
Boruty, z gry w Ekstraklasie zre-
zygnował Kupczyk Kraków, a jego 
miejsce zajęła Gwiazda Ruda Ślą-
ska. Tyszanie przygotowania 

GKS w Ekstraklasie
Tychy Falcons – 
Gliwice Lions 0:36 
(0:14, 0:12, 0:2, 
0:8).
I kwarta: 0:7 przy-
łożenie – Paź-
dzior, podwyższe-
nie za jeden punkt 
– Bukowski, 0:14 
– przyłożenie Paź-
dzior, podwyż-
szenie za jeden 
punkt – Bukow-
ski; II kwarta: 
0:20 przyłożenie 
– Klawender, 0:26 
przyłożenie – So-
boń; III kwarta: 
0:28 – dwa punkty 
po powaleniu roz-
grywającego Fal-
cons w jego polu 
punktowym; IV 
kwarta: 0:36 przy-
łożenie – Bach-
man, podwyższe-
nie za dwa punkty 
– Olczek.
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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 prawidłowe 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 187: W SOBOTĘ I W NIEDZIELĘ DNI 
TYSKIE NA PLACU POD ŻYRAFĄ. Nagrodę – zaproszenie do pizzerii Dominium, otrzymuje: Agata Kapłon. 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

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

Wytnij ten kupon, naklej na kartę pocztową wraz z ha-
słem i prześlij do 11 lipca 2011 r. na adres redakcji: Twoje 
Tychy, al. Piłsudskiego 12, 43–100 Tychy.

Wytnij ten kupon, naklej na kartę pocztową wraz z ha-
słem i prześlij do 11 lipca 2011 r. na adres redakcji: Twoje 

kupon nr 189 
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