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Bohater tygodnia: Michał Piotrowski
Po raz drugi z rzędu został Mistrzem Europy 
w tańcu irlandzkim.   >strona 2

Tyska 500-tka 
autem roku!

PO WIELU DNIACH 
SPEKULACJI I DOMYSŁÓW 

WRESZCIE WIADOMO 
NA PEWNO. 

TYSKI FIAT 500 ZOSTAŁ 
SAMOCHODEM ROKU 2008. 

OFICJALNA POLSKA 
PREZENTACJA 

TEGO AUTA 
JUŻ POJUTRZE.

Grzegorz Kusz 
g.kusz@twojetychy.pl

P
rodukowana w tyskiej fabryce 
„Fiata” - „pięćsetka” pokonała 
tak mocnych konkurentów jak 
nowa mazda 2, ford mondeo 

czy kia cee’d. 
W klasyfikacji punktowej najbar-

dziej prestiżowego konkursu motory-
zacyjnego „Car Of The Year” fiat 500 
zdobył¸ aż 385 punktów, wyprzedzając 
drugą w kolejności mazdę 2 o 60 pkt.  
Tyski fiacik był też tym modelem, któ-
ry zdobył największą ilość najwyższych 
ocen. Jury konkursu złożone z 58. dzien-
nikarzy z 22 państw Europy było prawie 
jednomyślne co do werdyktu. Ceremo-
nia wręczenia nagrody „Car of The Year 

2008” odbędzie się w Berlinie 28 stycz-
nia przyszłego roku.

Nie można zapomnieć o innych na-
grodach, które 500-tka zdobyła wcześniej. 
Najpierw uzyskała nagrodę „EuroCarBo-
dy 2007”, najbardziej prestiżowe światowe 
wyróżnienie w kategorii karoserii. Potem 
zgarnęła jeszcze nagrodę za „Europejski 
Samochód 2008” przyznany przez Włoski 
Związek Dziennikarzy Motoryzacyjnych. 
Na  koniec superkompakt doceniono w kon-
kursie na „Najpiękniejszy Samochód Świata”. 
Wyróżnienie to przyznało międzynarodowe 
jury złożone z ekspertów od designu i sztuk 
wizualnych.

więcej na stronie 3

Nowa pięćsetka oferuje pół miliona kombinacji wersji wyposażenia.

Tropiciel 
szczegółów

ANDRZEJ CZYŻEWSKI jest 
nie tylko jednym z projek-
tantów Nowych Tychów. Jest 
również twórcą fotograficznej 
kroniki powstawania miasta. 
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Hotel dla...
wybranych

OD 35 LAT służy mieszkań-
com Tychów i okolic. Nigdy 
nie narzeka na brak klien-
tów. Na dodatek w ogóle o 
nich nie zabiega. Tyskiej Izbie 
Wytrzeźwień przyznano wła-
śnie certyfikat ISO.
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Baw się 
z Mikołajem! 

FONTANNA Z GORĄCEJ 
CZEKOLADY, setki pre-
zentów, bal przebierańców - 
to tylko niektóre z atrakcji 
tyskich Mikołajek. 
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Trzeba to przeżyć

ROZPOCZYNAMY CYKL 
PUBLIKACJI przybliżają-
cych naszym Czytelnikom 
jedną z największych obecnie 
inwestycji w Polsce. Chodzi o 
budowę kanalizacji w 10 dziel-
nicach na obrzeżach miasta. 
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Dwa pokolenia

JÓZEF SOBCZYK ma za 
sobą 30 lat pracy na kopalni, 
Krzysztof Setlak - 11. Dzieli 
ich wiek, staż pracy, ale łączy 
duma z wykonywanego zawo-
du.
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Mistrzowie 
jesieni

PIŁKARZE GKS 71 TYCHY 
są jedyną drużyną IV ligi, 
która w jesiennej rundzie nie 
odniosła porażki. W piętnastu 
meczach piłkarze zdobyli 33 
punkty. 
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idzie tydzień

Michał Piotrowski po raz drugi z 
rzędu został Mistrzem Europy w 
tańcu irlandzkim. 

Z dobycie tytułu jest o wiele łatwiej-
sze niż jego obrona. Na własnej skó-

rze doświadczył tego Michał Piotrowski 
24 listopada, podczas Mistrzostw Europy 
w tańcu irlandzkim. - Byłem o wiele le-
piej przygotowany niż rok temu, pomogło 
doświadczenie zdobyte m.in. na mistrzo-
stwach świata. Oczekiwania wobec mnie 
też były większe – opowiada tyszanin. 

Ogromne nadzieje pokłada w nim jego 
nauczycielka, Anne-Marie Cunningham, z 
którą pracuje od 2 lat. – Tańczę od 4 lat, 
ale dopiero wtedy, gdy Anne-Marie wzięła 
mnie pod swoje skrzydła, zacząłem się na-
prawdę rozwijać – podkreśla tancerz.

Taniec jest 
najważniejszy

Angaż do Riverdance, zespołu two-
rzącego jeden z najpopularniejszych i naj-
większych spektakli tańca irlandzkiego na 
świecie, to wynik wielkiej pasji i ciężkiej 
pracy tyszanina. Piotrowski jest pierwszym 
Europejczykiem spoza Wysp Brytyjskich, 
który został przyjęty do grupy. Możliwe, że 
już w maju po raz pierwszy weźmie udział 

w trasie koncertowej zespołu, na razie nie 
ma jeszcze dla niego roli.

Jak sam twierdzi, taniec jest teraz dla 
niego najważniejszy. – Nie mamy jeszcze 
rodziny, stałej pracy, dlatego możemy sku-
pić się na tańcu, jeździć na zawody, brać 
udział w warsztatach i dawać pokazy – 
mówi Dorota Czajkowska, z którą Pio-
trowski tworzy duet Celtic Senses. Oby-
dwoje żyją ciągle na walizkach. Tuż przed 
Mistrzostwami Europy, Michał w ciągu 
dwóch tygodni był w Dublinie, Salzburgu 
i Monachium, gdzie przygotowywał się do 
występu. 

Sztuka kosztuje
To bardzo obciążające finansowo, 

mimo że wybieramy najbardziej ekono-

miczne rozwiązania – zamiast lecieć go-
dzinę samolotem, jedziemy 20 godzin 
autokarem. Za sukcesy w zawodach nie 
dostajemy pieniędzy. Jeździmy za granicę 
do naszych nauczycieli, którzy bardzo nas 
wspierają – opowiada Czajkowska. Pod-
kreślają, że o wiele łatwiej byłoby im tre-
nować i uczestniczyć w zawodach, gdyby 
mieli sponsora. 

- W ciągu ostatnich 4 lat zdobyłem 
ogromne życiowe doświadczenie – mówi 
Michał i dodaje, że w przyszłości chce 
skończyć Wydział Wokalno-Aktorski na 
Akademii Muzycznej w Katowicach. Na 
razie skupia się jednak na tańcu – już w 
lutym wystartuje w Mistrzostwach Irlan-
dii.  

MARIETTA STEFANIAK

BOHATER TYGODNIA

Znowu mamy mistrza

Z ima w pełni. Wszystko jest 
monochromatyczne, bez-

zapachowe, zimne i mokre. By-
wamy osłabieni i rozdrażnieni. 
W pogodny nastrój możemy 
się wprawić dzięki aromatera-
pii. To popularny sposób lecze-
nia zapachami. 

 Zimową porą znakomi-
cie sprawdzają się zapachy 
„zielone”: sosnowe, miętowe, 
 jodłowe. Redukują napięcie, 
 oczyszczają,  przeciwdziałają 
senności,  niezawodne w sta-

nach grypowych. Rano najle-
piej używać zapachów cytru-
sowych (np.: pomarańczowe, 
 cytrynowe,  grejpfrutowe). 
Mają one działanie pobudzają-
ce i orzeźwiające. Wprowadza-
ją nas w radosny,  optymistycz-
ny nastrój,  wzmacniają siły 
witalne. Będą źródłem energii 
na cały dzień. 

 Wieczorem dobrze opatu-
lić się zapachami „fioletowy-
mi” (lawendą,  bzem),  ponie-
waż relaksują i odprężają. ES

C
zy wiecie skąd się wziął pióropusz 
i górnicze czako? Wysoka, sztyw-
na czapka spełniała rolę ochron-
nego hełmu, a miotełką z ptasich 

piór górnik wymiatał drobny gruz  z otworów 
strzałowych. Żeby mieć wolne ręce,  nosił ją 
zatkniętą przy czapce. 

Jednym słowem, użyteczność i bezpieczeństwo nade 
wszystko. Te dwie rzeczy stanowią często o „być albo nie być” 
tam na dole. Dowodów na to dostarcza i historia, i teraźniej-
szość. Wypadki i tragedie były i niestety są wpisane w ten za-
wód. Nie omijała go też nigdy polityka. Górnicy dobrze wiedzą 
jak to łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Kiedyś sól ziemi, 
awangarda  klasy robotniczej, dziś czołówki gazet przypomina-
ją o nich jedynie w kontekście tragedii lub manifestacji.

Nasza redakcja mieści się przy placu św. Anny, dawniej no-
men omen... Pstrowskiego. Przodownik pracy, komunista, ale 
przede wszystkim rębacz i ofiara systemu. Miał 42 lata kiedy 
wrócił z Belgii do Polski. Kopalnie pracowały w systemie trój-
zmianowym, wszyscy niezależnie od wykonywanej pracy zara-
biali po równo. A Pstrowski harował jak wół i chciał zarabiać 
więcej. Kto nie chce?  Poleciał z awanturą do partii, bo gdzie 
miał lecieć? Zrazu straszono go bezpieką, ale jeden ze światlej-
szych towarzyszy postanowił inaczej. Wymyślono hasło: Kto 
da więcej co ja? Pstrowski zasuwał, dostawał spore pieniądze, a 
partia miała swojego bohatera. Po dwóch latach bohater umarł 
z wycieńczenia na białaczkę. 

Skonsternowana władza urządziła Pstrowskiemu okaza-
ły pogrzeb, nazwano jego imieniem ulice, place itd. Po czym  
skrzętnie o nim zapomniano. Syn Pstrowskiego inżynier gór-
nictwa też poszedł do pracy w kopalni - diamentów Unii Połu-
dniowo Afrykańskiej.

TYSKA OPNIA PUBLICZNA

Jakie seriale oglądają tyszanie?

FELIETON

POGODA DUCHA

Kojące zapachy

HISTORIA Z PIÓROPUSZEM W TLE 
Mariola Woszkowska

m.woszkowska@twojetychy.pl

KARTKA Z KALENDARZA

Zespół mło-
dych esperan-
tystów „Sile-

zio” wystąpił 
z koncertem 

barbórkowym w sali Pań-
stwowej Szkoły Muzycz-
nej. Publiczność owacyj-
nie nagrodziła młodych 
artystów.

Zmarł Alfons 
Wieczorek - 
malarz utrwala-

jący w swych 
obrazach ślą-

skie zabytki, pejzaż, lu-
dzi tu żyjących. Miał 81 
lat. Był synem przedwo-
jennego naczelnika gmi-
ny Tychy.

Ruszyły V Dni 
Szwecji, podczas 
których gościł w 

Tychach amba-
sador tego kra-

ju Mats Staffanson. Uczest-
niczył między innymi w 
forum gospodarczym i wy-
głosił wykład dla studentów 
WSZiNS.

Metropolita kato-
wicki arcybiskup 
Damian Zimoń 

odebrał podczas 
uroczystej Se-

sji Rady Miasta przyznany mu 
dwa tygodnie wcześniej tytuł 
honorowego obywatela Tychów. 
To pierwsze takie wyróżnienie 
przyznane w historii miasta.
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W nadchodzącym ty-
godniu swoje imieni-
ny obchodzić będą: 
Krystian, Barba-
ra, Wilma, Mikołaj, 
Marcin, Maria, Zeno-
na, Wiesława, Nata-
sza i Julia. 

Tym razem swój po-
mysł na imieninową im-
prezę zdradza nam była 
wiceprezydent miasta 
BARBARA RYMER:

Tegoroczne imie-
niny tradycyjnie spędzę 
z moimi przyjaciółmi. 
Planuję zaprosić ich na 
kolację do restauracji. 
Preferuję kuchnię wło-
ską, a zatem na stole na 
pewno królować będą 
różnego rodzaju maka-
rony i sery. Myślę, że do-
skonałym dodatkiem do 

tego będzie kieliszek do-
brego wina. 

Nie wiem, co byłoby 
dla mnie idealnym pre-
zentem imieninowym. 
Nie mam dużych wyma-
gań. Moi bliscy mają bar-
dzo oryginalne pomysły 
i zawsze mnie czymś za-
skoczą. Dwa lata temu 
od męża dostałam nie-
zwykły podarunek. Był 
to piękny kot, którego 
mam do dziś. Mój pupil 
nazywa się Leon i waży 8 
kilogramów. 

EWA STRZODA

IMIENINY OBCHODZĄ

Do kogo 
z życzeniami?
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W 2007 roku ukończył Państwo-
wą Ogólnokształcącą Szkołę Mu-
zyczną II stopnia im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach w 
klasie klarnetu. Zajął 19. miej-
sce w Mistrzostwach Świata w 
2007, był m.in. solistą niemiec-
kiego show „Heart of Ireland”.
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Dzięki aromaterapii możemy wprawić się w dobry nastrój. 
inne - 7%

M jak Miłość - 23%M jak Miłość - 23%

Na Wspólnej - 22%Na Wspólnej - 22%

Twarzą w twarz - 14%

Ekipa - 12%Ekipa - 12%

Tajemnica twierdzyTajemnica twierdzy
szyfrów - 7%szyfrów - 7%

M jak Miłość - 23%

Na Wspólnej - 22%

Ekipa - 12%

Tajemnica twierdzy
szyfrów - 7%

Fala zbrodni - 7%

Klan - 5%

Tyska Opinia Publiczna – to wspólna propozycja portalu tychy.pl 
oraz tygodnika Twoje Tychy. Co tydzień będziemy pytać o zdanie 
czytelników gazety oraz użytkowników portalu. W tej rubryce po-
ruszamy najważniejsze tematy z życia miasta oraz jego mieszkań-
ców. 
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Michał Piotrowski wraz z Dorotą Czajkowską tworzą jedyny w Polsce duet tańca 
irlandzkiego Celtic Senses.
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zbliżenia

JUŻ POJUTRZE W SALONACH SAMOCHÓD ROKU 2008

Polska premiera 
pięćsetki

W CZWARTEK W SALONACH W 
CAŁEJ POLSCE, W TYM TAKŻE 

W TYCHACH POWINNY POJAWIĆ 
SIĘ PIERWSZE MODELE 

NOWEGO FIATA.

Grzegorz Kusz 
g.kusz@twojetychy.pl

N ie znaczy to jednak, że już 6 grudnia wyje-
dziemy z salonu nowym autem. Pierwszeń-

stwo będą mieli ci, którzy zamówili samochód 
dużo wcześniej. Jednak już na Mikołaja będzie-
my mogli wybrać model auta, kolor czy inne do-
datki. 500-tkę najprawdopodobniej otrzymamy 
w pierwszym kwartale nowego roku. 

Pięćsetka wszędzie, gdzie się do tej pory 
pojawiła odniosła natychmiast sukces. W nie-
spełna 4 miesiące w samych tylko Włoszech i 
Francji zebrano ponad 105 tys. zamówień. Ci, 
którzy wpisali się na listę, na fiata będą musieli 
poczekać nawet sześć miesięcy. Wszystko wska-
zuje na to, że sprzedaż w pozostałych europej-
skich krajach będzie nie mniejszym sukcesem. 
Nawet w Niemczech, gdzie włoskie samochody 
nie są specjalnie lubiane, na 500 - tkę ustawiła 
się kolejka chętnych licząca ponad 60 tys. osób. 
Podobny sukces auto odniosło w Hiszpanii, Ho-
landii, Szwajcarii i Austrii. W najbliższych ty-
godniach nowy produkt Fiata zacznie podbijać 
Wyspy Brytyjskie.  

 Cena na Mikołaja 
W naszym kraju już od bardzo dawna wie-

lu klientów bombarduje Salony Fiata pytaniami 
o ceny, wyposażenie i terminy odbioru nowe-
go auta. Wygląda więc na to, że mimo wyso-
kiej ceny, także i w Polsce wybuchnie 500-ma-
nia. Oficjalna cena zostanie podana 6 grudnia 
w Warszawie na polskiej premierze auta. Jak in-
formuje nas rzecznik prasowy Bogusław Cieślar 
6 grudnia cała sieć sprzedaży Fiat Auto Poland 
rozpocznie sprzedaż nowych fiatów 500. Wia-
domo, że auto będzie wyraźnie droższe od pan-
dy. Mówi się o kwocie 10 tys. euro. za podsta-
wową wersję.

Jak narazie nowe auto można zamówić tyl-
ko i wyłącznie w internecie. Na popularnym ser-
wisie aukcyjnym można znaleźć dwa ogłoszenia 
sprzedaży samochodu. Sprzedawcy proponują 
sprowadzenie produkowanego w Polsce auta zza 
granicy, za 59 tys. zł. Samochód jest oczywiście 
nowy, z pełnym wyposażeniem i pakietem ubez-
pieczeń, ale odebrać go można dopiero w maju 
2008 roku.  

Historia zatoczyła koło
Nowa 500 produkowana jest wyłącznie w 

Polsce, a konkretnie w Tychach.
Docelowo w naszym mieście ma powstawać 

120 tys. pięćsetek rocznie - do końca tego roku 
Fiat planuje wyprodukowanie 65 tys. sztuk tego 
auta - mówi Cieślar. Dziennie z taśm fabryki w 
Tychach zjeżdża 540 egzemplarzy.

Fiat otrzymał nagrodę „Samochodu roku” 
już po raz drugi. Pierwszy raz nagrodzono wło-
ską markę za fiata pandę w 2004 roku. Należy 
wspomnieć, że w tyskiej fabryce, produkuje się 
go nieprzerwanie do dziś.

Świat zobaczył  
Oficjalna światowa premiera nowego 

dziecka Fiata odbyła się 4 lipca w Turynie. Było 
to dokładnie 50 lat po tym, jak w 1957r. rów-
nież w Turynie prezentowano pierwszego fia-
ta 500 - prawdziwą ikonę tamtych lat, która 
przypieczętowywała powojenny etap odnowy 
marki.     

Frank Stephenson 
- główny projektant od-
powiedzialny za wnę-
trze nowego cinquecen-
to spisał się na medal 
- można było usłyszeć 
podczas wielkiej gali. 

Design nowego Fia-
ta zaprojektowany w 
„Centro Stile” jest nie-
powtarzalny i nie do 
podrobienia. Dzięki 
temu 500 - tka ma szan-
sę stać się liderem wśród 
małych aut.

Na pierwszy rzut 
oka widać nieco odważ-
ny design łączący linię 
retro z młodzieżową ko-
lorystyką i mnóstwem 
gadżetów. 

Począwszy od 
uchwytów na snowboard 
na tylnej klapie, przez 
całą gamę fabrycznych 
alufelg, skończywszy na 
desce rozdzielczej, wy-
malowanej w finezyjne 
wzory.  

Aby kierowca pasował do nowoczesnego 
wizerunku fiata ma do dyspozycji wbudowaną 
w deskę rozdzielczą stację dokującą do iPoda i 
breloczek przypominający modny odtwarzacz 
mp3.

Pięćsetka daje możliwość indywidualnej 
konfiguracji auta i wyróżnienia się z tłumu. 

Pięciogwiazdkowy *****
Nowy fiat bije kolejne ważne rekordy w 

swoim segmencie. Dla przykładu - po raz pierw-
szy w historii auto o długości zaledwie 3,55 m 
uzyskało 5 gwiazdek w teście bezpieczeństwa 
Euro NCAP! Absolutną nowością w tej katego-
rii jest zastosowanie w wyposażeniu seryjnym 
aż 7 poduszek powietrznych (wliczając w to po-
duszkę chroniącą kolana - jedyne takie rozwią-
zanie w kompaktach) oraz dostępność systemu 
ESP opracowanego dla wszystkich wersji silni-
kowych.

Fiat oferuje pełną gamę silników przystoso-
wanych do wymogów w zakresie emisji spalin 
określonych w normie Euro 5. I to z ponad dwu-
letnim wyprzedzeniem w stosunku do wejścia w 
życie tej normy!

To pierwsze małe auto, które może się po-
chwalić tak szeroką gamą wersji. Fiat oferuje 4 po-
ziomy wyposażenia, 3 silniki, 12 kolorów (wśród 
nich 6 kolorów vintage odwołujących się do lat 
50. i 60. oraz biały trójwarstwowy lakier). Jeśli do-
dać do tego 15 rodzajów wykończenia wnętrza w 
tym luksusowe Cordura oraz Pelle Frau, 9 rodza-
jów felg, 19 rodzajów naklejek, w sumie da nam 

to ponad 500.000! możli-
wych kombinacji. Można 
mieć więc prawie pew-
ność, że nie będzie dwóch 
takich samych pięćsetek. 

Dodatki, które Fiat 
przygotował mogą cza-
sem szokować. Wśród stu 
oryginalnych gadżetów 
można znaleźć elektrycz-
ny rozpylacz zapachów 
czy kolorowe nakładki 
na kluczyki - oraz naj-
bardziej zaawansowane 
urządzenia telematyczne: 
np. dostępna jest przeno-
śna wielofunkcyjna nawi-
gacja należąca do platfor-
my Blue & Me. 

Mały, wielki 
samochód

Nowa 500-tka to sa-
mochód 3-drzwiowy o 
niewielkich gabarytach. 
Jego długość to 3,55 m, 
szerokość 1,65 m, wyso-
kość 1,49 m a rozstaw osi 
2,30 m. Podstawowym 

silnikiem będzie jednostka o pojemności 1,2 litra 
i 8 zaworach na cylinder osiągająca moc 69 KM.

Drugim w kolejności  będzie 1,4 litra, 16V 
o mocy 100KM. Ostatnim, ale chyba najciekaw-
szym motorem nowego fiata 500 będzie turbo-
diesel MultiJet o pojemności 1,3 litra wykonany 
w technice 16V. Będzie on osiągał moc 75KM. Sa-
mochód bazuje na płycie podłogowej pandy, ale 
jest od niej dłuższy (o 1 cm), szerszy (o 6 cm) i 
niższy (o 5 cm).

Wiadomo też, że Włosi pracują nad wersją z 
otwieranym dachem. Twórcy tego cacka planu-
ją pod koniec roku pokazać także usportowioną 
wersję Abarth z turbodoładowanym silnikiem 
1.4 litra o mocy 150 KM. Napęd w tych autach 
będzie przenoszony za pośrednictwem 5 - i 6 - 
biegowych skrzyń biegów. 

to p
wy
mie
noś
tak

prz
sem
ory
mo
ny 
czy
na 
bar
urz
np.
śna
gac
my

M
sa

mo
nie
Jeg
sze
koś
2,3

105.000 - tylu chętnych było we Wło-
szech i Francji na kupno tego auta w 
ciągu pierwszych 4 miesięcy

65.000 - tyle Fiatów 500 planuje 
wyprodukować fabryka w Tychach 
do końca tego roku

10.000 - Euro najprawdopodobniej 
będzie trzeba zapłacić za najtańszą 
wersję 500-tki.

540 - tyle sztuk nowego fiata produ-
kuje dziennie tyski zakład

50 - dokładnie po tylu latach od pro-
dukcji historycznego poprzednika 
Fiata 500 wznowiono produkcję

10 - z takim numerem na samocho-
dzie będzie jeździł Allesandro Del 
Piero, kapitan Juventusu, który nie-
dawno odebrał swoją 500 - tkę.  

5,6 - tylu stopniowe skrzynie biegów 
oferuje producent w nowym aucie.

            1.3 16v Multijet     1.4 16v Fire
                  1248 cm3              1368 cm3

                      75 KM   100 KM
            Spalanie zależnie od cyklu (l/ 100km) 
miejski        5,3                         8,2
pozamiejski  3,6                         5,2
mieszany      4,2                         6,3
                   Maksymalna prędkość (km/h)
                      165                       185
            Przyśpieszenie (0-100km/h) - (sek.)
                     12,5                      10,5

Dane techniczne silników

ZDZISŁAW 
ARLET

DYREKTOR 
ZAKŁADU FIAT 
AUTO POLAND 

W TYCHACH

Jestem dumny z 
tego, że produko-

wany w naszym zakła-
dzie nowy fiat 500 stał 

się najbardziej pożądanym samochodem w 
wielu krajach Europy. Mamy pełen portfel 

zamówień - na kilka miesięcy do przo-
du. To, że odnosząca sukcesy pięćset-

ka, podobnie jak w 2003 roku Panda 
produkowana jest w Tychach to 

nie przypadek. Jest to wyraz 
uznania dla zaangażowania 

i profesjonalizmu naszych 
pracowników. Dzięki 
temu możemy produ-
kować samochody, cie-
szące się uznaniem na 
światowych rynkach. 

Głównym naszym ce-
lem w przyszłym roku 
jest uruchomienie pro-

dukcji nowego forda ka.
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Zgubiłeś portfel albo coś 
równie cennego? Do tej 
pory myślałeś, że cię 
okradziono? Niekoniecz-
nie. Być może twoja „zgu-
ba” czeka na Ciebie w 
Magazynie Rzeczy Znale-
zionych w Tychach.

Wyjątek to rzeczy znale-
zione w budynkach pu-

blicznych, a także autobusach, 
trolejbusach czy też w pocią-
gu. Wtedy to co wpadło nam 

w ręce musimy oddać do za-
rządcy budynku, kierowcy albo 
konduktora. Inaczej powinni-
śmy postąpić ze znalezionymi: 
paszportem i dowodem oso-
bistym. Wówczas najlepiej od-
wiedzić najbliższy komisariat. 
Na policję powinniśmy pójść 
również, gdy na naszej drodze 
„spotkamy” sprzęt i ekwipunek 
wojskowy, dokumenty wojsko-
we oraz broń, amunicję i ma-
teriały wybuchowe. Możemy 
również nie fatygować się oso-
biście na komendę. Wystarczy 

telefon na policję lub do Straży 
Miejskiej.

Prawo jazdy, dowód reje-
stracyjny, karta pojazdu i ta-
blice rejestracyjne najszybciej 
wrócą do swoich właścicieli 
jeśli odniesiemy je do wydzia-
łu komunikacji, chyba że bli-
żej nam do Straży Miejskiej. 
W Tychach strażnicy miejscy 
stacjonują przy ul. Budowla-
nych 67 i tam też w Magazynie 
Rzeczy Znalezionych zbierają 
wszystkie zgubione w mieście 
przedmioty.

– Po trzech latach dajemy 
ogłoszenie prasowe. Prosimy 
w nim o zgłaszanie się do nas 
mieszkańców, którzy w ostat-
nim czasie zgubili jakikolwiek 
z wymienianych w ogłoszeniu 
przedmiotów. - opisuje pro-
cedurę zastępca komendanta 
Straży Miejskiej w Tychach 
Adam Draczyński.

W Magazynie Rzeczy 
Znalezionych stoi między in-
nymi kilkanaście rowerów 
oraz...piłkarzyki. 

ROBERT RAJCZYK

NASZE DZIEDZICTWO

Tropiciel 
szczegółów

ALFABET TYSKI

B jak Barbara

TJ
TJ

TJ

Kiedy trwała jeszcze bu-
dowa pierwszego tyskiego 
osiedla „A” zaczęto plano-
wać zabudowę sąsiednich 
terenów.

O siedle „Barbara” oraz 
„Barbara-1” były jedny-

mi z nielicznych obok „Anny” 
w Tychach budowanymi trady-
cyjnie - z cegły. Główne osiedle 
zaplanowano na ponad 48 hek-
tarach, gdzie miało stanąć 109 
budynków mieszkalnych, w 
których mieszkania otrzyma-
łoby ok. 14,5 tys. tyszan. Dru-
gie osiedle „Barbary”  B-1 za-
projektowano na 16 hektarach 
ziemi, na których planowano 
zbudować 6 budynków dla bli-
sko 1.5 tys. lokatorów. Pierw-
sze prace na osiedlu B dato-
wane są na rok 1953, a na B-1 
rok później. Najpierw do użyt-
ku oddano osiedle B-1, bo w 
roku 1958, rok później pierw-
si mieszkańcy wprowadzali się 
do bloków na osiedlu B.

Osiedle „B” oddzielono od 
„Anny” pasem zielonych tere-
nów. Przy jego projektowaniu 
wykorzystano częściowo stare 
istniejące drogi i wkompono-

wano część dawnej zabudowy.
Stanęły tu głównie 3-kondy-
gnacyjne budynki z wyjątkiem 
otoczenia placu im. Bieruta 
(dziś Baczyńskiego) gdzie zbu-
dowano 4 piętrowe budyn-
ki. Miejscem kulminacyjnym 
osiedla jest otoczenie Teatru 
Małego i rynku z kościołem 
pw. św. Marii Magdaleny, który 
w tym roku obchodzi rocznicę 
100-lecia poświęcenia.

Ważną datą osiedla „B” 
jest na pewno rok 1961 kiedy 
do użytku oddano kino „An-
dromeda” czy też  rok 1963 
kiedy powstała komenda po-
wiatowa MO. Teatr Mały od-
dano natomiast do użytku  w 
roku 1964. GK
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TECZKA PERSONALNA

MAGDALENA SZWED, 
uczennica Gimnazjum nr 2 w Tychach.

Praca Magdy uznana została za najlepszą w 
konkursie na plakat profilaktyczny  zorga-

nizowany przez tyską Izbę Wytrzeźwień w ra-
mach konferencji: Alkohol a społeczeństwo – w 
poszukiwaniu rozwiązań. Prosty i czytelny w 
formie, ale niezwykle komunikatywny projekt 
sugeruje, aby przed sięgnięciem po alkohol za-
stanowić się nad tym: Czy warto robić z siebie błazna? Zwycięż-
czyni, wyłoniona spośród 28 uczestników konkursu, dostała w 
nagrodę sprzęt komputerowy.

KAJETAN BALCER to tyski Dawid, który pokonał 
ogólnopolskiego Goliata. 

W ygrał bój o reklamację telefonu komórko-
wego kupionego w oparciu o błędny opis 

możliwości technicznych aparatu. Przygody tego-
rocznego maturzysty z siecią komórkową PLAY, 
które opisaliśmy w poprzednim numerze, wywo-
łały liczne emocje i komentarze. Kajetan znalazł 
także wielu naśladowców. W internecie opisywane 
są przykłady udanych zmagań z polskimi sieciami 
komórkowymi inspirowane sukcesem 19-latka z Tychów. 

ANTONI JAZIENICKI, wiceprezes Zarządu Głównego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Za wkład w promocję aktywnych form wy-
poczynku wiceszef TKKF w Polsce wręczył 

Tychom medal z okazji 50-lecia organizacji. 
TKKF powstało jako kontynuacja przedwo-
jennego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, 
które było członkiem międzynarodowej orga-
nizacji YMCA (Young Men’s Christian Asso-
ciation). Tychy to drugie śląskie miasto, które 
dostało takie wyróżnienie od TKKF. RR

Stanisław Kapała prowadzi Magazyn Rzeczy Znalezionych
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MAGAZYN RZECZY ZNALEZIONYCH

W Tychach, w tym miejscu, nic nie ginie

ANDRZEJ 
CZYŻEWSKI JEST 

NIE TYLKO JEDNYM 
Z PROJEKTANTÓW 

NOWYCH 
TYCHÓW. JEST 

RÓWNIEŻ TWÓRCĄ 
FOTOGRAFICZNEJ 

KRONIKI 
POWSTAWANIA 

MIASTA. 

Marietta Stefaniak
m.stefaniak@twojetychy.pl

J
est 4 października 
1950 roku, Prezydium 
Rządu PRL decyduje 
o budowie pierwsze-

go osiedla Nowych Tychów, 
osiedla A. Siedem lat później 
po raz pierwszy do Tychów 
przyjeżdżają architekci Maria 
i Andrzej Czyżewscy. Projekt 
nowego tyskiego kościoła ich 
autorstwa wygrywa ogólno-
polski konkurs. Generalni pro-
jektanci miasta, Hanna Adam-
czewska-Wejchert i Kazimierz 
Wejchert, proponują im pracę 
w Miastoprojekcie Nowe Ty-
chy. Trzy lata po skończeniu 
wydziału Architektury Poli-

techniki Wrocławskiej, w 1958 
roku, Czyżewscy przeprowa-
dzają się do naszego miasta. 
Nie wiedzą jeszcze, że zwiążą 
się z nim na stałe.

Miasto powstaje 
w ciemni

Zdecydowaliśmy się na 
przygodę zawodową i życio-
wą. Dostaliśmy przydział na 
świeżo ukończony domek sze-
regowy - wspomina Czyżew-
ski. Rok później zaczyna na 
dobre uwieczniać na kliszy 
powstawanie miasta. Czar-
no-białe zdjęcia pokazują nie 
tylko realizację kolejnych eta-
pów budowy Nowych Tychów, 
ale również ludzi - ich życie 
codzienne, obyczaje, ważne 
chwile związane z miejskimi 
wydarzeniami. - Chciałem po-
kazywać jak najwięcej i jak naj-
dokładniej. Nie było wtedy wi-
dać zbyt wielu ludzi na ulicach. 
Pojawiali się tłumnie w nie-
dziele i święta. Wyjątkiem były 
dzieci - podkreśla architekt. 

Zatrzymane 
w kadrze

Do 1980 roku powsta-
je fotograficzna kronika. To 
swoisty zapis historii miasta. 
Czyżewski uwiecznia puste 
pole, na którym w przyszłości 
zostanie wybudowany Urząd 
Miasta, pastwisko tuż obok 
stawianego wieżowca przypo-
minające, że Nowe Tychy po-
wstały na polach tyskich i pa-
procańskich gospodarstw. Jego 

baczne oko wyłapuje w tłumie 
kobietę w czarnej długiej sukni 
i białej chustce na głowie, któ-
ra zmierza do kościoła - strój 
wskazuje, że należy do grupy 
repatriantów z kresów wschod-
nich, którzy osiedlali się w Ty-
chach. Uwadze Czyżewskiego 
nie umykają również dzieci za-
mieniające plac budowy w plac 
zabaw, czy jeżdżące po ulicach 
warszawy i syrenki.  

Historia 
zatoczyła koło

W tym czasie według pomy-
słu Andrzeja Czyżewskiego po-
wstaje m.in. gmach Technikum 
Budowlanego, osiedle W, wy-
sokie budynki w centrum. Ko-
ściół, którego projekt przywiódł 
go do Tychów, nie powstaje. W 
2005 roku architekt przynosi do 
Muzeum Miejskiego pierwszą 

teczkę zdjęć, wykonanych w la-
tach sześćdziesiątych. Dwa lata 
później jego córka, Agnieszka 
Czyżewska, aranżuje i montuje 
w placówce wystawę „Powstaje 
miasto. Tychy w fotografii An-
drzeja Czyżewskiego”.
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Czyżewski 

o wystawie

Przekazu-
jąc zdjęcia 
do Muzeum 
Mie jsk ie -
go, nie są-
dziłem, że 
powstanie 
z nich taka wystawa. 
Dla pokolenia tych, któ-
rzy budowali miasto, to 
wspomnienie młodo-
ści, pierwszej pracy. Zo-
stawiłem pracownikom 
muzeum pełną dowol-
ność w kwestii podpi-
sania i rozmieszczenia 
fotografii. Dla mnie to 
jubileusz, ponieważ do-
kładnie 50 lat temu zro-
biłem pierwsze zdjęcia 
związane z Tychami - 
były to zdjęcia modelu 
kościoła, który zaprojek-
towaliśmy w 1957 roku.

„
n
w
i

teczkę zdjęć wykonanych w la-

Jak powstawało

 miasto?

Na wystawie „Powsta-
je miasto. Tychy w foto-
grafii Andrzeja Czyżew-
skiego” można zobaczyć 
ponad 200 zdjęć wyko-
nanych głównie w la-
tach sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych XX 
wieku. To zarówno za-
pis budowy miasta, jak 
i procesu kształtowania 
się społeczności lokalnej. 
Ekspozycję można oglą-
dać do końca lutego 2008 
roku. Wstęp wolny.

... a kałuża w dziecięcej wyobraźni stawała się oceanem.

Plac budowy za sprawą dzieci zamieniał się w plac zabaw...
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Na odprawie przed wyjaz-
dem do Warszawy powie-
działem, że jak wygramy, 
to zgolę wąsy - stwierdził 
Marek Franczuk. I słowa 
dotrzymał. 

P iłkarska reprezentacja 
Straży Miejskiej w Ty-

chach zdobyła Puchar Warsza-
wy. Marek Franczuk, który na 
co dzień dyżuruje w Urzędzie 
Miasta, uroczyście zgolił wąsa 
w sali odpraw, a raczej goliła go 
cała ekipa.

Nie tylko piłka
Od lat tyscy strażnicy mają 

jedną z najlepszych w Polsce 
drużyn piłkarskich w resorcie 
służb mundurowych. Ale nie 
tylko grają w piłkę. 

W straży pracują repre-
zentacyjny bramkarz hokejo-
wy Artur Sobecki i bramkarz 
Naprzodu Michał Elżbieciak, 
koszykarz Tomasz Koczwara, 
jest też grupa reprezentantów 
sportów walki: Aleksandra Szy-
manek, Renata Rudiak, Marek 
Petelczyc, Przemysław Nowak, 
Adam Potrawa, Marcin Woja-
kowski,  a także były siatkarz 
Krzysztof Odwrot, były koszy-
karz Sebastian Jarząbek. 

Najwięcej jest jednak pił-
karzy - Marek Franczuk, Da-
wid Weintritt, Rafał Pawłowicz, 
Krystian Odrobiński, Krzysz-
tof Skiba, Łukasz Kopczyk, 
Sebastian Idczak, Robert Bal-

cerowski, Sebastian Kokoszka, 
którzy niedawno w Warszawie 
zdobyli Puchar Stolicy, a także 
Grzegorz Wybraniec, Marek 
Kozik, Krzysztof Myczka i To-
masz Zygarski.

Strażnicza 
zaprawa

I żeby nie było wątpliwo-
ści - na zawody jeździmy na 
koszt organizatorów lub wła-
sny i w czasie wolnym - twier-
dzi Adam Draczyński, zastępca 
komendanta, sędzia piłkarski. 
- Jeśli komuś zawody wypadną 
w czasie służby, odrabia wyjazd 
w niedziele lub święta. To nie 
przypadek, że w straży miej-
skiej pracuje tylu sportowców, 
bo jednym z warunków przy-
jęcia do pracy jest zdanie te-
stu sprawnościowego z kilko-
ma konkurencjami, m.in. bieg 
na 1.000 m mężczyzn i 800 m 
kobiet, bieg „po kopercie” na 
czas, rzut piłką lekarską i skłony 
- tzw. brzuszki. Dodatkowo or-
ganizujemy bieg wokół Jeziora 
Paprocańskiego. Jest to dystans 
6,5 km i najlepsi nasi strażnicy 
pokonują go w czasie około 29 
minut.

Testy sprawnościowe straż-
nicy muszą zaliczać dwa razy w 
roku, więc o formę trzeba dbać. 

- Mamy też kilku nurków 
głębinowych, wędkarzy i w tej 
grupie jest komendant Ryszard 
Polcyn - dodaje Draczyński.

Nasi górą!

Z ostatnim piłkarskim 
sukcesem tyszan (w finale 
wygrali 1:0 ze Strażą Miejską 
Warszawa) nie mogła się po-
godzić drużyna z Warszawy, 
bo to tak, jakby Dawid po-
konał Goliata. W tyskiej stra-
ży pracuje bowiem 40 osób, 
podczas, gdy w warszawskiej 
2.200 (plus 180 wakatów). 
Dlatego na oficjalnej stronie 
stołecznej straży pojawiło się 
zdanie, że wprawdzie wygrały 
Tychy, ale „Warszawa okazała 
się drugą najlepszą drużyną”.

LESZEK SOBIERAJ

JAK TO DZIAŁA?

Hotel dla...
wybranych
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FLASH: środa, 27 listopada, godz. 10.45

MEDAL DLA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE ODEBRAŁY W URZĘDZIE MIASTA 
TYCHY 23 pary, które ślub brały 50 lat temu tak jak Agnieszka i Tadeusz Rosiak z Tychów. RR
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DWA RAZY W ROKU STRAŻNICY MUSZĄ 
ZALICZYĆ TESTY SPRAWNOŚCIOWE

Wąsy 
Franczuka

A
R

C

Wśród kilkunastu ty-
tułów tyscy strażnicy 
mają jeden wyjątko-
wy - wicemistrzostwo 
Polski w piłce halowej 
z bandami. To odmia-
na futsalu, w który gra 
się bez autów, a piłkę 
można odbijać od band 
okalających plac gry. To 
wymarzona konkuren-
cja, by latem wykorzy-
stać tyskie lodowisko. 
Wystarczy rozłożyć 
specjalną „trawiastą” 
nawierzchnię i grać w 
chłodnej hali w upalne 
dni. LS

Gra z bandami 

OD 35 LAT SŁUŻY 
MIESZKAŃCOM 

TYCHÓW I OKOLIC. 
NIGDY NIE NARZEKA 
NA BRAK KLIENTÓW. 

NA DODATEK W 
OGÓLE O NICH NIE 

ZABIEGA. SAMI 
PRZYJEŻDŻAJĄ, 

CHOĆ 
NIEDOBROWOLNIE.

Robert Rajczyk
r.rajczyk@twojetychy.pl

T
yska Izba Wytrzeź-
wień oferuje „zbyt 
zmęczonym” nocleg 
w cenie porówny-

walnej z opłatą w hotelu bar-
dzo dobrej klasy. Za 250 zło-
tych pacjenci izby mają jednak 
zapewnioną całodobową opie-
kę lekarską, co wyjątkową i tak 
ofertę czyni jeszcze bardziej 
atrakcyjną. Jednemu z pacjen-
tów przypadła ona aż tak do 
gustu, że w izbie w sumie po-
jawił się 300 razy!

Przepisy prawa dokładnie 
określają kto i w jakich okolicz-
nościach trafić może do „żłob-
ka”. Za każdym razem decydują 
o tym policjanci lub strażnicy 
miejscy, jeśli delikwent swoim 
zachowaniem zagraża zdrowiu 
lub życiu własnemu albo in-
nych oraz „sieje zgorszenie” w 
miejscu publicznym. 

Tylko 24 godziny
Pacjent trafiając do izby 

badany jest przez lekarza, któ-
ry zaleca nocleg na miejscu lub 
odwiezienie do szpitala, gdy 
upojenie zagraża życiu. Także 
opinia medyczna wskazuje, jak 
długo trzeba będzie poczekać 
na wytrzeźwienie. Czas „le-
żakowania” nie może jednak 
przekroczyć dwudziestu czte-
rech godzin. Dla bardzo agre-
sywnych, przewidziano kaftan 
bezpieczeństwa oraz łóżko z 
pasami, ale tylko jeśli lekarz 
tak postanowi. 

Kawka i do domu
Po dojściu do siebie na 

chętnych czeka kawa, herbata 
a nawet zupka. Na drożdżówki, 
które miały pomagać w uzu-
pełnieniu obniżonego przez 
alkohol poziomu glukozy, nie 
zgodził się sanepid. Poza tym, 
przed wyjściem, każdy z pa-
cjentów może skorzystać z po-
rady psychologa, który propo-
nuje podjęcie terapii. Nieletni 
z kolei na podstawie decyzji 
sądu rodzinnego kierowani 
mogą być do udziału w pro-
gramie profilaktycznym MA-
ŁOLAT. 

Z psychologiem pracują-
cym w tyskiej Izbie Wytrzeź-
wień można również porozma-
wiać w wirtualnym świecie, ale 
o bardzo realnych problemach 
i nie tylko z własnymi nało-
gami. Wystarczy zainstalować 

w swoim komputerze jeden z 
najbardziej popularnych ko-
munikatorów internetowych i 
wybrać numer: 4936065. 

Psycholog 
w internecie

Po drugiej stronie facho-
wo przygotowany psycholog 
poda nam pomocną dłoń. W 
Izbie Wytrzeźwień działa tak-
że stacjonarny punkt konsul-
tacyjny, który pomaga zarów-
no uzależnionym od alkoholu 
jak i ich rodzinom. Działal-
ność edukacyjna placówki to 
natomiast między innymi spe-
cjalne... lekcje dla młodzieży, 
która na własne oczy podczas 
wizyty przekonuje się o zgub-
nych skutkach nałogu alko-
holowego. Jubileusz 35-lecia 
działalności tyski „żłobek” 

świętuje rzecz jasna bezalkoho-
lowo, przyznaniem certyfikatu 
jakości na świadczone usługi 
terapeutyczne oraz opiekę nad 
pacjentami. Taki dokument 
może pomóc w zdobywaniu 
na działalność pieniędzy z Unii 
Eupejskiej.
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29 łóżek, 5055 pacjentów w 2006 roku, 120 tysięcy 
w ciągu 35 lat, 100 nieletnich w roku
11 lat najmłodszy, najstarszy ponad 80 lat
zatrudnienie: 29 osób, w tym 9 lekarzy

(w złotych na pod-
stawie cenników w 
internecie) - pokój jed-
noosobowy, śniadanie 
wliczone w opłatę:
Stara Poczta - 170
Corona – 170
Tychy – 110-170

Liczby tyskiego„żłobka”

Ceny 

noclegów 

w hotelach

Piłkarska reprezentacja tyskiej Straży Miejskiej. W pierwszym rzędzie: Marek Franczuk 
(jeszcze z wąsem), Sebastian Idczak, Krystian Odrobiński, Robert Balcerowski, Dawid 
Wientritt. Stoją: Adam Draczyński, Łukasz Kopczyk, Sebastian Kokoszka, Krzysztof Skiba 
i Rafał Pawłowicz.

To jedyny hotel w mieście, który mimo wysokiej ceny ma 
zawsze klientów.

Łóżko z pasami, to ostateczność.
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FONTANNA Z GORĄCEJ 
CZEKOLADY, SETKI 
PREZENTÓW, BAL 

PRZEBIERAŃCÓW - TO 
TYLKO NIEKTÓRE Z 
ATRAKCJI TYSKICH 

MIKOŁAJEK. 

W 
kilku punk-
tach mia-
sta ty-
s z a -

nie będą mieć okazję 
do obchodzenia Dnia 
Świętego Mikołaja. 
Na tyski Rynek gość 
z Laponii przyjedzie... bryczką 
konną w towarzystwie mi-
kołajowego korowodu ro-
werowego! O godz. 16.00 
rozpocznie się tam impre-
za organizowana m.in. przez 
Radę Osiedla Stare Tychy 
i Stowarzyszenie Promocji 
Kultury Młodych. 

Na specjalnie przygo-
towanej scenie wystąpią ar-
tyści, a Starotyski Pomocnik 
Mikołaja i Królowa Śniegu po-
prowadzą konkursy. - Wizyta 
Mikołaja stanowi pretekst do po-
kazania dzieciom, jak być grzecz-
nym. Ta myśl będzie towarzyszyć 
występom aktora Krzysztofa Włosińskie-
go - mówi Marcin Skorek, jeden z or-
ganizatorów. 

Na wszystkich będzie czekać fon-
tanna z gorącej czekolady i prezenty, 
które Mikołaj rozda w zielonym autobusie. O 
godz. 17.00 z Rynku na ulice Tychów wyjedzie 
„Korowód Mikołajów”, który zatrzyma się ok. 
18.40 przy DH Azet (tu Mikołaj rozda prezen-
ty), skąd powróci pod scenę. Impreza zakoń-
czy się o godz. 19.30.  

Mikołaj - artysta
Atrakcje dla najmłodszych przygo-

tował w tym dniu również Teatr Mały. 
Spektakl „Diabelskie figle” Teatru 
Banialuka z Bielska Białej będzie 

można zobaczyć o godz. 17.00. 
To historia o tym, jak pierwsza 
gwiazdka spada na Ziemię. 

Po przedstawieniu IGT „Po-
most” pokaże inscenizację 

mikołajkową połączoną 
z wręczaniem paczek 
(będą przyjmowane 
w szatni od rodziców, 

muszą być dokład-
ni opisane z po-
daniem wieku 

dziecka). Bilet 
kosztuje 14 zł 
(dzieci) i 16 zł 
(dorośli). 

6 grudnia 
NoveKino Tychy 

proponuje przed-
premierowe pokazy fil-

mu „Złoty kompas”, konkur-
sy dla najmłodszych i słodkie 

niespodzianki. 
Natomiast kino Andro-

meda organizuje o godz. 17.30 
spotkanie z Mikołajem i jego 

bajkowymi gośćmi (Liskiem 
Leonem, Reksiem i Bocianem), 
którzy wręczą paczki dostarczo-
ne przez rodziców. Będzie można 
zobaczyć „Składankę dobranoc-
kową”: „Wędrówka Pyzy”, „Pomy-
słowy Dobromir”, „Bolek i Lolek”, 

„Pies, kot i ...”. Cena biletu 6 zł. 

Mikołaj - sportowiec
Na Mikołajkowy Bal Przebierań-

ców na lodzie zaprasza MOSiR Tychy 
od 17.00 do 18.00, wstęp jest bezpłatny. 

Na uczestników czekają gry i zabawy oraz 
konkurs na najładniejszy strój. 

MARIETTA STEFANIAK

MIASTO JEST DLA CIEBIE

Baw się 
z Mikołajem!
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ROMAN LAZAR 

15 lat 
temu, 
można 
było się 
zdrzem-
nąć za 
kierowni-
cą, teraz 
jest ina-
czej. W godzinach szczytu, 
kiedy jest największy ruch i 
stoi się na światłach, to trze-
ba zażywać relanium. 

MARCIN ŁUKASZCZYK 
 
Jeżeli ktoś 
dobrze 
zna Ty-
chy, to 
przeje-
dzie je 
bez pro-
blemu. 
Najlepiej 
sprawnie z Tychów wyjechać 
przez tereny przemysłowe.

ADAM RZEPKA

Po Ty-
chach 
jeździ się 
o wiele 
lepiej, niż 
po innych 
dużych  
śląskich 
miastach. 
Kiedyś 
bardzo ciężko było się tutaj po-
ruszać, ale im więcej jest rond, 
tym lepiej. Jednak najszybciej 
jest drogami osiedlowymi.

PAWEŁ CHABIERSKI

 Najwięk-
sze korki 
są w go-
dzinach 
szczytu 
– jak w 
każdym 
mieście, 
 często 
narzekam 
na zakorkowaną Aleję Bielską, 

 dlatego bardzo często jeżdżę 
przez tereny przemysłowe. 

ELŻBIETA BŁASZKOWSKA 

Najgo-
rzej jest 
po 14.00, 
wtedy 
przez Ale-
ję Bielską 
nie da się 
sprawnie 
przeje-
chać, ale jestem cierpliwą oso-
bą i 10 minut w korku mogę 
poczekać. Nigdy specjalnie nie 
omijam korków. 

HALINA KRASOWSKA:

Uważam, 
że po 
Tychach 
samocho-
dem jeździ 
się bardzo 
dobrze. 
Wynika 
to z wielu 
czynni-
ków. Ulice naszego miasta są 
szerokie. Na większości skrzy-
żowań jest sygnalizacja świetl-
na. Powstaje coraz więcej rond, 
które są bezpieczne dla kierow-
ców i pieszych. AB, ES 

SONDA - CO O TYM MYŚLISZ

Jak się jeździ 
po Tychach?

Korki w godzinach szczytu to codzienność wszystkich śląskich miast.

Czasy kiedy przemieszczanie się samochodem po mie-
ście nie stanowiło żadnego problemu należą raczej do 
przeszłości. Teraz, oprócz prawa jazdy, każdy kierowca 
musi legitymować się dodatkowymi umiejętnościami – 
znać objazdy, tajne skróty i... umieć pohamować irytację. 
Jak radzą sobie tyszanie?
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6 grudnia na drogach 

W związku z organizowaną imprezą, 
6 grudnia w godzinach od 17 do 19.30 
mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. 
„Korowód Mikołajów” przejdzie ulica-
mi: Bocheńskiego, Begonii, Harcerską, 
Stoczniowców, Jaśkowicką, Piłsudskie-

go, Dmowskiego, Grota Roweckiego. Za-
trzyma się przy DH Azet, przy Urzędzie 
Miasta zawróci i pojedzie ulicami: Nie-
podległości, Grota Roweckiego, Dmow-
skiego, Piłsudskiego, Bielska, Żwakow-
ska, Harcerska, Begonii, Bocheńskiego.

Tyska Rada Miasta uchwa-
liła całkowity zakaz stoso-
wania w handlu i usługach 
foliowych toreb. Prawo wej-
dzie w życie od 2009 roku.

Każdego roku na świecie 
produkuje się około bilio-

na foliowych reklamówek. Ten 
bilion toreb oznacza 18 milio-
nów ton odpadów. Dla porów-
nania - na tyskie składowisko 
rocznie trafia ok. 70 tys. ton od-
padów - tyle wytwarza 200 tys. 
mieszkańców Tychów i gmin 
ościennych. Jedną reklamówkę 
produkuje się w ciągu sekun-
dy. Statystyczny klient używa 
jej przez 25 minut. Biologiczny 

rozkład torby może potrwać na-
wet 400 lat!

W Polsce pierwszy krok ku 
uwolnieniu miast od foliowych 
śmieci uczyniła Łódź. Tamtejsza 
rada miejska podjęła uchwałę, w 
wyniku której do plastikowych 
torebek będzie można pakować 
wyłącznie produkty sypkie i wil-
gotne. 

Śladem Łodzi idą inne mia-
sta używania opakowań biode-
gradowalnych zakazały m.in. 
Kraków, Warszawa, Siedlce. W 
Warszawie zliczono, że miesz-
kańcy dziennie używają ponad 
milion foliowych toreb. Stołecz-
ny ratusz już zapowiada od-
powiednie, proekologiczne re-

gulacje. Niedawno używania 
foliowych toreb zabroniło pierw-
sze śląskie miasto - Zabrze. 

Tyski zakaz stosowania fo-
liowych toreb obejmie wszystkie 
miejskie sklepy i zakłady usługo-
we. W reklamówki będzie moż-
na zapakować tylko niektóre to-
wary - takie, dla których folia jest 
niezbędnym opakowaniem. Kie-
rownicy sklepów, którzy wbrew 
uchwale będą rozdawać foliowe 
torby, zapłacą grzywnę. Miejscy 
radni postulują, aby w roku po-
przedzającym wejście uchwały 
w życie, miasto współfinanso-
wało zaopatrzenie sklepów w 
torby ulegające szybkiemu roz-
kładowi biologicznemu. AS

WORECZKI ODEJDĄ DO LAMUSA

Miasto bez folii

W tyskiej Andromedzie do wspólnej zabawy zaprasza Reksio i Bocian.
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R E K L A M A

MIEJSKA MAPA

Trzeba to przeżyć 
PRZEZ DWA LATA 10 

TYSKICH DZIELNIC 
BĘDZIE WIELKIM 

PLACEM BUDOWY

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

R ozpoczęła się jedna z naj-
większych inwestycji w 

historii Tychów. Budowa kana-
lizacji w peryferyjnych dzielni-
cach będzie kosztowała ponad 
140 mln euro, z czego 75 mln 
euro miasto otrzyma z tzw. 
Funduszu Spójności UE. To 
wielkie wyzwanie, ale i niema-
ły kłopot dla mieszkańców, bo 
już niebawem Wygorzele, Jaro-
szowice, Cielmice, Stare Tychy, 
Zwierzyniec, Wartogłowiec, 
Zawiść, Wilkowyje, Mąkoło-
wiec i Czułów staną się wiel-
kim placem budowy. 

W niespełna dwa 
lata

Prawie 130-tysięczne Ty-
chy w większości są skana-
lizowane, jednak obecna in-
westycja dotyczy 21 tysięcy 
mieszkańców. W Tychach ma 
się to dokonać do końca 2009 
roku. Tempo iście zawrotne, 
dlatego aby przystąpić do tak 
skomplikowanego przedsię-
wzięcia wszystko musi być za-
pięte na ostatni guzik. I jest 
- jak zapewnia Zbigniew Giele-
ciak, pełnomocnik prezydenta 
ds. realizacji projektu. 

- O skali 
przedsięwzięcia 
najlepiej świad-
czy fakt, że przy 
tworzeniu pro-
jektu pracowa-
ło ponad 100 
specjalistów z 
ki lkudziesię-
ciu zespołów – 
mówi. - A był 
to tylko jeden 
z wielu etapów 
przedsięwzię-
cia. Zaczęło się 
w 2003 roku, 
kiedy stworzy-
liśmy koncep-
cję i złożyliśmy 
wnioski do Unii 
Europejskiej. 
Po dwóch la-
tach komisja 
UE podjęła de-

cyzję o przyznaniu nam środ-
ków i wtedy rozpoczęła się 
najbardziej mozolna i praco-
chłonna część inwestycji - two-
rzenie dokumentacji, przygoto-
wanie drogi prawnej i wreszcie 
przetargi. 

Projekt musiał uzyskać 
zgody i opinie kilkunastu insty-
tucji, w tym ministerstw oraz 
organizacji - od wojewódzkich 

po europejskie. 
Wy ł o n i e n i e 
wykonawców 
przebiegło wy-
jątkowo spraw-
nie i trwało 
niespełna rok. 
P r o b l e m ó w 
jednak nie bra-
kowało – zgło-
szono 400 py-
tań, złożono 
12 protestów 
do rozstrzy-
gnięć komi-
sji przetargo-
wej, odbyło się 
6 postępowań 
arbitrażowych 
oraz trzy sądo-
we. – Poza tym, 
by zacząć pra-
ce, musieliśmy 
uzyskać zgodę 

każdego z mieszkańców, przez 
działkę którego przebiega kana-
lizacja, a następnie spisać umo-
wę – mówi Gieleciak. 

Prace ziemne dotyczyć 
będą 2.500 nieruchomości, a 
regulacja rowów i potoków – 
kolejnych 500. I tylu właścicieli 
musiało wyrazić zgodę. 

Ekologicznie 
i ekonomicznie

Korzyści z budowy kanali-
zacji i wiążą się nie tylko z po-
prawą sytuacji ekologicznej, li-
kwidacją niekontrolowanego 
przedostawania się ścieków do 
gleby i wód powierzchniowych. 

Budowa kanalizacji to 
szansa na uporządkowanie sy-
tuacji własnościowej gruntu i 
urządzeń wodno-kanalizacyj-
nych, zmodernizowanie rowów, 
zwiększenie atrakcyjności dzia-
łek, unowocześnienie systemu 
odprowadzania ścieków i więk-
sza wygoda mieszkańców.

– Za tą inwestycją prze-
mawiają także względy eko-
nomiczne, choć początkowo 
mieszkańcy będą musieli po-
nieść część kosztów przyłącze-
nia do kanalizacji – dodaje pre-
zes Gieleciak. – Trzeba jednak 

wziąć pod uwagę, że za każdy 
metr sześcienny wywożonych 
ścieków z szamba trzeba zapła-
cić około 20 zł, podczas gdy od-
prowadzenie go poprzez kana-
lizację kosztuje kilka złotych. 

W zimie niewiele się bę-
dzie działo, ale z wiosną roboty 
nabiorą tempa.

– Kiedy zakończymy in-
westycję, Tychy będą skana-
lizowane w 100 procentach – 
twierdzi Zbigniew Gieleciak.

Prośba o 
cierpliwość
Zanim to jednak nastą-

pi, mieszkańców czekają spo-
re utrudnienia z dotarciem 
do swoich posesji i kłopoty 
związane z robotami ziemny-
mi na ich działkach – mówi 
Gieleciak. Dlatego chciałbym 
już teraz wszystkich przepro-
sić, prosząc równocześnie o 
cierpliwość. Postaramy się 
te utrudnienia ograniczyć 

do minimum. W niektórych 
miejscach, gdzie prowadzone 
będą prace ziemne, ruch od-
bywał się będzie wahadłowo, 
a jeśli nie będzie możliwości 
dojazdu do posesji, będziemy 
organizowali parkingi strze-
żone. Przewidujemy, że ze 
względu na zabudowę i wąskie 
drogi, największe problemy 
mogą wystąpić w Wilkowy-
jach i Mąkołowcu. Tutaj trze-
ba zrobić 95 km kanalizacji i 
aby zdążyć do końca grudnia 
2009 roku, prace prowadzić 
będzie jednocześnie 48 bry-
gad, czyli prawie 300 osób 
ze sprzętem, samochodami, 
itp. Trzeba będzie składować 
materiały, wywieźć ziemię. Ta 
inwestycja to przede wszyst-
kim wielkie przedsięwzięcie 
logistyczne.

W najbliższych dwóch la-
tach prace w 10 tyskich dziel-
nicach prowadzić będzie po-
nad 160 brygad, czyli prawie 
1.000 osób z kilku firm wy-
konawczych. Koordynowanie 
ich działań będzie wymagało 
bardzo sprawnego zarządza-
nia, by nie zmarnowała się 
ani złotówka, a efekty prac 
zadowoliły nie tylko miesz-
kańców, ale także kontrole-
rów z Unii.

Rozpoczynamy cykl 
publikacji przybliżających 
naszym Czytelnikom 
jedną z największych 
obecnie inwestycji 
w Polsce o nazwie 
„Gospodarka ściekowa 
w Tychach”. Chodzi o 
budowę kanalizacji w 10 
dzielnicach na obrzeżach 
miasta. Systematycznie 
będziemy informować o 
terminach rozpoczęcia 
i zakończenia robót, ich 
zakresie, efektach, o 
spotkaniach mieszkańców 
z przedstawicielami 
inwestora,  problemach 
i utrudnieniach (np. 
komunikacyjnych), 
planowanych objazdach, 
parkingach, kosztach, 
cenach.
Prosimy także o telefony 
dotyczące prowadzonych 
robót. Na łamach „TT” 
zamieszczać będziemy 
pytania i odpowiedzi na 
temat tej inwestycji.
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Kanalizacyjną inwesty-
cję koordynuje jednost-
ka realizująca projekt, 
która powstała przy 
Regionalnym Centrum 
Gospodarki Wodno-
Ściekowej w Tychach. 
Codziennie w godz. 
7.30 do 15.30 miesz-
kańcy mają możliwość 
wglądu do dokumenta-
cji inwestycji. Dostępna 
jest także infolinia - tel. 
32/325-72-57, a ponad-
to wszystkie niezbędne 
informacje można prze-
czytać na stronie pro-
jektu: www.kanaliza-
cja.czystetychy.pl
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• Czułów - 5 km kanali-
zacji, w tym ponad 3 km 
kanalizacji sanitarnej i 
1,8 km kanalizacji desz-
czowej (ul. Cyprysowa, 
Świerkowa, Piaskowa, 
Śliwowa i Klonowa). W 
najbliższym czasie pra-
ce kontynuowane będą  
na ul. Piaskowej, Świer-
kowej i Palmowej oraz w 
rejonie ul. Katowickiej i 
Zwierzynieckiej.

• Mąkołowiec - prace 
adaptacyjne na odcin-
ku 2 km w rejonie ul. 

Pawiej, Ziębiej, Sowiej, 
Kruczej i Szpakowej. Ist-
niejąca tutaj kanalizacja 
ogólnospławna została 
zaadaptowana na desz-
czową.

• Zwierzyniec - pół kilo-
metra kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej (ul. 
Brzoskwiniowa i boczna 
od ul. Czarnej).

• Cielmice - zmodernizo-
wano rów melioracyjny 
(ponad 800 m).

Co zrobiono do tej pory?
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Rozpoczęły się już pierwsze prace m.in. w Czułowie, Mąkołówcu, Zwierzyńcu i Cielmicach.
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Brutalnie pobity Marek K. 
być może by żył, gdyby lu-
dzie, których spotkał po 
drodze, pomogli mu. Oni 
jednak uznali, że jest po 
prostu pijany. 

Dochodziła siódma rano, 
kiedy Marek K. wszedł 

na posesję Roberta W. w Ty-
chach. Dziś trudno powie-
dzieć dlaczego to zrobił. Był 
lekko podchmielony, więc 
może przez przypadek? Marek 
K. nigdzie na stałe nie praco-
wał, nie miał stałego adresu i 
od lat szwendał się po okolicy. 
Mieszkańcy dobrze znali tego 
„niebieskiego ptaka”, imające-
go się różnych zajęć. Nie miał 
opinii złodzieja, uważali go 
raczej za nieszkodliwego włó-
częgę. 

Jednak kiedy Robert W. 
zauważył mężczyznę na swoim 
podwórku, nie wiedzieć cze-
mu zdenerwował się do tego 
stopnia, że wszczął kłótnię. Od 
słowa do słowa, obaj mężczyź-
ni zaczęli się wyzywać, wresz-
cie Robert W. złapał Marka K., 
przewrócił go na ziemię i za-
czął kopać. Prokurator ustalił, 
że kilka razy silnie uderzył go 
w głowę, potem wywlókł go z 
posesji, przeprowadził przez 
drogę i wrzucił do rowu me-
lioracyjnego. 

Umierał idąc
Pobity Marek K. ocknął 

się, przeszedł kilkanaście me-
trów i trafił na swoich kole-
gów. Ci zaprowadzili go do 
jednej z pobliskich firm. Z 
tego co mówił, niewiele moż-
na było zrozumieć. Uznano, 
że jest pijany i potłukł się, kie-
dy się przewrócił. Po krótkim 
odpoczynku Marek K. po-
żegnał kolegów i postanowił 
pójść w kierunku Podlesia. 
Około południa, idąca wzdłuż 
torów linii Tychy - Podlesie 
kobieta zauważyła leżącego 
mężczyznę. Jak zeznała póź-
niej, jeszcze żył, bo otworzył 

oczy. Jednak już wtedy Marek 
K. umierał. Kobieta zadzwo-
niła do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, ale kiedy 
pracownik MOPS, przybył na 
miejsce, nikogo nie znalazł.

Zabójcze ciosy 
Zwłoki Marka K. znalezio-

no dopiero po godz. 18. Leżał 
w rowie, z twarzą zanurzoną w 
wodzie. W śledztwie przyjęto 
wersję, że kiedy kobieta ode-
szła, mężczyzna odzyskawszy 
przytomność, próbował wstać. 
Potknął się jednak, upadł i 
stoczył się z nasypu do rowu, 
między krzaki i wysoką trawę. 
Sekcja zwłok wykazała po-
ważne obrażenia głowy, a bie-
gły orzekł, iż krwotok, krwiak 
i stłuczenia tkanki mózgowej 
nie powstały podczas ostat-
niego upadku do rowu. Urazy 
te spowodowane były ciosami 
zadawanymi tępymi i twardy-
mi narzędziami.  

Pozostały 
pytania

Marek K. umierał przez 
kilka godzin, nawet o tym nie 
wiedząc. Ukazany w śledztwie 
ostatni dzień jego życia odsła-
nia dramatyczne chwile i splot 
przypadkowych zdarzeń, które 
doprowadziły do jego śmierci. 
Pojawiły się pytania... Może 
Marek K. żyłby dzisiaj, gdyby 
koledzy zadzwonili po pogo-
towie? Może kobieta, która go 
znalazła zamiast dzwonić do 
MOPS, miała wezwać lekarza? 
I najważniejsze - dlaczego Ro-
bert K. zareagował z taką furią 
na widok nieznajomego męż-
czyzny?

Policja zatrzymała Rober-
ta K. i postawiła mu zarzut za-
bójstwa, za co grozi dożywocie. 
Nie przyznał się, stwierdzając 
jedynie, że wyprowadził męż-
czyznę ze swojej posesji, odpy-
chając jedną ręką. Prokurator 
mu nie uwierzył...

LESZEK SOBIERAJ 

ARCHIWUM X

Śmierć 
szła 

za nim

DZIŚ BARBÓRKA

Dwa pokolenia, 
jedna historia

TO, ŻE TERAZ JESTEM NA 
EMERYTURZE WCALE NIE 
ZNACZY, ŻE PRZESTAŁEM 

BYĆ GÓRNIKIEM.  TA 
PRACA ZAWSZE BĘDZIE 

SIEDZIEĆ W CZŁOWIEKU 
- TAK O SOBIE MÓWI 

JÓZEF SOBCZYK, 
EMERYTOWANY INŻYNIER 

Z TRZYDZIESTOLETNIM 
STAŻEM NA KOPALNI.  

Grzegorz Kusz 
g.kusz@twojetychy.pl

P
an Józef swoją przygodę z gór-
nictwem zaczął już na stu-
diach, na Akademii Górniczo - 
Hutniczej studiował geofizykę. 

- Wtedy robota na kopalni była bardzo 
popularna, każdy chciał tam pracować, 
stąd też mój wybór - tłumaczy. – Mia-
łem plan skończyć studia inżynierskie, a 

następnie podjąć pracę w jednej ze ślą-
skich kopalń - dodaje. I jak zaplanował 
tak zrobił. Po studiach, z dyplomem in-
żyniera w kieszeni, poszedł do siemia-
nowickiej kopalni „Szyby północne”. Po-
tem wywiało go na trochę do Torunia, 
do górnictwa naftowego. -  Taki rodzaj 
zajęcia był dla mnie prawdziwą szkołą 
życia i konkretną robotą w super towa-
rzystwie - wylicza Sobczyk. - W tamtych 
czasach ludzie zatrudnieni w górnictwie 
byli bardzo dobrze opłacani, więc na 
wypłaty nie narzekaliśmy. Pracowałem 
także w Centralnym Laboratorium Ba-
dawczym Jaworznicko - Mikołowskiego 
Zjednoczenia Przemysłu Węglowego - 
wspomina.

Wielkie górnicze 
świętowanie

W rodzinie pana Józefa od zawsze 
były tradycje górnicze. Praktycznie wszy-
scy jego krewni mieli kogoś w domu, kto 
pracował na dole, dlatego droga jaką 
wybrał Sobczyk nie była przypadkowa. 
Na pytanie o Barbórkę odpowiada bez 
zastanowienia. - To było piękne święto, 
wszystkie chopy ubierały się w galowe 

mundury i szły na uroczystą mszę. Po 
mszy odbywały się oficjalne aka-

demie i karczmy piwne. Oprócz 
tych zorganizowanych imprez 

robiliśmy własne, mniej ofi-
cjalne - uśmiecha się.- Nie-
zapomnianym elementem 

naszego świętowania był 
przemarsz górniczej orkie-
stry przez osiedle. Z kopalni 

żyły wtedy całe rodziny, a na-
wet osiedla, dlatego świętowali 

wszyscy. 

Święte zasady
Podczas karczm obowiązy-

wały święte, niezmienne zasady. 
Kobiety pojawiały się tylko na po-

czątku imprezy, a potem mężczyź-
ni świętowali we własnym gro-

nie. Podstawą było oczywiście 
piwo, no i... golonka. Dodat-

kiem do tego były gry i za-
bawy. Tu także mieliśmy 

pewne zasady. Zaba-
wy i dowcipy mogły 

być rubaszne, ale nie 

wulgarne. Sztuka karczm piwnych to jak 
mówi „rubaszanie”. 

Pan Józef jest na emeryturze od sze-
ściu lat. Dziś prowadzi szkolenia BHP i 
zajmuje się domem.  

Za namową ojca
Zupełnie w innym punkcie górni-

czej kariery jest Krzysztof Setlak. Pracu-
je w lędzińskiej kopalni „Ziemowit”, jest 
kierownikiem działu obudowy tąpań i 
kierowania stropem. Ze swoją kopalnią 
związany jest od 11 lat. Pochodzi z woje-
wództwa małopolskiego, ukończył kra-
kowską Akademię Górniczo - Hutniczą. 

- Pamiętam, że to ojciec namówił 
mnie na takie studia, posłuchałem go, 
no i dziś jestem górnikiem - mówi Se-
tlak. Nigdy wcześniej w naszej rodzinie 
nie było górniczych tradycji. Dopiero, 
kiedy w 1996 roku z Małopolski prze-
prowadziliśmy się na Śląsk górnictwo 
wkroczyło w nasze życie.        

Powód do dumy
Pan Krzysztof jest bardzo zadowo-

lony ze swojej pracy i jak mówi, widzi 
przyszłość w górnictwie. - Mimo że nie 
jest tak różowo, jak kiedyś to mam na-
dzieję, że kopalnie staną jeszcze na nogi 
- dodaje. - „Ziemowit” to bardzo per-
spektywiczne miejsce, dlatego nie za-
mierzam zmieniać branży ani zawodu. 
Najlepiej Setlaka opisuje zdanie, które 
powtarzał podczas rozmowy kilka razy - 
Jestem dumny, że jestem górnikiem.

Czym jest dla niego Barbórka? -  To 
chwila, kiedy wszyscy górnicy mogą so-
bie przypomnieć, że wykonują trudną, 
niebezpieczną, ale i szanowaną pracę. 
Ostatnio o naszym zawodzie nie mówi 
się zbyt dobrze, dlatego to święto jest 
znakomitą okazją do tego, by to zmienić. 
To na pewno także zaduma nad tymi, 
którzy odeszli już od nas. Ale przede 
wszystkim to wielkie i radosne święto - 
zaznacza. - Namiastki tej długiej, pięk-
nej tradycji chciałbym przekazać mojej 
rodzinie, a w szczególności dwóm sy-
nom, którzy niewykluczone, że pójdą w 
moje ślady. Rodzina Setlaków świętowa-
nie rozpocznie  od mszy w lędzińskim 
kościele. Potem pewnie zjemy 
wspólnie rodzinny obiad i 
razem będziemy cieszyć się 
sobą - kończy.

urodził się w 1947r., inżynier 
geofizyk, skończył Akademię 
Górniczo - Hutniczą, działacz 
Związku Górnośląskiego, były 
radny, żonaty - troje dzieci, 
hobby: działka.

Józef Sobczyk

Kiedyś Barbórkę 
świętowały całe osiedla. – 
wspomina Józef Sobczyk
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Gdyby wtedy, gdy Marek K. leżał przy torach w Podlesiu, 
ktoś zadzwonił po pogotowie, prawdopodobnie mężczyzna 
by żył.
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instrukcja obsługi miasta

DO KOGO ZAPUKAĆ

Wymień legitymację 

studencką

C ztery tygodnie zostały stu-
dentom na wymianę legi-

tymacji studenckich. Dotyczy 
to tylko tych osób, które po-
siadają dokumenty z tzw. „sta-
rym” drukiem. Po 31 grudnia 
za korzystanie ze starego wzo-
ru można dostać mandat. 

Nieważne staną się te legi-
tymacje, na których widnieje 
prawo do 50 proc. ulgi za prze-
jazdy. 

Studenci zainteresowani wy-
mianą dokumentów muszą 
złożyć w Dziekanacie wniosek, 
wraz z podpisanym zdjęciem 
(35 x 45mm). Jest to bezpłatne, 
a oczekiwanie na nowy doku-
ment to maksymalnie 7 dni. 

Odpowiedni wniosek moż-
na dostać w Dziekanacie szkoły 
lub pobrać ze strony interneto-
wej. www.wszins.tychy.pl 

GK

Odpowiada Andrzej Ko-
wol, prezes Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miej-
skiej w Tychach

Jutro na ulice miasta wyjedzie 
pięć nowych autobusów spo-
śród czternastu nowoczesnych, 
niskopodłogowych i przegubo-
wych pojazdów, z ekologiczny-
mi silnikami (norma Euro 4), 
które będziemy leasingować. 
Kolejne pięć pojazdów Solaris 
Urbino U18 pojawi się na ty-
skich trasach do końca marca 
2008 roku, a reszta na począt-
ku 2009 roku.

Od dziesięciu lat w PKM 
Tychy trwa wymiana taboru. 
Kupiono między innymi kil-
kanaście nowych Jelczy i Sola-
riów. W sumie PKM Tychy ma 

do dyspozycji ponad 80 pojaz-
dów. Średnio, co czwarty, zasi-
lany jest gazem. To bezpieczny, 
wydajny i wysokosprężony gaz 
ziemny CNG. 

notował RR

A
R

C

Kiedy po Tychach 

zaczną jeździć nowe 

autobusy?

jak zapytać

W rubryce tej zamiesz-
czamy pytania, które 
nasi Czytelnicy chcie-
liby zadać najważ-
niejszym osobom w 
mieście. Czekamy na 
e-maile oraz listy.
Napisz: Redakcja TT,
Plac św. Anny 4
43-100 Tychy

ZAPYTAJ
PREZESA

telefonicznie:

032 780 04 07

mailem:

redakcja@
twojetychy.pl

tutaj załatwisz

Małgorzata 
Foltyn z 

Dziekanatu 
WSZiNS.

e-mail: 
dziekanat@wszins.tychy.pl

tel. 326 51 00
219 35 16
326 51 08
227 34 40   

godziny pracy
pon, wt, czw 11.00 - 17.00 

śr  - NIECZYNNE
pt - 11.00 - 18.00

sob - 10.00 - 15.00

Uwaga!
20, 21 grudnia  11.00 - 16.00

22, 24, 29, 31 grudnia  
nieczynne

27, 28 grudnia  10.00 - 13.00

JAK TO ZAŁATWIĆ

W jaki sposób odzyskać VAT?
Nowa ustawa o VAT podnosi z 7 do 
22% stawkę na niektóre materiały 
budowlane. Część pieniędzy można 
odzyskać. Trzeba jednak mieć:

1.  Tytuł prawny do remontowanego 
lokalu, budynku lub pozwolenie na 
budowę domu, który powstaje.

2.  Kserokopie faktur VAT m.in. na: okna 
i drzwi, tapety papierowe, dachów-

ki, pustaki i bloczki betonowe, zlewy, 
wanny, umywalki.

3.  Kody PKWiU (klasyfikacji wyrobów i 
usług) na fakturach.  

4.  Wniosek VZM-1 (pobieramy go w sali 
obsługi podatnika), załączniki (VZM-
1A i VZM-1B), ksero faktur i tytułu 
prawnego do nieruchomości.

5.  Dokumenty składamy w sali obsługi 
podatnika. 

6.  Fiskus ma pół roku na zwrot pieniędzy. 
AS

ZIU-tek w Tychach 25 lat później...

Danuta Siudak w trajtku z naszym tygodnikiem TT. Ziutek cały w różowych balonikach przypadł tyszanom do gustu. 

POMAGAJĄ 
PACJENTOM, 

ORGANIZUJĄ AKCJE 
CHARYTATYWNE, 

SZUKAJĄ 
SPONSORÓW. 

WOLONATRIUSZE - 
LUDZIE DO ZADAŃ 

SPECJALNYCH.

Marietta Stefaniak
m.stefaniak@twojetychy.pl

G rażyna Buchowiecka jest 
od siedmiu lat wolonta-

riuszką w tyskim hospicjum. - 
Miałam 45 lat, dzieci były już 
dorosłe. Udało mi się przezwy-
ciężyć chorobę i chciałam coś 
zrobić dla innych - opowiada 
pani Grażyna. 

Podobnie, jak kilkunastu 
innych ochotników, zajmuje 
się pacjentami będącymi pod 
opieką Społecznego Stowa-
rzyszenia Hospicjum im. św. 
Kaliksta I, które istnieje w na-
szym mieście od 1993 roku. 
To hospicjum domowe, zada-
niem wolontariuszy jest przede 
wszystkim pokazanie rodzinie, 
jak należy opiekować się cho-
rym. - To nie jest szpital, tu 
trzeba nieść pomoc słowem, 
kontaktem z pacjentem. 

Wyobrażenia 
a rzeczywistość

Pacjentami opiekują się 
również lekarze i pielęgniarki, 
nie każdy oczekuje pomocy ze 
strony wolontariusza.

- Chętni do pracy jako wo-
lontariusze zgłaszają się do nas 
w różnym wieku. Gdy przy-
chodzi młodzież gimnazjalna 

czy licealna, zawsze mówimy, 
że jeśli chcą pracować, mogą 
nam pomagać przy roznosze-
niu poczty, kwestach, orga-
nizacji imprez. Jednak, żeby 
zajmować się chorymi, trzeba 
ukończyć szkołę średnią czy 
zawodową i skończyć kurs dla 
wolontariuszy - tłumaczy Ju-
styna Rutkowska, hospicyjny 
psycholog.

By wybudować 
hospicjum

Wolontariusze mają pełne 
ręce roboty przez cały rok. Or-
ganizują koncerty w ramach 
akcji „Pola nadziei”, uczest-
niczą także w ogólnopolskiej 
kampanii „Hospicjum to też 
życie”. Nieustannie, od 1994 
roku, zbierają pieniądze na 
budowę domu hospicyjne-
go. Na koncie mają już pół 
miliona złotych, ale potrze-
ba znacznie więcej - wstępnie 
mówi się o trzech milionach. 
- Żeby zacząć budowę, nie 
potrzebuję tych pieniędzy od 
razu. Będzie ona przebiegać 
etapami, podobnie jak zbie-
ranie funduszy - mówi Wie-
sława Sieczka, prezes hospi-
cjum. Miasto przyznało już 
działkę, na której powstanie 
dom hospicyjny. - Z jednej 
strony ma to być wyspecjali-
zowana instytucja medyczna, 
z dobrym sprzętem, klimaty-
zowanymi salami, a z drugiej 
pacjenci powinni czuć się tam 
jak w domu. Mam nadzieję, że 
budowę uda się rozpocząć na 
wiosnę 2008 roku - stwierdza 
Sieczka. 

1200 świec
Obecnie pod opieką ho-

spicjum jest 18 pacjentów, a 

z poradni korzysta ponad 20 
osób. Wolontariusze nie za-
pominają jednak o tych, któ-
rzy już odeszli. - Od 1993 roku 
mieliśmy ponad 1200 pacjen-
tów. Miejsce na tyle świeczek 
znalazło się na wielkim sercu 
- udało mi się namówić kowa-
la, żeby je stworzył - cieszy się 
pani Grażyna. Świeczki zapło-
nęły 25 listopada w parafii św. 
Benedykta podczas koncertu 
„Pro Memoria”. - Lubię poma-
gać ludziom, dać im tę ostat-
nią radość. Oni czasami chcą 
tylko, żeby potrzymać ich za 
rękę - kończy pani Grażyna. 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM

Hospicjum 
to też życie

TJ

J
A

Jak działa

 hospicjum? 

Podstawą do przyjęcia pa-
cjenta do hospicjum są: 
skierowanie od lekarza on-
kologa, ksero wypisów szpi-
talnych i badań histopatolo-
gicznych potwierdzających 
chorobę. Całą dokumenta-
cję może przynieść członek 
rodziny w imieniu chorego, 
codziennie od godz. 9 do 14, 
a we wtorki i czwartki do-
datkowo od 16 do 18.30.

Grażyna Buchowiecka jest wolontariuszką od siedmiu lat.
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instrukcja obsługi miasta

PORÓWNALIŚMY DLA WAS

Zbliżający się koniec roku to tradycyjne 
wyprzedaże, obniżki cen i promocje, także 
w salonach samochodowych.

Salony zaczęły obniżać ceny nowych aut oba-
wiając się, by na początku przyszłego roku w ma-
gazynach nie zostały auta ze starego rocznika. My 
pod lupę wzięliśmy samochody małe, uznawane 
w światku motoryzacyjnym za kobiece. 

Wyprzedażową przygodę rozpocząłem w ty-
skim salonie Skody. Najbardziej kobiecą ze Skód 
– Fabię Style z silnikiem 1.4 i klimatyzacją może-
my nabyć z upustem 1601 zł za 48.599zł.

– Do tego dodajemy, opony zimowe gratis, 
lub bezodsetkowy  kredyt 50/50, przy czym dru-
gą połowę sumy możemy rozłożyć na dwuletnie 
raty - mówi Mateusz Kula z Centrum Skoda- Zbi-
gniew Kierat. 

Tyski salon „Witpol” sprzedający marki Mit-
subishi i Hyundai zaoferował nam Mitsubishi 
Colt-a i Hyundai-a Getz-a. Pięciodrzwiowy Colt 
z silnikiem 1,3 pod maską wyjedzie z nami z sa-
lonu z darmowymi oponami na zimę i upustem 
4 tys. zł. Do wyboru mamy jeszcze trzy opcje, z 
kredytami  50/50, 3 razy 33 proc. lub pakietem 
ubezpieczeniowym. Aktualna cena tego modelu 
to 49.990 zł – informuje nas Marta Grygiel z salo-
nu przy ul. Katowickiej. Upusty na Getza są rów-
nie atrakcyjne. Ceny typowo miejskiego Hyun-

dai-a zaczynają się od 29.900 zł za trzydrzwiowy 
model z silnikiem 1.1. – Do każdego naszego auta 
dodajemy opony zimowe gratis, a upusty wahają 
się od 4 do 4,5 tys. zł - dodaje Mirosław Adam-
czyk z Witpolu.

Marka Volkswagen przygotowała promocyj-
ną wersję trzydrzwiowego Polo z silnikiem 1,2 i 
bogatym wyposażeniem za niewiele ponad 37 
tys. zł. Salon „Magro” dodaje także ubezpieczenie 
AC, OC, NW za 3,9 proc. wartości auta. 

Przedstawicielem Opla w naszym zesta-
wieniu jest nowa Corsa Essentia 1.2 Twinport 
za 48,500zł. W tym przypadku mamy do wybo-
ru trzy opcje: rabat 1500zł, super-kredyt GMAC 
2,99 proc.(na 36m-cy) lub 4,99 proc. (60m-cy), 
lub ubezpieczenie gratis.

Najbardziej tyską propozycją jest Fiat Gran-
de Punto. Trzydrzwiowa wersja tego produkowa-
nego w Tychach auta wyceniana jest na 36.700 zł 
za najuboższą wersję. Ciekawostką może być brak 
takowej wyprzedaży w salonie Peugeot-a.  Jak 
inormuje nas Grzegorz Szczerek z salonu „Mario 
Car”, wyprzedaże w salonach francuskiej marki 
prowadzone są sukcesywnie przez cały rok, przy 
czym największe okazje są latem. Sprzedaż flago-
wego auta – modelu „206” cały czas trwa. Wersję 
pięciodrzwiową Peugeot-a 206 Happy z silnikiem 
diesla 1,4 nabędziemy za 44.900 zł, wersja benzy-
nowa to wydatek 39.900zł. GK 
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Andrzej Czech woził nas ZIU-tkiem.Miłośnik trajtków Damian Mazgaj z Gliwic. Na koniec trajtek pojechał do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

CORAZ WIĘCEJ 
PRACY 

I CORAZ MNIEJ 
BEZROBOTNYCH 
TAK OSTATNIMI 

CZASY WYGLĄDA 
TYSKI RYNEK 

PRACY. TERAZ TO 
PRACODAWCY 

ZABIEGAJĄ 
O PRACOWNIKÓW, 

A NIE ODWROTNIE. 

Robert Rajczyk
r.rajczyk@twojetychy.pl

W 
Polsce bezro-
bocie spada 
sukcesywnie 
od początku 

tego roku. Wtedy to bez stałe-
go zajęcia zarobkowego było 
15% czynnych zawodowo. Na 
koniec września z kolei bez-
robotni stanowili nieco po-
nad 11,5%. 

Natomiast w wojewódz-
twie śląskim spadek ten się-
ga trzech procent: od 13% 
w styczniu 2007 do 10% we 
wrześniu. Podobnie jest w 
Tychach. Tak dobra sytuacja 
na rynku pracy to nie zasługa 
zapowiadanego przez nowy 
rząd cudu ekonomicznego, 
ale dobrej kondycji polskiej 
gospodarki. Tę opinię spe-
cjalistów potwierdzają staty-
styki. 

W październiku w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Ty-
chach zarejestrowanych było 

ponad 3400 osób bez stałej 
pracy, w tym ponad 2200 ko-
biet. 

Pieniędze z UE
Za osiem milionów zło-

tych z Unii Europejskiej oraz 
Funduszu Pracy, Powiatowy 
Urząd Pracy w Tychach ofe-
ruje bezrobotnym szkolenia i 
kursy zawodowe, dotacje na 
uruchomienie własnej firmy 
oraz prace społecznie użytecz-
ne. Oprócz tego przedsiębiorcy 
mogą natomiast liczyć na dofi-
nansowanie do nowych miejsc 
pracy oraz ich wyposażenia w 
sprzęt. 

W tym roku z wszystkich 
tych form pomocy, jak dotąd, 
skorzystało ponad 2000 osób. 
Pozostali wolą jednak dosta-
wać zasiłek. Wśród 472 takich 
osób jest blisko 300 kobiet. Ale 
w październiku z listy bezro-
botnych wyrejestrowało się z 
kolei prawie 780 osób, z czego 
40 procent zaczęło pracować. 

Liczby mówią za 
siebie

Liczby te jeszcze wzrosną, 
bo jak zapowiada szefowa 
Podstrefy Tyskiej Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Ewa Pordzik, na terenach 
przemysłowych szykują się 
nowe inwestycje. 

Nowych pracowników 
przyjmie także fabryka Fiata, 
bo zwiększy się produkcja w 
zakładzie. Pracodawcy na po-
czątek dla osób bez doświad-
czenia zawodowego, propo-
nują od 1600 do 2000 złotych 
brutto miesięcznej pensji. 

Część pracodawców 
rozważa nawet możliwość 

przeprowadzenia akcji pro-
mocyjnej, która miałaby 
przyciągnąć młodych ludzi 
do pracy w Tychach. Zwłasz-
cza, że zdaniem niektórych 
demografów, o dobrej kon-
dycji miejscowej gospodarki 
świadczy pośrednio także... 
ilość tyszan, którzy wymel-
dowują się z miasta. Część z 
nich robi to, bo wybudowa-
ło domy w sąsiednich gmi-
nach, ale nadal pracuje lub 
prowadzi w Tychach interesy. 
Wszystkich wymeldowań jest 
średnio 200 w miesiącu.

PRZYBYŁO/UBYŁO

Klęska 
urodzaju

Miłośnik trajtków Damian Mazgaj z Gliwic. Andrzej Czech woził nas ZIU-tkiem.A Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.Na koniec trajtek pojechał do Specjalnego N O
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Skoda Fabia Style
Benzyna 1.4 

85 KM

Miasto- 8.6
Trasa - 5,3

Średnio –6,5  

ABS , audio
4 poduszki powietrzne 

klimatyzacja 
czujnik parkowania 

komputer pokładowy

48,599zł Opony zimowe, upust cenowy, kredyt 50/50

Mitsubishi Colt 
Inform

Benzyna 1.3
95KM

Średnie 5,8
ABS i EBD

Klimatyzacja
Centralny zamek

49,990zł
Upust 4 tys. zł. Opony zimowe

Kredyt 50/50 , 3 razy 33%

Hyundai Getz Classic 
 Benzyna 1.1

66KM

Miasto - 6,9
Trasa – 4,7

Średnio – 5,5

Poduszka powietrzna
ABS i EBD

Immobilizer
29,900zł

Upust od 4-4,5 tys. zł.
Opony zimowe

Pakiet ubezpieczeń
Kredyt 50/50

Volkswagen Polo
Benzyna 1,2 

60 KM
Średnie - 6,5 

Radioodtwarzacz RCD 200 z czterema 
głośnikami ,centralny zamek

37.130zł 
ubezpieczenie AC, OC, NW za 3,9% wartości 

samochodu.

Opel Corsa
Benzyna 1.2

80 KM
Średnie - 7 ABS, 2 poduszki powietrzne 45.950zł 

rabat do 1500 zł lub pakiet ubezpieczeniowy 
gratis lub kredyt 2,99% (36m.-cy)

Fiat Grande Punto
Benzyna 1.2

65 KM
Średnie 5.9

ABS, 2x poduszka powietrzna, 
Centralny zamek 

36,700zł -

Peugeot 206
Benzyna 1.4

75 KM
Średnie  7

ABS, 2x poduszka powietrzna, 
immobilizer 

39.900 Możliwość   negocjacji cen 

Bezrobocie w Tychach w 2007 roku
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SOCJOLOG
DR KRZYSZTOF 

ŁĘCKI 

Wszystkie centra miast 
przestają być atrakcyj-
nym miejscem zamiesz-
kania, zwłaszcza kiedy 
wokoło świat kusi swo-
im pięknem. Tym bar-
dziej dotyczy to bloko-
wisk, które są wprawdzie 
nie mniej ładne niż w la-
tach 70., ale już niestety 
nie mają dobrej opinii. 
Wyprowadzka z centrum 
jest wskaźnikiem pew-
nego statusu społeczne-
go, w pewnym momencie 
nie wypada już mieszkać 
w blokowisku, trzeba za-
mieszkać na obrzeżach. 
Społeczne mechanizmy 
pchają nas do tego, żeby 
podkreślać swój status 
społeczny, który - jeśli są 
pieniądze - można zreali-
zować na przedmieściach 
miasta.

Największy problem 
mamy z osobami trwa-
le bezrobotnymi, którzy 
stanowią ponad połowę 
wszystkich zarejestro-
wanych osób bez stałe-
go zajęcia zarobkowego. 
Można powiedzieć, że 
część z nich to ludzie, 
którzy z własnej woli 
nie chcą pracować.

DYREKTOR 
PUP 

W TYCHACH 
BARBARA 

BORYCZ 

Cztery kółka 
na Mikołaja

Większość salonów oferuje samochody, rocznik 2007 po promocyjnych cenach.

M
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SZKLANA POGODA

Warto obejrzeć

æ HIT TYGODNIA

Uczta kinomana: „Skazani na Shaw-
shank” – dramat, USA 1994, scenariusz 
i reżyseria: Frank Darabont, zdjęcia: Ro-
ger Deakins, muzyka: Thomas Newman, 
obsada: Tim Robbins, Morgan Freeman, 
czas trwania: 143 minuty

A daptacja książki Stephena Kinga. Bankier 
Andy Dufrense zostaje niesłusznie oskar-

żony o podwójne morderstwo i osadzony w wię-
zieniu Shawshank. Film nominowany do Oskara 
w siedmiu kategoriach.

NIEDZIELA 9.12 TVP1 G. 21:50

„Magiczne drzewo” – serial, Polska 2003, 
scenariusz i reżyseria: Andrzej Malesz-
ka, zdjęcia: Arkadiusz Tomiak, muzyka: 
Krzesimir Dębski, obsada: Jola Pęcho-
rzewska, Ewa Konstancja Bułhak, Mał-
gorzata Prętka, Dominik Odroniec, czas 
trwania: 35 minut

F antastyczno-przygodowa opowieść osnuta 
wokół wątku magicznego dębu, z którego 

po ścięciu wykonane zostają różne przedmioty 
posiadające niezwykłe właściwości. W tym roku 
serial zdobył międzynarodową nagrodę Emmy 
w kategorii produkcji telewizyjnych dla dzieci i 
młodzieży.

SOBOTA 8.12 TVP1 G. 9:55

O tym, co warto zo-
baczyć w tym tygo-
dniu opowiada nam 
poeta Wojciech Kli-
mala:

W Liceum Ogól-
nokształcącym 

nr 1 im. Leona Krucz-
kowskiego w Tychach można 
obejrzeć wystawę fotografii 
„Skala szarości Śląska”. Auto-
rem wystawianych prac jest ty-
szanin Radosław Kaźmierczak. 
Miałem okazję już wcześniej 
zobaczyć te zdjęcia i jestem 
pod wielkim wrażeniem. To 
świeże spojrzenie młodego 
człowieka na miejsca i ludzi 

naszego regionu. Go-
rąco polecam!

Warto także wy-
brać się do Teatru 
Małego. Tam w gale-
rii „Obok” odbywa się 
doroczny „Świątecz-
ny kiermasz sztuki”. 
Polecam wszystkim, 

którzy nie mają jeszcze pomy-
słu na świąteczne podarunki 
dla najbliższych. To doskona-
łe miejsce na zakup prezentów. 
Jestem przekonany, że z bo-
gatego asortymentu obrazów, 
rzeźb, biżuterii i wielu innych 
ciekawych przedmiotów każdy 
wybierze coś dla siebie.

EWA STRZODA

NIE PRZEGAPIĘ

Coś dla ducha 
i dla ciała

Tajemniczy 
Labirynt Fauna

Dw u n a -
stoletnia 

Ofelia razem 
z matką wpro-
wadza się do 
domu ojczy-
ma. Posiadłość położona jest 
obok tajemniczego labiryntu. 
Wkrótce staje się on ulubio-
nym miejscem pobytu dziew-
czynki. Tam poznaje Fauna, 
który rozpoznaje w niej księż-
niczkę z magicznej krainy.

Fantasy Hiszpania, Meksyk, 
USA 2006, reż.: Guillermo del 
Toro, czas trwania: 112 min.
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æ Andromeda
pl. Baczyńskiego 2,
tel. 032 227 32 46

RATATUJ wt, śr: 15:30, czw: 
10:00, 15:30, 
AKADEMIA PANA KLEKSA 
cz. 1 wt: 17:30
PIĘKNOŚĆ W OPAŁACH wt: 
20:00, śr: 19:00
HISTORIA ŻÓŁTEJ CIŻEM-
KI śr: 17:30
Składanka dobranocka: WĘ-
DRÓWKA PYZY, POMY-
SŁOWY DOBROMIR, BO-
LEK I LOLEK, PIES, KOT I... 
czw: 17:30
OCH! PAMPALINi czw: 18:45
PRZYGODY KOZIOŁKA 
MATOŁKA pt: 17:30
PRZYGODY KRECIKA ndz: 
17:30
O DWÓCH TAKICH CO 
UKRADLI KSIĘŻYC pn: 
17:30

æ Nove Kino
City Point,

al. Jana Pawła II 18 
tel. 032 325 05 04

ZŁOTY KOMPAS czw: 12:15 
14:30 16:45 19:00 21:15 pt-
pon: 10:45 13:00 15:15 17:30 
19:45 22:00 
NIGDY NIE BĘDĘ TWOJA  
pt-pon:  19:00 21:00 1408 wt, 
śr: 15:00 19:15 21:15 czw: 19:45 
21:45 pt-pon: 10:15 20:45
BEOWULF wt, śr: 12:45 17:00 
21:15 czw: 14:15 16:30 21:00 
pt-pon: 14:30 16:45
DZIEWCZYNA MOICH 
KOSZMARÓW wt, śr: 10:00 
12:15 14:30 16:45 19:00 21:15 
czw: 14:15 16:30 18:45 21:00 
pt-pon: 10:00 12:15 14:30 16:45 
19:00 21:15
HITMAN wt, śr: 10:30 12:45 
15:00 17:15 19:30 21:45 czw: 
19:00 21:15 pt-pon: 10:30 12:45 
15:00 17:15 19:30 21:45
FILM O PSZCZOŁACH wt, 
śr: 11:15 13:00 14:45 16:30 
18:15 20:00 czw: 12:30 14:30 
16:15 18:00 pt-pon: 11:45 15:30 
19:00    
RATATUJ wt, śr: 10.30 czw-
pon: 12:15

PANA MAGORIUM CU-
DOWNE EMPORIUM wt, śr 
11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 
czw: 12:45 14:45 17:00 19:00 
pt-pon: 10:00 13:30 17:15

GRUPA PKE
43-100 Tychy, ul. Kubicy 643-100 Tychy, ul. Kubicy 6
tel. (0-32) 325-64-11tel. (0-32) 325-64-11
fax. (0-32) 219-50-40fax. (0-32) 219-50-40
e-mail: biuro@pec.tychy.ple-mail: biuro@pec.tychy.pl

Posiadamy certyfikaty ISO 9001 i 14001Posiadamy certyfikaty ISO 9001 i 14001

R E K L A M A

ZOBACZ/PRZECZYTAJ/POSŁUCHAJ
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1 300
2 Szklana pułapka 4.0 
3  Obsługiwałem 

angielskiego króla 
4  Włatcy móch 
5  Labirynt Fauna 
6  Oceans’13
7  Niczego Nie Żałuję
8  Wielka Cisza 
9  Skazany na śmierć 
10 Hist. filozofii po góral-

sku wg ks. Tischnera

Wydarzenie 
literackie - Bieguni

D ługo ocze-
k i w a n a , 

najnowsza po-
wieść trzykrot-
nej laureatki 
nagrody czytel-
ników NIKE. 
Książka jest zbiorem opowia-
dań. Pisarka opowiada w niej o 
sobie i swoim widzeniu świata. 
Ta pozycja ma szansę stać się 
największym wydarzeniem li-
terackim roku.

Autor: Olga Tokarczuk, 
Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 2007
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1 Nowe przygody 
 Mikołajka
2 Pamiętnik
3 Kontaktowi, 

czyli szklarze
4 Motoświat
5 Dżuma w Breslau
6 Bieguni
7 Musierowicz na gwiazdkę
8 Portet anioła
9 Zakochany duch
10 Talleyrand

Jubileuszowy 
Hey

A l b u m 
„ M T V 

Unp l u g g e d” 
jest rejestra-
cją koncertu, który odbył się 
10 września 2007 roku w war-
szawskim Teatrze Roma. Przy 
akompaniamencie akustycz-
nych instrumentów artyści za-
prezentowali nowe aranżacje 
swoich piosenek.

 Hey to legenda polskiego 
rocka. W tym roku zespół ob-
chodzi jubileusz 15-lecia dzia-
łalności artystycznej. 

wybrała: EWA STRZODA
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1 MTV Unplugged, Hey
2 Feel, Feel
3 Mini Mini Kołysanki 
4 Młynarski, Raz, Dwa, Trzy
5 Vivere The Best Of, An-

drea Bocelli
6 Shock Value, Timbaland
7 M. Kydryński Prezentuje 

– Siesta Vol.3,
8 High School Musical 2 
9 Pictures, Katie Melua
10 The Best Christams...

INFORMATOR MIEJSKI

Komenda Miejska Policji . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 032 325 62 00

Al. Bielska 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. alarm. 997

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
Al. Niepodległości 230 . . . . . . . tel. 032 227 20 11; 032 227 20 12

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. alarm. 998

Pogotowie Ratunkowe 
ul.Fitelberga 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.032 327 49 99

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. alarm. 999

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego 
ul. Mikołowska 28   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 032 219 86 41

Pogotowie Gazowe 
ul.Barbary 25 . . . . . . . . . . . . . . . .tel. 032 227 31 24 tel. alarm 992

Pogotowie Ciepłownicze . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 032 219 56 81/82

Pogotowie Energetyczne . . . . . . . . . . . . tel. 032 324 26 00 w. 130

Pogotowie Wod-Kan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 032 227 40 31/32

Straż Miejska w Tychach. . . . . . . .tel. alarm. 986, 032 780 09 75

ul. Budowlanych 67

Szpital Miejski w Tychach. . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 032 780 39 90

ul. Cicha 27

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach
ul. Edukacji 102 . . . . . . . . . . . . tel: 032 325 41 00, 325 43 97/98/99

 faks: 032 325 42 84

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Budowlanych 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 032 219 31 77

Urząd Miasta Tychy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel: 032 776 33 33

Al. Niepodległości 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . faks: 032 776 33 44

 e-mail: poczta@umtychy.pl

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Budowlanych 59 . . . . . . . . . tel. 032 227 70 06; 032 227 70 07

 e-mail: poczta@mzuim.tychy.pl

 http://www.mzuim.tychy.pl

Miejski Zarząd Komunikacji
ul. Al. Piłsudskiego 12 . . . . . . . . tel. 032 219 38 20; 032 219 36 79

 e-mail: poczta@mzk.pl

 http://www.mzk.pl

Sąd Rejonowy w Tychach
ul. Budowlanych 33,  . . . . . . . . . tel. główny: 032 219 30 04 do 09

Miejski Rzecznik Konsumentów 
ul.Grota Roweckiego 42 . . . . . . . . . . . . . . tel. 032 227 20 41 w.401

Urząd Skarbowy 
Al.Niepodległości 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 032 325 11 00

Urząd Pracy 

ul. Budowlanych 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tel. 032 227 36 15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  . . . . . . . tel. 032 227 35 40

ul. Budowlanych 59 e-mail: mops.tychy@interia.pl

Ratatuj.

TJ



www.tychy.pl

13

T W O J E  T Y C H Y 4 GRUDNIA 2007

w wolnym czasie

NA ŚWIECIE SĄ JESZCZE 
MIEJSCA, GDZIE TELEFONY 

KOMÓRKOWE TRACĄ 
ZASIĘG. W JEDNYM Z NICH 

WYPOCZYWA TYSKI AKTOR, 
ANDRZEJ WARCABA. 

Z
azwyczaj sobotnie i niedzielne 
wieczory spędzam na scenie. 
Kiedy jednak zdarza się wol-
ny weekend, wyjeżdżam z ro-

dziną do domu w górach i tam odpoczy-
wam. I tak już od trzech lat – opowiada 
Andrzej Warcaba, aktor Teatru Śląskiego 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowi-
cach. Pracuje w nim od 1987 roku, czy-
li od momentu ukończenia Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. 
Od 20 lat związany jest również z Tycha-
mi, gdzie mieszka. - Człowiek z wiekiem 
staje się coraz bardziej usystematyzowany, 
zależy mu na spokoju i stabilizacji. Dlate-
go tak cenię sobie wyjazdy w góry, gdzie 
nie ma wielu ludzi i nikt nie może się do 
mnie dodzwonić, bo wszystkie telefony są 
poza zasięgiem. Wtedy staram się żyć jak 
najnormalniej. To bardzo ważne dla utrzy-
mania zarówno zdrowia psychicznego, jak 
fizycznego – zauważa. 

Las zamiast sceny
Popularny aktor, któremu publiczność 

przyznała nagrodę „Pegaz Teatru Śląskie-
go” za sezon 2005/2006, bardzo chętnie 
zamiast teatralnych rekwizytów używa na 
przykład siekierki do rąbania drewna. – 
Ostatnio nawet jedną złamałem, wprawia-
jąc w osłupienie gospodarza i członków 
mojej rodziny – nie wiem, skąd wzięło się 
u mnie tyle siły, a może to po prostu zwy-
kły brak umiejętności? – żartuje Warcaba. 
Z radością również zbiera grzyby i oddaje 
się lekturze książek, ale jedynie tych nie-
związanych z teatrem. – Zawsze entuzja-
stycznie nastawiam się do swoich ról, bo 
praca powinna być przyjemnością. Jeżeli 
naprawdę nie dajemy sobie z czymś rady, 
to należy zrezygnować, co mi się już parę 
razy zdarzało. Oddawałem scenariusz dy-
rekcji, uzasadniając oczywiście swoją de-
cyzję. Nie można jednak zapominać o 
odpoczynku, szczególnie, gdy zadania wy-
magają tyle skupienia i podlegają ocenie 

najsurowszych sędziów, jakimi są widzo-
wie – mówi. 

Weekend w środku 
tygodnia

Aktor zdążył się już przyzwycza-
ić, że zamiast wolnych sobót czy nie-
dziel, nie pracuje w poniedziałki. – Pil-
nuję tego, żeby ten dzień był naprawdę 
wolny od wszelkich zajęć. Zdarzają  się 
jednak propozycje, które są na tyle in-
teresujące, że je przyjmuję – tłumaczy. 
Weekend w środku tygodnia to również 
nic nadzwyczajnego, szczególnie w cza-
sie, gdy aktor nie przygotowuje nowe-
go przedstawienia. – Obecnie pracuje-
my nad sztuką „Jeden dzień” w reżyserii 
Bogdana Hussakowskiego, która swoją 
premierę będzie mieć 15 grudnia – wy-
jaśnia. 

Warcabę można oglądać teraz między 
innymi w sztukach „Pod lodem”, „Mayday 
1” (grana nieprzerwanie od czternastu lat na 
życzenie widowni) i „Mayday 2” oraz w roli 
Czepca w „Weselu” – spektaklu przygotowa-
nym z okazji 100-lecia istnienia Teatru Ślą-
skiego w Katowicach. - Bardzo dobrze czuję 
się w tej roli, praca z takim reżyserem to dla 
mnie naprawdę wielka przyjemność (ósmą 
w historii Teatru Śląskiego adaptację drama-
tu reżyseruje Rudolf Zioło – przyp. red.) Nie 
pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Czytel-
ników Twoich Tychów do obejrzenia spekta-
klu – mówi aktor. Natomiast w ten weekend 
Wrcabę będzie można zobaczyć w spektaklu 
„Mayday”. Tyszanin nie wyjedzie w góry ze 
swoją rodziną, ale sobotni i niedzielny wie-
czór spędzi na scenie katowickiego teatru. Bo 
taki los aktora - pracuje, gdy inni wypoczywa-
ją, za to weekend miewa w środku tygodnia. 

MARIETTA STEFANIAK

MÓJ WEEKEND: ANDRZEJ WARCABA

Jak najdalej 
od sztuki 

NIEDZIELNY OBIAD

Sałatka z Piramidy
Tym razem o zapropono-
wanie niedzielnej potrawy 
dla naszych Czytelników 
poprosiliśmy szefa kuchni 
w hotelu „Piramida”.

Józef Goj trzymający stery w 
piramidalnej kuchni zapro-

ponował firmowe danie restau-
racji czyli sałatkę „Piramida”. 
- Rozpoczynamy od pokroje-
nia boczku w paski, cebulki w 
kostkę, a polędwiczek w plastry. 
Boczek podsmażamy na patelni, 
dodając do niego polędwiczki, a 
po 2 minutach cebulkę. Smażąc 
wszystko razem dodajemy na-
stępnie troszkę octu winnego i 
wino. Gdy potrawa odparuje do-
prawiamy solą i pieprzem. Na-
stępnie całość zalewamy śmie-
taną. Należy pamiętać o tzw. 
redukcji potrawy czyli doprowa-

dzeniu jej do odpowiedniej gę-
stości - radzi pan Józef. Kolejny 
krok to aranżacja talerza. i po-
danie potrawy. Najładniej talerz 
wygląda udekorowany kawałka-
mi sałaty, pomidorkiem i zioła-
mi. Po nałożeniu gorącej sałatki 
można delektować się jej sma-
kiem. Najlepiej podawać ją z cie-
płymi tostami - radzi na koniec 
Józef Goj.

Szef kuchni w tyskiej „Pira-
midzie” to prawdziwy fachowiec 
i wyśmienity kucharz. Ostatnio 
przekonali się o tym reprezen-
tanci  Polski wraz z trenerem Leo 
Beenhakkerem, którzy przeby-
wali w hotelu przed bardzo waż-
nym meczem w eliminacjach 
Mistrzostw Europy z Belgią. Jak 
już wiemy, tyska energia, a za-
pewne także kuchnia, pomogły 
naszym graczom.GK

T
O

M
A

S
Z

 J
O

D
Ł

O
W

S
K

I

Składniki (dla 5 osób): Polędwiczka wieprzowa(35 
dag), borowiki(świeże lub mrożone 35 dag), boczek 
wędzony(25 dag), śmietana kremówka(200ml), ce-
bula(5dag), ocet winny, wino białe(50ml), sól, pieprz
Do dekoracji talerza potrzebujemy: sałata(różne rodzaje, 
rukola, roszpondek, pomidor, paluszki grissini. 

Rano

æ Wystawy: „Powstaje miasto. 
Tychy w fotografii Andrzeja 
Czyżewskiego”, „Tyski kościół 
i jego proboszcz. W 100-le-
cie rozbudowy kościoła pw. 
św. Marii Magdaleny”, „Sto lat 
z życia miasta. Tychy i tysza-
nie w XX wieku” oraz „Huta 
Paprocka” można oglądać w 
Muzeum Miejskim.

Po obiedzie

æ W Galerii „Pod Dachem” 
Miejskiego Centrum Kultury 
od 7 grudnia można za dar-
mo oglądać obrazy Czesława 
Ślosarczyka, wernisaż o godz. 
18.00. Wstęp bezpłatny. 

æ 6 zł kosztują bilety na filmy 
pokazywane w kinie Andro-
meda w ramach Przeglądu 
Europejskiego Kina Dziecię-
cego, który potrwa do 16 
grudnia.

Wieczorem

æ Jak przygotować recital? 
Na to pytanie odpowiedzą 
Katarzyna Jamróz i Katarzy-
na Zielińska, które wystąpią 
z Grupą MoCarta w spektaklu 
muzycznym „Przyjaciółki” 5 
grudnia o godz. 18.30 na de-
skach Teatru Małego. Zaśpie-
wają kilkanaście znanych pio-
senek, takich jak: „Bo we mnie 
jest seks” czy „Gdzie ci męż-
czyźni”. Bilety są po 30 zł. 

æ Otwarcie wystawy poświę-
conej Astrid Lindgren, kon-
cert muzyki szwedzkiej, ob-
rzędy związane ze Świętem 
Łucji i tradycyjny poczęstu-
nek przy szwedzko-polskim 
stole - to atrakcje przygoto-
wane z okazji inauguracji IX  
Dni Szwecji, organizowanej 
8 grudnia o godz. 18.00 w Te-
atrze Małym. Bilety: 25 zł, 20 
zł (na kartę stałego widza), 10 

zł (uczniowie, studenci oraz 
emeryci i renciści). 

æ Spowiedź gwiazdy - tak o 
spektaklu „Zarah” Teatru Za 
Lustrem z Tarnowskich Gór 
mówią jego twórcy. Tytuło-
wa bohaterka, Zarah Lean-
der, była szwedzką aktorką i 
piosenkarką, w hitlerowskich 
Niemczech zajęła miejsce 
Grety Garbo i Marleny Die-
trich po ich wyjeździe do 

USA. W roli głównej wystę-
puje Marzena Ciuła. Cena bi-
letu: 15 zł lub 12 zł (na kartę 
stałego widza i leg. szkolne/
studenckie). 

æ Tychy to jeden z punktów 
trasy koncertowej promują-
cej najnowszy album zespo-
łu Happysad „Nieprzygoda”. 
Kapela wystąpi w kinie An-
dromeda 8 grudnia o godz. 
19.00. Bilety: 20 zł (przed-
sprzedaż), 25 zł (w dniu kon-
certu). 

æ Darmowy pokaz filmów o 
godz. 17.00, koncerty (począ-
tek o 20.00) The Complainer, 
Muskimusk, Dr Love i vj’a go2-
air oraz wystawa fotograficz-
na Piotra Kocybika i Radosła-
wa Kaźmierczaka - to atrakcje 
pierwszego dnia (7 grudnia) 
festiwalu „Elektrowóz”, który 
rozpocznie się w tyskim Klo-
ster Pubie. Bilety: 15 zł lub 17 
zł (w dniu koncertu). 8 grud-
nia impreza przeniesie się do 
pociągu relacji Katowice-Kra-
ków i do krakowskiego klubu 
Pauza. 

æ Kulturę piwną Niemiec po-
znają uczestnicy pierwszego 
spotkania z cyklu „Z Tyskim 
po piwnej Europie”, organi-
zowanego 7 grudnia o godz. 
18.00 i 21.00 w Muzeum Pi-
wowarstwa. Aby wziąć w nim 
udział, trzeba wcześniej za-
rezerwować miejsca (max. 
2, tylko pełnoletnie osoby), 
dzwoniąc pod nr 32/ 327 84 
30 między 5 a 7 grudnia. MS

W CO SIĘ BAWIĆ
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jak wygrać bilet?
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nPierwsza osoba, któ-

ra zadzwoni 5 grudnia 
(w środę) o godz. 10.00 
do redakcji Twoich Ty-
chów (tel. 032 780-04-
07), otrzyma podwójne 
zaproszenie na spotka-
nie „Z Tyskim po piw-
nej Europie” w Mu-
zeum Piwowarstwa 7 
grudnia o godz. 21.00. 
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Andrzej Warcaba stworzył w Teatrze Śląskim szereg niezapomnianych ról.

KREDYTY 
HIPOTEKI

ODDŁUŻENIA
EKSPRES 24h

NA OŚWIADCZENIE
DO 15 000 zł

BEZ BIK

Tychy ul. Damrota 195
(obok dworca PKP)
tel. 032 327 07 42

tel. kom. 0 604 180 734
e-mail: 

kredyty-tychy@wp.pl

codziennie 9.00 – 20.00

Na „Przyjaciółki” zaprasza Miejskie Centrum Kultury.

R E K L A M A

Józef Goj proponuje danie firmowe.
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sport

GKS 71 TYCHY JEST JEDYNĄ 
DRUŻYNĄ IV LIGI, KTÓRA 

W JESIENNEJ RUNDZIE NIE 
DOZNAŁA PORAŻKI.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

W 
15 meczach rundy jesien-
nej piłkarze GKS 71 Ty-
chy zdobyli 33 pkt co daje 
średnią 2,2 pkt w meczu. 

Zanotowali 9 zwycięstw i 4 remisów. Zdo-
byli 27 goli, stracili 7 (najmniej z ligowej 
stawki). Zespół znakomicie gra na wyjaz-
dach, gdzie na 7 meczów odniósł 5 zwy-
cięstw. No i Tychy zdobyły mistrzostwo je-
sieni, bowiem po 15 kolejkach przewodziły 
stawce, mając tyle samo punktów co Ruch 
Radzionków.

Trener jest zadowolony
Nic zatem dziwnego, że tyscy piłkarze 

zewsząd zbierali pochwały, a mecz z Bia-
łą Gwiazdą kibice długo będą pamiętali, 
przede wszystkim ze względu na oprawę, 
atmosferę spotkania i ponad 6 tys. widzów 
na trybunach. Trener Damian Galeja zda-
je sobie jednak sprawę, że drużyna będzie 
rozliczana przede wszystkim za osiągnięcia 
ligowe.

- Początek mojej pracy trenerskiej w 
Tychach był rzeczywiście nie najlepszy, ale 
potraktowałem go jako... rozruch - oce-
nia Damian Galeja. - Zmieniłem meto-
dy treningowe, wprowadziłem zmiany w 
ustawieniu, pojawili się nowi zawodni-
cy i musiało minąć trochę czasu, zanim to 
wszystko ruszyło z miejsca. Wiedziałem, że 
tak się stanie, bo grałem w Tychach przez 

kilka miesięcy i znałem drużynę, można 
powiedzieć, od środka. Ocena rundy musi 
być pozytywna - nie przegraliśmy meczu, 
dobrze zaprezentowaliśmy się w meczach 
pucharowych. Zadowolony jestem z posta-
wy piłkarzy, z pracy, jaką wykonali, ale od-
czuwam też pewien niedosyt, bo punktów 
mogło być więcej.  

Forma dopisała
GKS objął prowadzenie w tabeli po VI 

kolejce, a impet drużyny wyhamowany zo-
stał dopiero pod koniec sezonu. Ostatecz-
nie jednak, po rozegraniu 16 kolejek, tysza-
nie mają jeden zaległy mecz i zajęli drugie 
miejsce w tabeli z 3 punktami straty do pro-
wadzącego Radzionkowa.

- Tylu meczów w jednej rundzie druży-
na jeszcze nie rozegrała, a biorąc pod uwa-
gę spotkania pucharowe, rywale byli bardzo 
wymagający - dodał tyski szkoleniowiec. - 
Jednak nie zaobserwowałem zmęczenia w 
ostatnich meczach, choć przyznam, że re-
misy nikogo nie zadowoliły. Inna sprawa, 
że w kolejnych spotkaniach po pojedynku z 
Wisłą Kraków, zespół nie grał już skoncen-
trowany. Stwarzaliśmy okazje, ale brakowa-
ło skuteczności.

Pracowita zima
Dość wcześnie tyszanie zaczęli myśleć 

o rundzie rewanżowej i niedawno odbył 
się mecz, w którym wystąpili zawodnicy z 
kręgu zainteresowania tyskich trenerów.  Ci 
przyznali, że byli pod wrażeniem umiejęt-
ności i zaangażowania zawodników, dlate-
go można oczekiwać, że wiosną kadra GKS 
na pewno się zmieni, bo szkoleniowcy szu-
kają wzmocnień wszystkich formacji. Le-
piej przygotowany będzie także trener Da-
mian Galeja, który przez tydzień był na 
stażu w Wiśle Kraków i kończy kurs trener-
ski II klasy. 

Ekipę czeka pracowita zima. Do 12 
grudnia treningi odbywają się cztery razy w 
tygodniu, potem zawodnicy będą mieli trzy 
tygodnie przerwy, a na zajęciach pojawią 
się w pierwszych dniach stycznia. W pla-
nach jest obóz w czasie ferii. Przewidziano 
9 spotkań kontrolnych, w tym z GKS Kato-
wice i Walką  Zabrze. 

GKS 71 TYCHY - BILANS PIERWSZEJ RUNDY SEZONU 2007/2008

Mistrzowie 
jesieni

Pięć klubów, prawie 250 
zawodników, kilkunastu 
trenerów i setki kibiców na 
trybunach podczas imprez 
i treningów - tak w jednym 
zdaniu można podsumo-
wać szkolenie najmłod-
szych piłkarzy w Tychach. 

Moda na piłkarzyków (w 
wieku od 4-5 lat) nie ma-

leje. Od września prowadzony 
był nabór do sekcji, a w więk-
szości klubów został już zakoń-
czony, bo chętnych było więcej 
niż miejsc.

Pierwsza drużyna przed-
szkolaków pojawiła się w Ty-
chach kilka lat temu w Roda-
kowskim, potem utworzono 
sekcję w PUKKS Chrzciciel, 
wreszcie w GKS 71 Tychy i  w 
TKKF Pionier. Powstał także 
nowy klub - UKS Grom Tychy.  

Kibicują rodziny
Chętnych przybywa z roku 

na rok, a w piłkarskie zaintere-
sowania najmłodszych angażują 
się całe rodziny -  mówi Krzysz-
tof Berger, trener Gromu. - Ku-
pują stroje, pomagają organizo-
wać mecze pokazowe i wyjazdy 
na turnieje. Każde spotkanie to 
niesamowite przeżycie i emocje, 
a doping wypełnionej po brzegi 

widowni jest wprost niesamo-
wity. Teraz przymierzamy się 
do stworzenia drużyny dziew-
cząt w wieku 5-6 lat, dlatego za-
praszamy wszystkie chętne do 
gry w piłkę.

Wygrali Anglię
Dwa lata pracy, wspólnych 

zajęć i meczów pokazowych 
zrobiło swoje. Przyszły pierw-
sze sukcesy - piłkarze Chrzci-
ciela (wówczas pod opieką 
Krzysztofa Bergera) wygrali 
ogólnopolski turniej i w nagro-
dę pojechali do Southampton. 

W tym roku klub zorgani-
zował trwające miesiąc Mini-
mistrzostwa Polski Deichmann 
2007, w których pierwszopla-
nowe role odegrały zespoły z ty-
skich klubów.

Sezon halowy
Rozpoczynając szkolenie 

w tak młodym wieku, kluby po-
noszą znacznie większy wysiłek 
finansowy, bowiem rośnie ilość 
grup i drużyn oraz koszty zwią-
zane z treningami, wyjazdami 
na turnieje i organizację me-
czów. Dlatego tak ważna jest po-
moc rodziców. Teraz piłkarzyki, 
podobnie jak ich starsi koledzy 
przenieśli się z boisk do hal.  

LESZEK SOBIERAJ
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RAPORT TT: PIŁKARZE - 
PRZEDSZKOLAKI

Grom zaprasza 

dziewczyny
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TRZY PYTANIA DO...

Byli hokeiści pomogli pływakom
Z Mirosławem Jakubczy-
kiem, trenerem pływania, 
jednym z organizatorów 
zawodów „Nadzieje Para-
olimpijskie Pekin 2008” 
rozmawia Leszek Sobieraj

TT: W tym roku zmienio-
no formułę zawodów. Dla-
czego?
MIROSŁAW JAKUBCZYK: 
Po raz pierwszy zawody roz-
grywane były z udziałem pły-
waków zdrowych, co niewąt-
pliwie wpłynęło na poziom 
rywalizacji i wyniki notowa-
ne przez pływaków niepełno-
sprawnych.  Z kolei dla zdro-
wych zawodników była to 
okazja do sprawdzianu formy. 
Imprezę organizowaliśmy po 

raz 10., ale niewiele brakowało, 
by nie doszła do skutku.

Z czym były kłopoty?
Z zakwaterowaniem ekip. Od 
lat pula pieniędzy, jaką otrzy-
mujemy na tę imprezę, nie 
zmienia się, a koszty rosną. 
Mogliśmy zapłacić 50 zł od 
osoby za nocleg. Na to jednak 
nie zgodził się hotel Tychy, 
gdzie zawsze mieszkali pły-
wacy. Dlatego działacze Startu 
chcieli przenieść imprezę do 
Dąbrowy Górniczej. Kiedy się 
o tym dowiedziałem, zadzwo-
niłem do byłych hokeistów 
GKS, obecnie biznesmenów 
Stanisława Gawęckiego i Józe-
fa Chrząstka, z prośbą, by nam 
pomogli. Zgodzili się i można 

powiedzieć, że uratowali dla 
Tychów te zawody. Serdecz-
nie im dziękujemy. Prawie 200 
uczestników ulokowaliśmy w 
czterech miejscach w Tychach.

Czy już wiadomo kto po-
jedzie na Paraolimpiadę w 
Pekinie?
Najbliżej jest Karolina Hamer, 
której nie opuszcza dobra for-
ma. Podczas zawodów w Ty-
chach była trzecia. Najlepiej 
spisała się Agata Broncel, któ-
ra wywalczyła srebrny me-
dal, a Jakub Hałas sięgnął po 
brąz. Natomiast wśród pływa-
ków zdrowych, podopiecznych 
Aleksandry Pietruchy, złote 
medale zdobyli: Monika Mar-
czak, Alicja Pyszka, Laura Lo-

sert, Marek Mróz i Sebastian 
Niewęgłowski, srebrne - Ewa 
Cuber, Tomasz Kozioł, Paweł 
Król, a brązowe - Dagmara 
Drabik, Artur Songin, Mateusz 
Kokot. 

Gdzie trenująją

• Chrzciciel Tychy orga-
nizuje zajęcia w Gim-
nazjum nr 10 (ZS nr 1). 
Prowadzi je Sebastian 
Kokoszka (504-262-
907), a innymi grupami 
opiekują się: Marcin Ku-
śmierz (502-028-337), 
Sebastian Idczak (604-
262-036), Remigiusz 
Smoliński (503-322-
374) oraz seniorami - 
Marek Szymiński.  

• UKS Grom Tychy. Dzia-
łaczem i trenerem jest 
Krzysztof Berger (tel. 
500-228-685). Treningi 
odbywają się w Gimna-
zjum nr 12 i w „Budow-
lance”.

• GKS 71 Tychy. Z naj-
młodszymi pracują Da-
mian Galeja i Marek Go-

łosz  (tel. 032/227-11-74) 
w SP nr. 16, sali ZS nr 3 
i w LO im. Norwida.

• Pionier Tychy. Kierow-
nikiem sekcji jest Seba-
stian Hałatek (503-133-
608), zajęcia prowadzi 
Jarosław Zięba w SP 36 
i Gimnazjum nr 1.

• MOSM Tychy.  Zaję-
cia od rocznika 1998-
99, prowadzą trenerzy 
- Eugeniusz Pluszczyk 
i Krzysztof Izydor. Tel. 
032/227-59-03.

• Największym turnie-
jem w Tychach jest Czak 
Cup 2007 (dla zawodni-
ków od 8 lat). Impreza 
rozpoczęła się 25 listo-
pada, zakończy się 8 i 9 
grudnia.
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Trener Damian Galeja dokonał 
już bilansu pierwszej rundy sezonu...
My porównaliśmy miejsca zajmowane 
w tabeli przez głównych kandydatów 
do mistrzostwa w poszczególnych 
kolejkach rundy jesiennej. 
Przy każdej lokacie - ilość punktów.

Jarosław Zadylak, Michał Słonina, Krystian Odrobiński i Łukasz Kopczyk już 
zapomnieli o jesieni i myślą o piłkarskiej wiośnie.

Mirosław Jakubczyk.

Ośmioletni Patryk Sikora, który w finale turnieju Czak Cup 
2007 zdobył dwie bramki, rozpoczął treningi w Chrzcicielu 
Tychy przed dwoma laty.
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sport

W niedzielnym meczu Polskiej Ligi 
Hokejowej zawodnicy GKS-u Ty-

chy przegrali po rzutach karnych z Woja-
sem Podhale Nowy Targ 2-3. Aby wyłonić 
zwycięzcę potrzeba było aż pięć serii kar-
nych. Decydującego gola zdobył Martin 
Voznik. Nie to jednak było po zakończe-
niu spotkania tematem numerem jeden. 
Niestety po raz kolejny, najwięcej miejsca 
zarówno  w rozmowach kibiców, jak i tre-
nerów zajął temat poziomu sędziowania.

Prawdziwe widowisko zaczęło się w 
trzeciej części gry. W 102 sekundzie tyska 
publiczność oszalała. Wracający do składu 
GKS-u Sławomir Krzak dobił swój strzał z 
bliskiej odległości i dał prowadzenie swo-
je drużynie. Lewoskrzydłowy czwartej for-
macji swoją radość okazał ślizgiem na ko-

lanach przez pół lodowiska. Jednak 180 
sekund później mieliśmy znowu remis. W 
45 minucie kapitan nowotarżan Jarosław 
Różański w sytuacji sam na sam nie pomy-
lił się i Arkadiusz Sobecki musiał wyciągać 
„gumę” z siatki. 

 Pięć minut później bramkarz wicemi-
strzów Polski znowu skapitulował - dru-
giego gola w tym meczu zdobył Jarosław 
Różański. 

- Ci którzy stali na wysokości linii nie-
bieskiej są zgodni i twierdzą, że był spalony 
- mówił na konferencji prasowej wyraźnie 
zdegustowany Wojciech Matczak. Sędzio-
wie byli jednak innego zdania i bramkę 
uznali. W 57 minucie arbiter nie dopatrzył 
się faulu na Piotrze Sarniku, więc zdener-
wowany tyski napastnik zaatakował głowę 
rywala. Zawodnik Podhala upadł, a na ta-
fli pojawiła się krew. Sędzia odesłał Sarni-
ka do szatni nakładając na niego karę me-
czu za niesportowe zachowanie.

Trzy minuty przed końcem spotkania 
Tomasz Wołkowicz odebrał krążek obroń-
cy Podhala i ruszył w stronę bramki. Kilka 
metrów przed Rajskim został sfaulowany. 
Sędzia podyktował rzut karny. Świetnej 
okazji nie wykorzystał jednak Krzak i ty-
szanie wciąż przegrywali. 

Wtedy arbiter dopatrzył się faulu na 
Bagińskim i odesłał obrońcę Podhala na 
ławkę kar. Trener GKS-u  poprosił o czas, 
wycofał bramkarza, a po 9 sekundach GKS 
Krzysztof Śmiełowski zdobył gola dające-
go remis. 

W dogrywce żadna z drużyn nie zdo-
łała zdobyć bramki, więc potrzebne były 
rzuty karne. Baranyk, Kacir i Różański z 
Nowego Targu oraz Parzyszek, Gonera i 
Piekarski z Tychów nie zdobyli gola. Nie-

skuteczni byli także Parzyszek i Bakrlik. W 
drugiej serii dodatkowej pomylił się Ba-
giński, a Voznik wpakował krążek do siat-
ki, dając tym samym zwycięstwo swojej 
drużynie. Cracovia, która wygrała spotka-
nie w Sanoku powiększyła przewagę nad 
tyskim zespołem do 11 punktów. 

W piątkowym meczu GKS wygrał 
wyjazdowy mecz w Sanoku z miejscowym 
KH 5:2. Gole dla tyskiego zespołu zdoby-
wali: Jakubik, Wołkowicz, Proszkiewicz, 
Gonera i Sarnik. 

GKS Tychy - Wojas Podhale Nowy 
Targ 2:3 (0:0, 0:0, 2:2; 0:0, 0:1)

Bramki dla GKS Tychy strzelili: Sła-
womir Krzak (42), Krzysztof Śmiełowski 
(58). GKS: Sobecki; Jakes - Mejka, Sarnik 
Garbocz - Proszkiewicz; Śmiełowski - Go-
nera, Gawlina - Justka - Wołkowicz; Sokół 
- Piekarski, Woźnica - Jakubik - Bagiński; 
Majkowski - Kotlorz, B. Matczak - Parzy-
szek - Krzak

GRZEGORZ KUSZ
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ  

Rekordowy Kulig

HOKEJ – O WYGRANEJ RYWALI ZADECYDOWAŁY KARNE

Horror bez happy endu

Niemal w każdym meczu 
Damian Kulig imponuje 
skutecznością. W sobotę 
jednak był klasą dla sie-
bie – zdobył 30 punktów, 
ustanawiając swój rekord 
w meczu pierwszoligo-
wym. A Big Star pokonał 
Stal Stalową Wolę 87:76.

Skuteczność cieszy, ale bar-
dziej niż indywidualne re-

kordy liczy się zwycięstwo – 
powiedział po meczu Damian 
Kulig. – Zagraliśmy dzisiaj w 
miarę dobrze. Mówię „w mia-
rę”, bo zawsze można zagrać 
lepiej. 

Stal okazała się trudnym 
rywalem, mecz był bardzo 
wyrównanym widowiskiem, 
a losy spotkania ważyły się do 
ostatniej minuty. Po minimal-
nie wygranej pierwszej kwar-

cie, w drugiej tyszanie zaimpo-
nowali prawie stuprocentową 
skutecznością na tablicach. W 
zbiórkach w obronie brylowali 
zwłaszcza Damian Kulig i Pa-
weł Olczak, którym kroku do-
trzymywał Krzysztof Mielcza-
rek. To pozwoliło odskoczyć 
tyszanom na 9 punktów i pro-
wadzenia nie oddali do poło-
wy ostatniej kwarty. Przewaga 
punktowa drużyny Tomasza 
Służałka nigdy jednak nie była 
na tyle duża, by dać zawodni-
kom chwilę spokoju, a widow-
ni odetchnąć. Big Star wygrał 
drugą odsłonę minimalnie, bo 
22:20.

Po przerwie tyszanie tak-
że przystąpili do gry bardzo 
skoncentrowani, choć nie byli 
już tak skuteczni, a na dodatek 
kilka błędów w obronie sprawi-
ło, że w końcówce kwarty mieli 
tylko punkt przewagi nad Sta-
lą – 61:60. To jednak zapowia-
dało wielkie emocje w ostatniej 
odsłonie. I rzeczywiście były, 
bo jedna drużyna odpowiada-
ła drugiej akcją i celnym trafie-
niem. Goście wprawdzie objęli 
prowadzenie (70:69), ale Kulik 
najpierw rzucił za trzy, a chwi-
lę potem ponownie punkto-
wał, po ładnej akcji. Kiedy Pa-
weł Olczak rzucił trójkę, a Piotr 
Pustelnik podwyższył, widow-
nia wstała z miejsc. Na minu-
tę przed końcem spotkania Big 
Star prowadził 81:76. Popiso-
wo ostatnią minutę zakończy-
li Krzysztof Mielczanek, Paweł 
Olczak, który zdobył punkty 
po przechwycie i indywidual-
nej szarży oraz Damian Kulig, 
który ustalił wynik meczu.

Na pochwały zasłużył 
cały zespół Big Stara, wystę-

pujący bez kontuzjowanego 
Grzegorza Kordasa. Obok 
Damiana Kuliga najsku-
teczniejszy w drużynie był 
Krzysztof Mielczarek, któ-
ry rozegrał trzeci mecz po 
trwającej rok kontuzji.

- Trudno jest wrócić po 
tak długiej przerwie do gry,  
zyskać zaufanie trenera i 
kolegów, ale mam nadzieję, 
że mi się to udaje – powie-
dział. – Kontuzja rzeczywi-
ście była bardzo poważna 
– zerwałem wszystkie wią-
zadła w stawie skokowym  
złamałem dwie kości. Teraz 
jednak z meczu na mecz gra 
mi się coraz lepiej. Miałem 
do wyboru siedzenie na ła-
wie w w grającej w DBE Sta-
li Ostrów lub grać w pierw-
szej lidze. Wybrałem to 
drugie.

LESZEK SOBIERAJ

Piłka halowa

Dwie porażki
W I lidze GKS Jachym Tychy przegrał na wyjeździe z Pogo-

nią 04 Szczecin 3:6 (bramki: Wolak, Wachewicz, M. Słonina), na-
tomiast w II lidze Rodakowski Ledger poległ w spotkaniu z Upos 
Knurów, przegrywając 3:13 (Piechowiak, Idczak, Biliński).

Siatkówka

Lepiej na wyjeździe
W III lidze siatkówki GKS Kombud przegrał z MKS MOS 

Będzin 0:3 (16:25, 21:25, 18:25). Drużyna Krzysztofa Woźniaka 
lepiej spisała się w meczu wyjazdowym, ale tu miała po prostu ła-
twiejszego rywala. Tyszanie pojechali na mecz z KPKS Halemba i 
wygrali 3:1 (28:25, 23:25, 25:20, 25:20). Obecnie zajmują 7. miej-
sce w 12-zespołowej III lidze.

 

Sporty samochodowe

Puchar pojechał Wadowic
Kierowcy zakończyli tegoroczną rywalizację w Pucharze Au-

tomobilklubu Ziemi Tyskiej. W niedzielnej eliminacji, rozegra-
nej na torze FAP, wystartowało 70 kierowców, z których najszyb-
ciej pokonał go Zbigniew Matuszyk (mitsubishi evo6, Wadowice) 
przed Witoldem Biłkiem (subaru impreza, Czeladź) i Sabastianem 
Ciosińskim (pilot Marcin Strzoda, subaru impreza, Chorzów). 

Zbigniew Matuszczyk okazał się także bezkonkurencyjny w 
klasyfikacji generalnej i jemu przypadł Puchar AZT. Wyprzedził  
Witolda Biłka oraz Krzysztofa Karkoszkę (subaru impreza, Cze-
ladź). W klasyfikacji „gość” (kierowcy z licencjami) wygrał były 
mistrz Polski Bartłomiej Grzybek. Podczas czterech eliminacji 
sklasyfikowano łącznie 156 załóg.

Sporty walki

Siedem medali
Ekipa tyskiego Bastionu startowała w mistrzostwach Polski w 

brazylijskim jiu-jitsu. W grupie zaawansowanych srebrne medale 
zdobyli: 64 kg - Marcin Held (junior, ale dopuszczono go do wal-
ki z seniorami), 70 kg - Sławomir Szamota, 76  kg - Maciej Polok, 
a brązowe: 76 kg - Robert Trzcionka, 100,5 kg - Łukasz Warchoł. 
W grupie początkujących z dwoma brązowymi medalami wrócili 
Tomasz Kamiński (82,5 kg) i Tomasz Maniura (76 kg). 

Sukcesy Ipponu 
W kolejnych zawodach judo dzieci i młodzików, rozgrywa-

nych w ramach lidi szkolnej w Mysłowicach, bardzo dobrze spisa-
li się zawodnicy działającego przy SP nr 7 i Gimnazjum  nr 6 UKS 
Ippon. Złote medale wywalczyli Dawid Skrzydło (55 kg) i Roland 
Turek (33 kg), srebrne - Patryk Kapica (42 kg) i Przemysław Żu-
rek (33 kg), a brązowy - Wojciech Trocki (30 kg). LS

SPRINTEM PO ARENACH

Powiedzieli

SŁAWOMIR KRZAK: - Jestem bardzo 
zadowolony, że kibice przyjęli mnie 
tak życzliwie. Cieszę się ze zdobyte-
go gola, na pewno mniej z wyniku. 
Moja wielka radość po bramce to 
efekt tego, że potrzebowałem emocji. 
Cieszyłem się jak kiedyś. Szkoda, że 
zmarnowałem rzut karny, ale trochę 
przy nim przekombinowałem.  

WOJCIECH MATCZAK, TRENER GKS 
TYCHY: - Spotkanie było bardzo do-
brym widowiskiem. Cieszę się z tego, 
że udał się nam manewr wycofania 
bramkarza, kiedy to zdobyliśmy gola 
na 2:2. Jednak jestem zdegustowany 
pracą sędziów, szkoda, że znowu na 
głównego bohatera wyrasta arbiter.

Big Star – Stalowa Wola 
87:76 (19:17, 22:20, 
20:23, 26:16). Damian 
Kulig 30 (2 rzuty za 3 
pkt), Krzysztof Mielcza-
rek 17, Paweł Olczak 11 
(1), Tomasz Bzdyra 10, 
Przemysław Szymański 
9 (1), Piotr Pustelnik 6, 
Mariusz Markowicz 4, 
Kamil Michalski 0.

1. Zastal 12 24 +179

2. Łańcut 12 22 +159

3. Sportino 12 21 +101

4. Big Star 12 21 +55

5. Politechnika 12 20 +93

SPORTOWY WEEKEND 

æ TURNIEJ CZAK CUP 2007 W sobotę (8.12), o godz. 8.30 
rozpocznie rywalizację ostatnia grupa młodzieżowa turnieju 
organizowanego przez Chrzciciela Tychy - piłkarze z rocznika 
1996. Natomiast w niedzielę (9.12) dwanaście zespołów wystar-
tuje w turnieju open (godz. 8.30). Ciekawych rywali nie zabrak-
nie, bo do zawodów zgłosiła się m.in. najlepsza w Polsce drużyna 
strażników - Straż Miejska w Tychach, a także Zagłębie Sosno-
wiec, Podbeskidzie, MKS Lędziny, Sandecja Nowy Sącz, Rodło 
Opole, Chrzciciel Tychy, MOSM Tychy, SP 119 Kraków i Sta-
dion Śląski. Zawody odbywają się w hali przy al. Bielskiej 100.

æ HOKEJ W grudniu hokeja jest jak na lekarstwo, w najbliższy 
weekend drużynę GKS Tychy czeka tylko mecz wyjazdowy na 
lodowisko Cracovii (7.12). Potem będziemy mieli przerwę do 19 
grudnia, kiedy to tyszanie podejmować będą Stoczniowca.

æ KOSZYKÓWKA Drużyna Big Stara Tychy wyjeżdża do War-
szawy na mecz z Polonią 2011 (8.12). To jeden z najmłodszych 
klubów w lidze. Powstał przed rokiem i z drugiej ligi awansował 
do pierwszej. Drużyna nie jest związana z występującą w DBE 
Polonią Warszawa, jednak gra w niej kilku młodzieżowych re-
prezentantów Polski. 

æ FUTSAL W niedzielę (9.12) pierwszoligowy GKS Jachym Ty-
chy podejmuje jedną z czołowych drużyn tabeli i faworyta do 
mistrzowskiej korony Hurtap Łęczyna (hala przy ul. Borowej 
123, godz. 17). Wymagającego rywala ma także Rodakowski 
Ledger Tychy w II lidze. Drużyna Piotra Słoniny spotka się na 
wyjeździe z liderem Gwiazdą Ruda Śląska. W ośmiu meczach 
piłkarze z Rudy Śląskiej nie przegrali meczu i mają znakomity 
bilans bramkowy (+28). 

æ SIATKÓWKA GKS Kombud Tychy zmierzy się 8.12 z Delic-
Pol Norwid Częstochowa (godz. 17, hala Zespołu Szkół Samo-
chodowych), a dzień później wyjeżdża na mecz z MOSiR Bauer 
Mysłowice. LS

Damian Kulig imponuje skutecznością.

Adam Bagiński (z lewej) też nie strzelił 
karnego.
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na luzie

DOWCIP TYGODNIA

S owiecki cyrk państwowy numer 17 nie 
ma powodzenia. Trybuny świecą pustka-

mi. Dyrektor  ogłasza, że gwoździem przed-
stawienia będzie rewelacyjny numer spe-
cjalny, a komu się on nie spodoba, dostanie 
zwrot dziesięciokrotnej ceny biletu. Publicz-
ność szturmuje kasy.

Podczas pierwszego przedstawienia dy-
rektor zapowiada:

– A teraz nasz numer specjalny. Komu się nie spodoba, otrzy-
ma w kasie dziesięciokrotną cenę biletu. Orkiestra naszej boha-
terskiej KGB odegra Międzynarodówkę.

OPOWIEDZIAŁ HENRYK BORCZYK, 

ZASTĘPCA PREZYDENTA TYCHÓW.

Wytnij ten kupon, naklej 
na kartę pocztową wraz 
z hasłem i prześlij do 10 
grudnia br. na adres redak-
cji: Twoje Tychy, Plac św. 
Anny 4, 43-100 Tychy.
Wśród Czytelników, któ-
rzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie zostanie roz-
losowana nagroda. W tym 
tygodniu mamy dla Was 
czapeczki.

M
S

Uczucia i rodzina

Możliwe, że zakochasz się nagle i mocno, ale jak 
to Ty, będziesz dmuchać na zimne. I na wszelki wypa-
dek zrobisz wszystko, żeby nie dać tego po sobie poznać. 
Tymczasem w życiu trzeba czasem iść na całość, bo nie 
ma nic gorszego niż letność uczuć. To już lepiej nie ko-
chać wcale. A zatem odważ się na pierwszy krok.

Praca i fi nanse

Wokół ciebie trwa wojna nerwów, wszyscy do 
wszystkich mają pretensje. Pojawią się różnego rodzaju 
przeszkody – nie dostaniesz pieniędzy na czas, nie dotrze 
do ciebie ważna wiadomość. Uzbrój się w cierplwość. To 
przejdzie szybciej niż myślisz.

Zdrowie

Zwróć uwagę na to jak śpisz. Od dobrego snu zależy 
czy w ciągu dnia będziesz w stanie osiągnąć maksimum 
swoich możliwości, czy też skarzesz się na przyglądanie 
się sukcesom innych ludzi. 

Poza tym zadbaj o stawy, jeśli sztywnieją ci palce dło-
ni, koniecznie zacznij regularnie ćwiczyć. Wbrew temu 
co myślisz, to samo nie przejdzie.

HOROSKOP

STRZELEC
Dla urodzonych w tym 

tygodniu

4.XII – 10.XII
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PODPISZ ZDJĘCIE

W
alizka stała pomiędzy 
ścianą a chromowanym 
walcem, który robił za 
nowoczesny kosz na 

śmieci. Wyglądało to tak, jakby ktoś wsu-
nął ją tam specjalnie, jakby chciał ją scho-
wać przed wzrokiem przechodniów na 
tyle, na ile to możliwe w tak ludnym miej-
scu. Była porządna - ze skóry, z szyfrowym 
zamkiem, zabezpieczona na rogach gu-
stownymi okuciami. Hubert Noga pamię-
tał, że w takich walizkach nowi właściciele 
Śląska przywozili w latach 90. do kopalń 
pieniądze. Nosili fioletowe garnitury, bia-
łe skarpety do mokasynów i takie walizki 
właśnie.  

Na filmach zaś w takich 
walizkach trzyma się też 
forsę, ale i narkotyki 
zapakowane w pękate 
lśniące woreczki. Albo... 
Hubert Noga poczuł 
nagle jak pod wpły-
wem myśli, jakiej się 
dopuścił, gęstnieje 
mu krew w żyłach... 
albo trzyma się w 
nich bomby! 

O, pieronie! - 
Ochroniarz ręka-
wem swej gustow-
nej bluzy wytarł z 
czoła pot, które-

go jeszcze przed chwilą tam nie było. - O, 
pieronie, a jeżeli to bomba? - Rozjerzał się 
wkoło, w oczekiwaniu, że zza wypucowa-
nej szyby któregoś z salonów wyjdzie zaraz 
jakiś człowiek i uderzając się dłonią w czo-
ło - o, ja durny, zapominalski! - podejdzie 
do walizki i zabierze ją sobie. Oczekiwanie 
okazało się płonne.

Hubet Noga podszedł do walizki, kuc-
nął przy niej ostrożnie i obejrzał ze wszyst-
kich stron jak pies jeża. Opadł na czwora-
ki i przyłożył ucho: cisza. Powąchał nawet, 
lecz poza miłą wonią dobrze wygarbowa-
nej skóry niczego nie wyniuchał. W końcu 
szturchnął ją palcem, jak szturcha się ki-
jem ropuchę, żeby wybudzić ją z letargu. I 
wtedy walizka ożyła.

Mały ekranik wmontowany w zamek 
rozjarzył się na czerwono i za chwi-

lę wyskoczył na nim rząd czterech 

pulsujących zer przedzielonych dwukrop-
kiem; dwa zera po jednej stronie, dwa po 
drugiej. I nagle dwa po prawej zamieniły 
się na cyfrę 60. Która za sekundę zamieni-
ła się na cyfrę 59. Która po sekundzie stała 
się cyfrą 58. Która po kolejnej sekundzie 
zeskoczyła na 57. Hubert Noga popatrzył 
na swój palec jak na sprawcę jakiegoś nad-
ciągającego nieszczęścia - z wyrzutem.

Gdy na ekraniku wyskoczyła cyfra 53, 
ochroniarz pojął, że urządzenie odlicza 
czas....52...51...50... . Odlicza czas do czego?... 
49...48...47...O, pieronie, co ja najlepszego 
zrobiłem! - pomyślał w panice i poderwaw-
szy się na proste nogi, ryknął, ile miał sił w 
płucach, a miał ich sporo, mimo wielu lat ro-
boty na przodku: 

- Ludzie, bomba! Tu jest bomba! Ucie-
kajcie! - Zerknął na licznik przy zamku. 
43...42...41...40...

- Ludzie, bomba! Uciekać! Uciekać! 
Uciekać! - rozłożył ręce i zatrzepotał nimi 
jak wielki czarny bocian skrzydłami... 
38...37...36...35...

Ale wokół trwał w najlepsze pospólny 
rytuał oglądania, przymierzania, zapinania, 
odpinania, wciągania przez głowę lub przez 
nogi, przeglądania się w lustrze, rachowania, 

pakowania i płacenia w końcu - kartą, 
czekiem lub gotówką.

- Ludzie, tu jest bom-
ba!!!

ZBIGNIEW GÓRNIAK

POWIEŚĆ W ODCINKACH, CZ.II

Tyski łącznik
(opowieść szpiegowsko-łotrzykowska)

Z abaw się z nami i wybierz 
podpis, który najlepiej 

Twoim zdaniem komentuje za-
mieszczone obok zdjęcie:
1. Potrzebne są otwory 

wentylacyjne w tej torbie.
2. Chyba nie sądzisz, że 

teraz będę szedł.
3. Znudziła mi się ta torba, 

chcę nową...
Zagłosuj na naszej stronie in-
ternetowej:

Wytnij ten kupon, naklej 
na kartę pocztową wraz 
z hasłem i prześlij do 10

kupon nr 2

W ubiegłym tygodniu na-
szym Czytelnikom najbardziej 
spodobał się podpis nr 1: Wiąż 
szybciej, będzie nam cieplej.

TT KRZYŻÓWKA Z HASŁEM I NAGRODĄ

Prawidłowe hasło z poprzedniej krzyżówki brzmi: Autobusy na szelkach. W tym tygodniu nagrody–parasole wygrywają: Ewa Stańczuk, Lizelota Kuczera i Aleksandra 
Więckowska. Nagrody można odebrać w siedzibie redakcji. Zwycięzcom gratulujemy!
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