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Bohaterowie tygodnia: Przemysław ciukaj i Jan dobrzański
Przemysław ciukaj został superpływakiem, Jan Dobrzański okazał się 
najstarszym wśród megapływaków.  >strona 2

28 stycznia 2003 roku wy-
darzyła się jedna z najwięk-
szych tragedii w historii ta-
ternictwa. w okolicach Buli 
pod Rysami, potężna lawina 
porwała grupę tyskich lice-
alistów, zamierzających zdo-
być zimą najwyższy szczyt 
polski. Zginęło osiem osób. 
Sześcioro z nich było ucznia-
mi I liceum Ogólnokształcą-
cego im. l. Kruczkowskiego 
w tychach. Zginął też brat 
jednego z nich i opiekun 
grupy.

Dziesiątą rocznicę tej tragedii 
tyskie liceum obchodziło uro-

czyście. W szkole odbył się koncert 
poświęcony ofiarom lawiny, zosta-
ła też otwarta wystawa zdjęć do-
kumentujących akcję ratunkową 
i poszukiwawczą pod Rysami. Pod 
pamiątkową tablicą z nazwiskami 
zapalono znicze i złożono kwiaty. 
Gałązkę kosodrzewiny położyli ra-
townicy TOPR, którzy 10 lat temu 
brali udział w akcji ratunkowej.

– Co roku spotykamy się 
na mszy w intencji ofiar lawiny 
w kościele pw. Świętej Rodziny, 

co roku palimy znicze i składamy 
kwiaty – mówi dyrektor Szkoły Jo-
anna Wojtynek. – Jednak ta rocz-
nica musiała przyjąć trochę inny 
charakter ze względu na to, że mi-
nęło dziesięć lat. 

Młodych tyszan, którzy za 
swoją pasję i miłość do gór zapła-
cili najwyższą cenę, wspominali 
nauczyciele i obecni uczniowie 
„Kruczka”. W uroczystościach 
wzięli też udział najważniejsi go-
ście – rodzice ofiar lawiny.

SylwIa wItman
więcej na str. 5
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10 lat po lawinie
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za nami 4. eDycJa Plebiscytu 
„tyskie laury sPortowe” 

organizowanego Przez 
mieJski ośroDek sPortu 

i rekreacJi, PoD Patronatem 
„twoich tychów”. 

kibice zaDecyDowali, 
iż w 2012 naJlePszymi – 

naJPoPularnieJszymi tyskimi 
sPortowcami były kaJakarki 

– karolina naJa  
i Paulina noga.

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

n
iespodzianki zatem nie było – wśród 
seniorek najlepszą zawodniczką zo-
stała brązowa medalistka Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie oraz 

ubiegłoroczna złota i brązowa medalistka mi-
strzostw Europy w Zagrzebiu. Natomiast w gro-
nie młodzieżowców – jej była koleżanka klubowa 
z MOSM Tychy Paulina Noga. W minionym roku 

Laury dla 
kajakarek

Paulina zdobyła mistrzostwo Polski juniorów, była wi-
cemistrzynią Polski juniorów w maratonie kajakowym 
oraz dwukrotną brązową medalistką Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Jest reprezentantką Polski, zna-
lazła się w kadrze nadziei olimpijskich.

– Bardzo mi miło, że tylu kibiców, mieszkańców 
Tychów oddało na mnie głosy – powiedziała Karolina 
Naja, która obecnie przebywa na zgrupowaniu kadry 
w Jakuszycach. – Z jednej strony dałam kibicom po-
wód w postaci medalu olimpijskiego, ale z drugiej 
cieszy fakt, że nasza dyscyplina jest coraz bardziej 
popularna, że doceniany jest wysiłek i ciężka praca, 
jaką w przygotowanie do startów wkładają zawodnicy 
reprezentujący sporty indywidualne.

Ta sztafeta pokoleń w tyskim kajakarstwie jest 
doprawdy imponująca, bo dokonuje się na wyżynach 
polskiego sportu. Jedna zawodniczka rozpoczyna wiel-
ką karierę, a już kolejna awansuje do czołówki wraz 
z innymi kajakarkami i kajakarzami. Praca trenerów 
Sylwii i Marka Stannych przynosi znakomite efekty, 
o czym najlepiej świadczy fakt, iż w plebiscytowych 
„piątkach” seniorów i młodzieżowców znalazło się aż 
siedmioro reprezentantów kajakarstwa! Na plebiscyt 
napłynęło 1.646 kuponów i maili.

wyniki prezentujemy na str. 14-15.
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paulina noga.Karolina naja.

tragedia ze zwolnieniami w tle
DO KOńca uBIegłegO tygODnIa, w ramach 
zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland, odeszło 
dwie trzecie pracowników przewidzianych porozu-
mieniem do zwolnienia. Zakończenie całego procesu 
restrukturyzacji potrwa do końca marca. Wówczas też 
zakończy się w fabryce przestawienie procesu produk-
cyjnego na dwie zmiany.

strona 4

nowoczesny „warzywniak”
Klienci Tyskich Hal Targowych 
zauważyli z pewnością zniknię-
cie całego ciągu blaszanych ga-
raży, gdzie mieściły się stoiska 
owocowo-warzywne. W tym ty-
godniu ruszą prace przy budo-
wie w tym miejscu zamkniętych 
pawilonów.

strona 6

taryfa Pomarańczowa po nowemu
W grudniu ubiegłego roku w Taryfie Pomarańczowej 
nastąpiły istotne zmiany. Przede wszystkim zmienił 
się emitent „pomarańczowych” biletów. Wcześniej 
był nim Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach, 
teraz – Koleje Śląskie.

strona 10

Jeszcze niepewni
Gdyby sezon zasadniczy zakończył się teraz, w play 
off GKS Tychy zmierzyłby się z Zagłębiem Sosno-
wiec, z którym zresztą w niedzielę wygrał 3:0. Ale 
do zakończenia pierwszej części pozostały jeszcze 
cztery kolejki.

strona 14
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Do setek, a może tysięcy dowodów uznania 
i sympatii, jakie w minionym roku otrzymała 

Karolina Naja, dochodzi teraz kolejny. Skromny, ale 
zawsze... Nasza kajakarka okazała się najlepsza w 4. 
edycji Plebiscytu „Tyskie Laury Sportowe”. Wyróż-
nienie Karoliny Naji, brązowej medalistki Olimpiady w Londynie, 
jest poza wszelką dyskusją.

Poza dyskusją jest także niespotykany sukces plebiscytowy 
tyskiego kajakarstwa. Wśród laureatów, siedem miejsc na dziesięć 
zajęli podopieczni Sylwii i Marka Stannych. Ocena dokonań na-
szych kajakarzy musi być wysoka, a przemawiają za nimi medale 
i dokonania w 2012 roku. Wysoką pozycję w tyskim sporcie po-
twierdzili także Marcin Held, Karolina Hamer i Dawid Dziedzic, 
którzy dzielnie oparli się kajakarskiej nawałnicy.

Zastanawiający jest jednak brak w gronie laureatów choć 
jednego reprezentanta gier zespołowych. A przecież rok 2012 był 
w tyskim sporcie rokiem sukcesów drużynowych! Piłkarze GKS 
awansowali na zaplecze ekstraklasy, do II ligi awansowali siatkarze 
TKS Nascon Kopex oraz koszykarze GKS Tychy, do I ligi awanso-
wał Tychy Falcons. O krok od medalu byli unihokeiści Jadberga 
Pioniera, wicemistrzami Polski juniorów zostali hokeiści MOSM, 
ich młodsi koledzy sięgnęli po złoto, a wszystkie drużyny piłki 
ręcznej MOSM zdobyły medale w rozgrywkach centralnych!

I nic?

Bez gier
leszek Sobieraj

l.sobieraj@twojetychy.pl
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d y ż u r  r e p o r t e r a

na Państwa telefony czekamy  
we wtorek w godz. 9.30–15.30. 
Przy telefonie dyżuruje 
red. Jan Mazurkiewicz
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517,5 km – tyle trzeba było 
przepłynąć w ciągu roku, 
by zaliczyć najdłuższy dy-
stans Superpływaka 2012. 
to wynik przemysława ciu-
kaja, nauczyciela wychowa-
nia fizycznego w Szkole pod-
stawowej nr 11 i gimnazjum 
nr 9 oraz jednego z trenerów 
sekcji siatkarskiej mOSm 
tychy.

zakończyła się kolejna edycja 
Superpływaka – rekreacyjnej 

rywalizacji pływackiej, organizo-
wanej na Krytej Pływalni przez 
MOSiR i Tyskie Stowarzyszenie 
Sportowe.

– W 2012 roku w Superpływa-
ku wzięły udział 423 osoby, w tym 
155 juniorów – powiedziała Teresa 
Noga, jedna z organizatorek ry-
walizacji. – 2 stycznia rozpoczęła 
się już kolejna edycja i zaintere-
sowanie jest tak duże, że chyba 
padnie rekord. Na rok 2013 za-
pisało się już 186 osób, w tym 66 
juniorów.

Najdłuższy dystans w 2012 roku 
przepłynął Przemysław Ciukaj.

– Z uwagi na pracę i liczne za-
jęcia po południu, chodzę na pły-
walnię o godz. 6 i pływam przez 
godzinę – powiedział. – Staram się 
jednak pływać regularnie i to wła-
śnie sprawia, że można pokonywać 
długie dystanse. Mój godzinny re-
kord to 3.600 metrów. Pływałem 
jednak bez przerwy w dość szyb-
kim tempie, no i miałem wolny tor. 
Zgłosiłem się do kolejnej edycji, 
jednak dla urozmaicenia chcę pły-
wać także w płetwach. Tego jednak 
do Superpływaka nie można wli-
czać, więc o poprawienie wyni-
ku będzie trudno. Z kolei najstar-
szym wśród osób, które pokonały 
400 km, okazał się 65-letni Jan Do-
brzański. Przepłynął 418,3 km.

– W Superpływaku starto-
wałem po raz drugi. Poprzednio 
przepłynąłem ok. 360 km i teraz 
poprawiłem wynik. Częściej jed-
nak chodziłem na basen. Jestem 
na emeryturze i pływam przynaj-
mniej cztery razy w tygodniu, po-

konując minimum 100 długości, 
czyli 2,5 km. Czy takie pływanie nie 
jest nudne? Nie, bo to dobry czas 
na... myślenie. Mam żonę, dwie 
córki i cztery wnuczki. Jest więc 
o kim myśleć.

W trójce najlepszych mega-
pływaków obok P. Ciukaja znaleźli 
się Grzegorz Gliwiński 473,6 km 
i Krystyna Kramarczuk 466,7 km. 
Na podium Złotego Superpływaka 
stanęli Ryszard Kot 386,3 km, Da-
nuta Kot 366 km i 3. Witold Klo-
nowski 340,6 km (ponad 150 km 
pokonało 19 osób), Srebrnego – 
Karolina Malcharek 127 km, Domi-
nik Chudy 11,1 km i Ewa Węglarz 
109,6 km (ponad 100 km pokonało 
9 osób), a Brązowego – Zbigniew 
Piekielniak 95,5 km, Danuta Jawor-
ska 89,9 km i Damian Gniwecki 
76,7 km (ponad 50 km pokonały 
32 osoby).

W Superpływaku Juniorze 
najdłuższe dystanse pokonali: Aga-
ta Matlak 99,9 km, Kacper Komo-
rowski 85,9 i Kinga Dittrich 61,100.
 leSZeK SOBIeRaj

B o h at E r o W i E  t y G o d n i a

rok w basenie

jan Dobrzański. przemysław ciukaj.

29.01.2000 – W Szkole Mu-
zycznej odbyły się I Śląskie Spo-
tkania Szantymenów Tychy 2000 
„Pieśni Po Pracy”.
30.01.2004 – Poświęcony został 
nowy tyski cmentarz komunalny 
przy ul. Barwnej.
1.02.2002 – Eugeniusz Malina 
wybrany został przez pasażerów 
na kierowcę roku w plebiscycie 
tyskiego MZK.

1–2.02.2001 – W II LO im. 
Norwida uczniowie wzięli udział 
w 24-godzinnym maratonie ma-
tematycznym.
2.01.2003 – W kościele p.w. bł. 
Karoliny Kózkówny odbyła się 
msza w intencji ofiar lawiny. Od-
prawił ją arcybiskup metropolita 
katowicki Damian Zimoń.

r at o W n i c y 
i  s t r a ż a c y 

z a p r a s z a j ą

o bezpieczeństwie 
w Paprocanach

Oddział Rejonowy wOpR 
tychy, razem z Komendą 
miejską państwowej Straży 
pożarnej oraz mOSiR po raz 
kolejny organizują w Ow pa-
procany pokaz dla mieszkań-
ców tychów oraz uczniów 
tyskich szkół dotyczący „Za-
sad bezpiecznego zachowa-
nia na lodzie i postępowania 
w przypadku załamania się 
lodu”.

28 i 29 stycznia ekipy ratow-
ników i strażaków przepro-

wadziły zamknięte ćwiczenia, 
a pokaz odbędzie się na strze-
żonej plaży OW Paprocany 30 
stycznia, o godz. 10 (czas pokazu 
– 45 minut).

Podczas pokazów ratownicy 
i strażacy zademonstrują sposoby 
poruszania się po lodzie, wycho-
dzenie z przerębla po załama-
niu lodu – bez sprzętu pomoc-
niczego i ze sprzętem, ratowanie 
ludzi z użyciem różnych przed-
miotów – kija, sanek, drabiny. 
Będzie też krótka prelekcja do-
tycząca m.in. autoratownictwa 
i zasad bezpiecznego zachowania 
na lodzie, a także bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży poza szkołą.

Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo odwołania poka-
zu z powodów niesprzyjających 
warunków na jeziorze i pogo-
dowych.
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gdy w 2010 roku, gdy pojawi-
ła się inicjatywa budowy po-
mnika pamięci Ofiar Katynia, 
opisaliśmy sprawę. pomnik 
miał zastąpić pamiątkowy 
głaz, umieszczony przy para-
fii bł. Karoliny w 2009 roku, 
z inicjatywy młodzieży z II lO 
in. c. K. norwida i tyskiego 
koła Związku Sybiraków. głaz 
i posadzone przy nim Dęby 
pamięci upamiętniały pięć 
ofiar zbrodni nKwD z 1940 
roku. Dęby posadzili osobiście 
krewni i potomkowie tych pię-
ciu zamordowanych.

Po naszej publikacji do redak-
cji zgłosił się czytelnik, który 

zwrócił uwagę, że powstający po-
mnik winien upamiętniać wszyst-
kich zamordowanych policjantów 
i wojskowych, których rodziny 
mieszkają dziś w Tychach. Zazna-
czył, że sam jest wnukiem pocho-
dzącego z Urbanowic aspiranta 
Michała Latuska, zamordowanego 
w 1940 roku w Miednoje.

poszukiwania
Za naszym pośrednictwem 

Jan Latusek nawiązał kontakt 
z Miłosławą Maciąg, ówczesną 
prezes Związku Sybiraków, Koła 
w Tychach. W październiku 2010 
roku na naszych łamach ukazał się 
kolejny artykuł, opisujący poszu-
kiwania, jakie wspólnie rozpoczęli 
pan Latusek i pani Maciąg. Odna-
leźli oni w księgach cmentarnych 
nazwiska kilkunastu osób – po-
licjantów oraz zmobilizowanych 
do wojska rezerwistów – którzy 

w 1939 roku pełnili służbę w Ty-
chach i gminach ościennych, a któ-
rych losy wojenne zawiodły do so-
wieckiej niewoli i miejsc kaźni. 
W 152 numerze TT apelowaliśmy 
do żyjących krewnych tych osób, 
by nawiązali kontakt z Janem La-
tuskiem i Miłosławą Maciąg.

Dwadzieścia nazwisk
W efekcie tych działań już 

nie pięć, ale 20 nazwisk widnie-
je na nowej tablicy pamiątkowej, 
umieszczonej przy gotowym po-
mniku Pamięci Ofiar Katynia. 
– Byliśmy w stałym kontakcie 
z przedstawicielami Związku Sy-
biraków i konsultowaliśmy z nimi 
ostateczną treść tablicy pamiątko-
wej – mówi Joanna Kudela, naczel-
nik Wydziału Realizacji Inwestycji 
Urzędu Miasta Tychy. – Sam po-
mnik ma wymiar ogólny i symbo-
liczny, natomiast umieszczona przy 
nim tablica służy jako informacja 
historyczna o zbrodni katyńskiej 
i przypomina, że także tyskie ro-
dziny straciły w wyniku tej zbrodni 
swoich ojców i dziadków.

– Jest to o tyle istotne, że spo-
śród pięciu osób, których nazwiska 
jako pierwsze widniały na tablicy 
przy Dębach Pamięci, tylko jed-
na pochodziła ze Śląska, i to z Ka-
towic, a nie z Tychów – wyjaśnia 
Miłosława Maciąg. – Dopiero ich 
rodziny po wojnie osiadły tutaj. 
Teraz udało nam się upamiętnić 
osoby, które mieszkały i pełniły 
służbę w Tychach lub sąsiednich 
miejscowościach w momencie wy-
buchu II wojny światowej.

SylwIa wItman

Ś L a d a M i  n a s z e j  P u B L i k a c J i

Ojcowie tyskich rodzin

w związku ze zwol-
nieniami, wiele 
rodzin przeżywa 
dramaty, w tym 

przypadku doszło do tragicznego 
zdarzenia, bowiem półtora tygo-
dnia po otrzymaniu wypowiedze-
nia, zmarła na zawał serca 52-letnia 
Barbara Kwaśny, matka samotnie 
wychowująca dwie córki. W myśl 
porozumienia zawartego 18 grud-
nia między dyrekcją Fiata a związ-
kowcami, w grupie osób chronio-
nych miały się znaleźć m.in. osoby 
samotnie wychowujące dzieci.

– Tragizm tej sytuacji pole-
ga na tym, że w Fiat Auto Poland 
kilkaset osób dostało wypowiedze-
nia, których nie powinno dostać. 
To prowadziło do sytuacji, że osoby 
nie wytrzymywały stresu związa-
nego z utratą pracy. Protestujemy 
przeciwko takiemu traktowaniu 
pracowników – mówił podczas 
konferencji prasowej Arkadiusz 
Mularczyk z Solidarnej Polski.

Zarzuty te odpiera rzecznik 
FAP Bogusław Cieślar, stwierdza-
jąc, że pracownica była poinfor-
mowana, iż jej odwołanie zosta-

ło pozytywnie rozpatrzone i nie 
straci pracy.

– Pani Barbarze Kwaśny in-
formacja, że nie zostanie zwolnio-
na, przekazana została zarówno 
telefonicznie, jak i w momencie 
składania wniosku – powiedział. 
– Dotyczy to także innych pracow-
ników. Bolejemy nad tym, co się 
stało. Przedstawiciele pracodawcy 
odwiedzili córki zmarłej, oferu-
jąc pomoc, wsparcie, w tym po-
moc materialną. Dodam, iż nikt 
nie został zwolniony z przyczyn 
wymienionych w ustawie bądź 
w porozumieniu ze związkami 
zawodowymi.

Za porozumieniem 
stron

Jak nas poinformował rzecznik 
FAP, wszystkie osoby odchodzące 
ze spółki rozwiązują umowy o pra-
cę w drodze porozumienia stron.

– Zgodnie z porozumieniem 
zawartym w sprawie zwolnień gru-
powych ze związkami zawodowy-
mi, działa komisja wspólna, która 
rozpatruje wnioski pracowników 
złożone w terminie 7 dni od wrę-

czenia wypowiedzenia umowy 
o pracę. Wszystkie dotychczas 
złożone przez pracowników od-
wołania od wypowiedzenia umo-
wy o pracę zostały rozpatrzone 
pozytywnie. Takich wniosków 
było w sumie 131. Na chwilę obec-
ną spółka nie planuje wręczania 
wypowiedzeń umów o pracę. Tak 
więc komisja funkcjonować będzie 
zgodnie z zapisami porozumienia 
do momentu trwania procedury 
zwolnień grupowych.

poza kryteriami
Pojawiła się informacja o chę-

ci odejścia z Fiata dużej grupy pra-
cowników w ramach Programu 
Dobrowolnych Odejść. Niektórzy 
mówią o tysiącu osób. Zdaniem 
Bogusława Cieślara chodzi jednak 
o znacznie mniejszą liczbę osób.

– FAP zgłosił do PUP za-
miar zwolnienia 1.450 pracowni-
ków i w ramach tej liczby ok. 300 
pracowników to osoby spoza kry-
teriów kwalifikujących do zwolnie-
nia. Pracownicy ci zdecydowali się 
na rozstanie z pracodawcą wyko-
rzystując w miarę dobrą sytuację 
na lokalnym rynku pracy. Z racji 
dobrego przygotowania zawodo-
wego i zdobytego doświadczenia, 
pracownicy FAP cieszą się dobrą 
renomą i nie brakuje chętnych pra-
codawców do ich zatrudnienia.

Przypomnijmy, iż w zależno-
ści od stażu pracy, odchodzący 
w ramach Programu Dobrowol-
nych Odejść otrzymają od 9 do 18 
miesięcznych pensji. Niektórzy już 
znaleźli sobie pracę, inni pewnie 
skorzystają z oferty pomocowej, 
przygotowanej przez Powiatowy 
Urząd Pracy.

w tyskim pup
– Oferty pracy przedstawiali-

śmy systematycznie podczas spo-
tkań informacyjnych, konsultacji 
i były dobierane pod kątem kwa-
lifikacji, jakie posiadają zwalniani 
pracownicy Fiat Auto Poland. – 
powiedziała Katarzyna Ptak, dy-
rektor PUP. – Pojawiły się nowe, 
jednak są to już pojedyncze ofer-
ty. Na razie nie rejestrujemy wielu 
osób, bo dopiero pierwsza grupa 
otrzymała świadectwa pracy. Sys-
tematycznie będziemy uruchamiać 
środki na szkolenia, czy przekwali-
fikowanie. To jednak nastąpi po in-
dywidualnych rozmowach, kiedy 
poznamy. oczekiwania osób.

Kolejne firmy
Jak już informowaliśmy, ko-

lejne zakłady z branży motory-
zacyjnej ograniczają produkcję 
i zwalniają pracowników. Dziś 
już można mówić o ok. 2.300 oso-
bach, które odejdą z Fiata i koope-
rujących z nim firm. Wojewódzki 
Urząd Pracy w Katowicach zwró-
cił się do 75 firm z woj. śląskie-
go, współpracujących z tyską fa-
bryką, z prośbą o informację, czy 
planują redukcję zatrudnienia. 
W ubiegłym tygodniu odpowie-
działo 27 firm, z których 12 zapo-
wiedziało zwolnienia – w sumie 
ok. 850 osób. Nie wszystkie firmy 
robią to jednak w drodze zwolnień 
grupowych. Niektóre – jak wcze-
śniej m.in. FAP – redukują załogę 
o kilka, czy kilkanaście osób, czego 
nie muszą zgłaszać urzędom pracy. 
Do firm zwalniających pracow-
ników – m.in. Johnson Controls 
Delfo i DP Metal Processing – do-
łączył Magneti Marelli.  tt

F i at  a u t o  p o l a n d

tragedia ze 
zwolnieniami w tle

u r o c z y s t o Ś ć  w  W k u

wręczono gwiazdy 
afganistanu
wojskowa Komenda uzu-
pełnień w tychach i śląska 
wojewódzka Rada środo-
wiskowa „Synów pułku” 
zorganizowały uroczyste 
spotkanie, podczas które-
go wręczono odznaczenia 
„gwiazdy afganistanu”.

obecni byli przedstawicie-
le władz samorządowych 

Tychów i ościennych powiatów, 
przedstawiciele instytucji i orga-
nizacji wojskowych, miejskich, 
kombatanckich. W spotkaniu 
wziął także udział ks. Janusz La-
sok, proboszcz Parafii św. Marii 
Magdaleny.

Odznaczenie „Gwiazdy 
Afganistanu” przyznawane jest 
żołnierzom i pracownikom cy-
wilnym, którzy służyli i pracowali 
w polskich kontyngentach woj-
skowych poza granicami kraju 
za nienaganną służbę, a nada-
je je prezydent RP. W tym roku 
otrzymali je: Magdalena Pilor, 
st. szer. Kamil Czyż, st. szer. Se-

bastian Ledwoń i plut. Krzysz-
tof Poniński, a odznaczenia wrę-
czali płk Krzysztof Radwan, szef 
WSzW w Katowicach, Mieczy-
sław Podmokły, zastępca prezy-
denta Tychów i ppłk Leszek Klag, 
komendant WKU w Tychach.

Z kolei Śląski Zarząd Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych wyróż-
nił Honorową Komandorią ppłk 
Leszka Klaga. Dziesięciu osobom 
WKU w Tychach przyznało od-
znaki „Bene Meritus” (Dobrze 
Zasłużony). lS
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w trakcie uroczystego 
spotkania wręczono 
„gwiazdy afganistanu”.
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æææ W piątek, 25.01, policjanci 
tyskiej drogówki przeprowadzi-
li akcję „Alkohol i Narkotyki”. 
Przebadali na zawartość alkoholu 
w organizmie 1.579 kierowców, 9 
poddali badaniom narkotestera-
mi. Zatrzymano jednego pijane-
go kierowcę – 49-letniego tysza-
nina, kierującego golfem, którego 
zatrzymano do kontroli na ul. 
Glinczańskiej. Badanie wykazało 
blisko promil alkoholu w organi-
zmie. Rekordzistą ostatnich dni 
okazał się 32-letni tyszanin. Za-
trzymany został 24.01, ok. godz. 18, 
na ul. Budowlanych. Kierowca alfy 
romeo miał 3,2 promila. 
æææ 24.01 tyscy policjanci zatrzy-
mali kolejne ukrywające się osoby. 
W ręce stróżów prawa wpadło pię-
ciu poszukiwanych. Jeden z nich, 
18-latek, próbował ukryć się przed 
policjantami na dachu budynku. 
æææ Kierujący fiatem seicento 19-
letni tyszanin, jadąc ul. Budowla-
nych w kierunku ul. Begonii potrą-
cił na oznakowanym przejściu dla 
pieszych przechodzącą 77-letnią 
kobietę, która  doznała obrażeń 
ciała. Do zdarzenia doszło 25.01, 
ok. godz. 9.  lS

Do końca ubiegłego tygoDnia, w ramach 
zwolnień gruPowych w Fiat auto PolanD, 

oDeszło Dwie trzecie Pracowników 
PrzewiDzianych Porozumieniem 

Do zwolnienia. zakończenie całego Procesu 
restrukturyzacJi Potrwa Do końca marca. 

wówczas też zakończy się w Fabryce 
Przestawienie Procesu ProDukcyJnego 

na Dwie zmiany.

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl
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Powierzchnie lokali od 20 m2 do 100 m2

z możliwością adaptacji pod potrzeby klienta.

 Budynek biurowo – usługowy 
przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach (obok TYSKICH HAL TARGOWYCH).

Bliższe informacje pod numerami telefonów:
(32) 325 72 17 i (32) 325 72 20

www.biura.tychy.pl

DO WYNAJĘCIA
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w minioną środę w Zespole 
Szkół nr 4 w tychach odby-
ły się III tyskie targi eduka-
cyjne, zorganizowane przez 
firmę Imprezatorzy. wzięło 
w nich udział 26 wystawców 
z terenu śląska, małopolski, 
a jeden nawet z warszawy.

Przyszedłem na targi razem 
z kilkoma kolegami z klasy. 

To dobrze, że w naszym mieście 
organizowane są takie przedsię-
wzięcia. Oczywiście, w dzisiej-
szych czasach informacje o uczel-

niach wyższych można znaleźć 
w internecie, ale możliwość bez-
pośredniego kontaktu z przedsta-
wicielami danej szkoły wyższej, 
to coś o wiele bardziej cennego – 
mówi tyszanin Dariusz Sroka.

W gronie wystawców byli 
obecni studenci szkół wyższych 
i to właśnie z nimi bardzo chętnie 
rozmawiała młodzież. – To świet-
na okazja, by wypytać o atmosferę 
na uczelni. O to, jacy są wykła-
dowcy i jak wyglądają akademiki. 
Pytałam również o sesje egzamina-
cyjne, czy są trudne i jakie imprezy 

organizowane są przez organiza-
cje studenckie na danej uczelni – 
przyznaje tegoroczna maturzystka 
Kamila Jarosińska.

Zapytaliśmy również kilku 
wystawców o to, co najbardziej in-
teresowało młodzież. Zgodnie od-
powiedzieli, że najczęściej młodzi 
ludzie pytali o poziom trudności 
egzaminów wstępnych i o to, czy 
dana uczelnia ma w swojej ofercie 
kierunki, na których nauka opła-
cana jest ze środków unijnych. 
Tyszanie pytali także o praktyki 
i staże studenckie. Dla kandyda-
tów na studia ważne jest również 
to, czy dana szkoła prowadzi biuro 
karier, które pomaga zaplanować 
ścieżkę przyszłej kariery zawo-
dowej. – To oznaka dojrzałości 
tyskiej młodzieży. Młodzi ludzie 
w dobie kryzysu i rosnącego bez-
robocia starają się tak wybierać 
studia, aby w przyszłości nie mieć 
problemów ze znalezieniem za-
trudnienia – przyznał w rozmowie 
z nami jeden z wystawców.

Warto dodać, że współorgani-
zatorem III Tyskich Targów Edu-
kacyjnych był Zespół Szkół nr 4 w 
Tychach.  ewa StRZODa
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targi edukacyjne

targi edukacyjne to dobra okazja do poznania ofert uczelni.

28 stycZnia 2003

28 stycznia 2003 roku wydarzyła się największa trage-
dia w historii polskich tatr. zginęło w niej osiem osób, 
w tym sześcioro uczniów i liceum ogólnokształcącego 
im. l. kruczkowskiego w tychach, student oraz opiekun 
grupy. byli to: Przemek kwiecień, szymon lenartowicz, 
andrzej i łukasz matyśkiewiczowie, Justyna narloch, 
ewa Pacanowska, artur rygulski i tomasz zbiegień.
tego dnia w tatrach obowiązywał ii stopień zagroże-
nia lawinowego. mimo to 13-osobowa grupa licealistów 
wyszła o godz. 6 w góry bez przewodnika.
o godzinie 11, toPr otrzymał informację, że z rysów 
nad czarny staw zeszła potężna lawina. utworzyła 
ona nad jego brzegiem kilkumetrowej grubości zwał 
śniegu.
Powiadomieni o wypadku ratownicy przybyli na miej-
sce śmigłowcem. Podczas pierwszego dnia na miejscu 
tragedii pracowało 28 ratowników tatrzańskiego ochot-
niczego Pogotowia ratunkowego, siedmiu ratowników 
słowackich z psami lawinowymi oraz 90 pracowników 
tatrzańskiego Parku narodowego. załamanie pogody, 
wzrost zagrożenia lawinowego, spowodowały że od-
wołano poszukiwania.
Po informacjach o tragedii w tatrach, zarządzeniem pre-
zydenta andrzeja Dziuby, powołano w urzędzie miasta 
w tychach sztab kryzysowy. na miejsce tragedii uda-
ły się rodziny i przedstawiciele władz miasta. w tym 
samym czasie zwrócono się z apelem do wszystkich, 
którzy mogliby wspomóc finansowo akcję ratunkową 
w tatrach.
Poszukiwania kontynuowane były aż do 17 czerwca 
2003 r., kiedy to wydobyto ostatnią ofiarę lawiny. w su-
mie tatrzańskie ochotnicze Pogotowie ratunkowe zor-
ganizowało 14 akcji poszukiwawczych, w których brało 
udział 260 ratowników, 36 psów lawinowych.
28 stycznia 2004 r., w kościele św. rodziny odbyła się 
msza święta za ośmioro młodych tyszan, którzy zginęli 
w lawinie, a potem w liceum ogólnokształcącym im. 
l. kruczkowskiego odsłonięto tablicę.
w czerwcu 2006 roku uprawomocnił się wyrok sądu 
okręgowego w katowicach, który skazał organizato-
ra wyprawy i nauczyciela z lo im. kruczkowskiego, 
na dwa lata więzienia w zawieszeniu na cztery oraz 
zakaz organizowania i prowadzenia wycieczek oraz 
obozów młodzieżowych.
w październiku 2010 r. odbyła się premiera filmu „ci-
sza”, opowiadającego o tragedii tyskich licealistów.
 leSZeK SOBIeRaj

Obecni uczniowie I lO w ty-
chach, chociaż nie poznali 
osobiście przemka, artura, 
andrzeja, Szymona, ewy, 
justyny, łukasza i ich opie-
kuna pana tomka, deklaru-
ją, że będą o nich pamiętać. 
w poniedziałek zapalili dla 
nich znicze i przygotowali 
niezwykły koncert, poświę-
cony ich pamięci.

ta tragedia sprawiła, że był 
to najtrudniejszy rok w hi-

storii tego liceum, a uczniowie, 
którzy wówczas przystąpili do ma-
tury zdali prawdziwy, również 
życiowy egzamin dojrzałości – 
mówiła Urszula Mandera, która 
w 2003 roku była dyrektorem I LO 
w Tychach.

gałązka z tatr
Obchody 10. rocznicy tragicz-

nej wyprawy w Tatry rozpoczęły 
się mszą świętą w kościele pw. 
Świętej Rodziny. Następnie uro-

czystości przeniosły się do szkoły. 
Pod tablicą upamiętniającą ofiary 
lawiny kwiaty złożyła delegacja 
uczniów wraz z dyrektor Joan-
ną Wojtynek, a także wiceprezy-
dent Tychów Daria Szczepańska 
i Wojciech Wieczorek, dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury oraz 
przewodniczący Rady Rodziców 
w I LO.

Zamiast kwiatów, gałązkę 
kosodrzewiny przywieźli ze sobą 
z Tatr ratownicy TOPR, Mieczy-
sław Ziach i Piotr Bednarz. – By-
liśmy w pierwszej grupie ratow-
ników, która dotarła na miejsce 
– mówi Piotr Bednarz. – Pierw-
szego dnia poszukiwania trwa-
ły około 8–9 godzin, na więcej 
nie pozwoliła pogoda. Ale tak 
naprawdę już po około godzinie 
wiedzieliśmy, że wynik tych po-
szukiwań nie będzie inny.

wystawa i koncert
W szkolnej galerii została 

otwarta wystawa zdjęć, w więk-

szości wykonanych przez Piotra 
Bednarza. Fotografie dokumen-
tują zarówno pierwsze dwa dni 
akcji ratunkowej i poszukiwań 
na lawinisku, jak i późniejsze 
poszukiwania prowadzone przez 
nurków w Czarnym Stawie. Tam 
odnaleziono ciała ostatnich ofiar 
lawiny.

Kulminacyjnym punktem 
uroczystości był koncert. Utwory 
pianistyczne wykonali uczniowie 
I LO, Mateusz Kawa i Maciej Sła-
piński. Pieśni Mieczysława Kar-
łowicza – artysty, który również 
zakończył życie pod śnieżną lawi-
ną w Tatrach – zaśpiewali absol-
wenci I LO: Piotr Rachocki, obec-
nie nauczyciel Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Katowicach i jego 
uczennica Sylwia Pietrzak. Utwo-
ry muzyczne przeplatane były re-
cytacją wierszy napisanych przez 
uczniów, poświęconych pamięci 
ich kolegów. Wyrecytowała je Ka-
tarzyna Sobczyk. Przed koncer-
tem, tragicznie zmarłych uczniów 

wspominała była dyrektor, Urszu-
la Mandera. Na sali, wypełnionej 
po brzegi, panowała niezwykła 
cisza i atmosfera skupienia.

miłość do gór
– Nie chciało nam się pomie-

ścić w głowie, że coś tak straszne-
go mogło spotkać nasze dzieci, 
wspaniałe, utalentowane i pełne 
pasji – Joanna Wojtynek wspo-
mina chwile, gdy do Tychów do-
tarła informacja o lawinie. – Jakiś 
czas przedtem grupa naszych li-
cealistów weszła na Mount Blanc, 
dzień przed tragedią 27 stycznia 
pierwsza grupa z tamtej wyprawy 
zdobyła Rysy i wróciła bezpiecz-
nie. Po tej tragedii klub wspinacz-
kowy, który działał w naszej szko-
le rozpadł się samoistnie, ale nie 
oznacza to, że w młodych ludziach 
zginęła miłość do gór. Do dzisiaj 
wyjeżdżamy na wycieczki do Za-
kopanego, jednak teraz mają już 
one inny charakter.

SylwIa wItman

z a  s w o j ą  pa s j ę  z a p Ł a c i l i  n a J W y ż s Z Ą  c E n Ę

na zawsze zostaną w pamięci

w szkolnej galerii została otwarta wystawa zdjęć 
dokumentująca akcję ratunkową i poszukiwania.

pod tablicą upamiętniającą ofiary lawiny złożono kwiaty 
i zapalono znicze.
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po raz 13. prezydent tychów 
oraz Okręgowa Izba przemy-
słowo-handlowa zorganizo-
wali noworoczne Spotka-
nie przedsiębiorców. wzięli 
w nim udział tyscy biznes-
meni, przedstawiciele władz 
samorządowych, organizacji 
i instytucji miejskich oraz 
wojewódzkich.

Podczas imprezy w auli Ze-
społu Szkół Muzycznych, 

przyznano statuetkę Integratora 
Roku. Za kreowanie lokalnych 
inicjatyw gospodarczych i eko-
logicznych otrzymał ją Henryk 
Borczyk, były wiceprezydent 
Tychów, obecnie prezes Tauron 
Ciepło S.A.

W uzasadnieniu przypomnia-
no, iż Henryk Borczyk był preze-
sem Agencji Promocji i Rozwoju 
Gospodarczego Miasta Tychy. Jego 
działania przyczyniły się do in-
tegracji środowiska kupieckiego, 
uczestniczył w projekcie powsta-
nia Tyskich Hal Targowych. Jako 
wiceprezydent Tychów wprowa-
dził program ograniczenia niskiej 
emisji, zdobywając środki na jego 
realizację z funduszy zewnętrz-
nych. Zainicjował i nadzorował 
jeden z pierwszych na Śląsku 
programów selektywnej zbiórki 
odpadów, przyczynił się do po-
prawy bezpieczeństwa na tyskich 
osiedlach poprzez wprowadzenie 
reguły prawej ręki. Był jednym 
z inicjatorów rewitalizacji Placu 
Baczyńskiego i rynku przy koście-
le św. Marii Magdaleny.

Wyróżnienia Integrato-
ra Roku przypadły Markowi 
Mrówczyńskiemu, prezesowi 
MPGKiEO Master, za promo-
wanie postaw proekologicznych 
i edukacji ekologicznej oraz Wi-
toldowi Botorowi, dyrektorowi 
Ośrodka św. Faustyna za działal-
ność charytatywną, opiekuńczą 
i pracę na rzecz osób niepełno-
sprawnych.

– Nagrodę Integratora 
Roku przyznajemy osobie, or-
ganizacji czy instytucji, która 
w sposób znaczący zintegrowa-
ła społeczność lokalną wokół 
istotnych problemów – powie-
dział Zbigniew Gieleciak, prezes 
OIPH. – Wśród osób, które do tej 
pory zostały nagrodzone, znaleźli 

się m.in. ks. prałat Józef Szklorz, 
prof. Ewa Okoń-Horodyńska, 
prof. Marek Szczepański, płk 
Zbigniew Piątek, Danuta Pietras, 
Tadeusz Cieślik, Tomasz Kordon, 
Maria Lipok-Bierwiaczonek, An-
drzej Skowroński, Ewa Stachu-
ra-Pordzik, Wiesława Sieczka, 
Danuta Wencel, Michał Grama-
tyka. Każdy z wyróżnionych osób 
to szczególna osobowość nasze-
go miasta, wybitna postać życia 
społecznego lub gospodarczego. 
W dobie narastającego kryzysu 
i pogarszającej się sytuacji gospo-
darczej w Polsce, rośnie zapotrze-
bowanie na ludzi czynu, którzy 
chcą działać na rzecz integracji 
środowiska.

leSZeK SOBIeRaj

Klienci tyskich hal targo-
wych zauważyli z pewno-
ścią zniknięcie całego ciągu 
blaszanych garaży, gdzie mie-
ściły się stoiska owocowo-
warzywne. w tym tygodniu 
ruszą prace przy budowie 
w tym miejscu zamkniętych 
pawilonów.

chcemy poprawić warunki 
handlu w segmencie „wa-

rzywa i owoce” – mówi Zdzisław 
Dzikołowski, dyrektor Tyskich Hal 

Targowych. – Nie budujemy tych 
obiektów dla nowych najemców, 
lecz dla tych, którzy do tej pory 
pracowali w tym miejscu. Po za-
kończeniu prac, co planowane jest 
na koniec kwietnia, handlowcy 
wrócą na swoje stanowiska.

Będą to jednak stanowi-
ska o zupełnie nowym standar-
dzie. – Powstaną 34 pawilony 
o powierzchni 20 mkw każdy 
– mówi Piotr Janusz, prezes Ty-
skiego Stowarzyszenia Kupców 
i Handlowców. – Zakończyliśmy 

już modernizację hali, gdzie zo-
stała zamontowana klimatyzacja 
i monitoring, wymieniliśmy też 
wszystkie drzwi. Następnym eta-
pem jest przebudowa „warzyw-
niaka”, a kolejnym będzie budowa 
pawilonów w miejsce wszystkich 
pozostałych „blaszaków” na tere-
nie targowiska.

– Będą to pawilony z wejściem 
do środka, wyposażone w prąd, 
wodę, ogrzewanie i wentylację – 
dodaje Zdzisław Dzikołowski.

SylwIa wItman
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 henryk Borczyk, prezes tauron ciepło S.a.

w miejsce dotychczasowych stoisk wybudowane zostaną 34 nowoczesne pawilony, każdy 
o powierzchni 20 mkw.

Z M i a n y  n a  t a r G o w i s k u

nowoczesny „warzywniak”

tt: jak zamknęliście ubiegły 
rok? czy kontrakty zostały 
wypracowane?
maRIOla SZulc: To, co zapla-
nowaliśmy, w większości się uda-
ło. W 2012 r. podpisaliśmy kon-
trakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na leczenie szpitalne 
w wysokości 28.193.048,00 zł. 
Wykonanie kontraktu na dzień 31 
grudnia 2012 wynosiło 29.214.554 
zł, a świadczenia zapłacone przez 
NFZ to 27.440.713 zł. W poszcze-
gólnych zakresach wykonywa-
nych świadczeń wystąpiły nie-
wykonania i nadwykonania. 
Niewykonania na sumę 691.568 
zł, a nadwykonania to kwota 
1.713.074 zł. Przekroczenie pla-
nu na procedury ratujące życie 
to 934.221 zł, co oznacza, że NFZ 
powinien je zapłacić w całości.

jak to wygląda na poszcze-
gólnych oddziałach?
Wynik dodatni osiągnęły od-
działy: Chorób Wewnętrznych, 
Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii, Chirurgii Ogólnej, Oku-
listyczny, Otolaryngologiczny, 
Neonatologiczny. Wynik ujemny 
pozostałych oddziałów mieści się 
w założonym poziomie 5 proc. 
i oscyluje w przedziale od 0,2 
do 4 proc. przychodów. Wyjątek 
stanowi tutaj Oddział Wewnętrz-
ny z Pododdziałem Kardiolo-
gicznym, który osiągnął wynik 
ujemny w wysokości 14,7 proc. 
przychodów. 
Mimo wszystko, po zbilansowa-
niu roku 2012 możemy stwier-
dzić, że był on dla nas udany. 
Biorąc pod uwagę fakt, że ist-
niejemy tak naprawdę dopie-
ro od siedmiu miesięcy, myślę, 
że możemy mieć powody do za-
dowolenia. Cieszy nas również, 
że z miesiąca na miesiąc wzra-
sta zaufanie pacjentów do spółki 
i do szpitala.

jaka jest wysokość kontrak-
tu na bieżący rok?
Wysokość kontraktu z NFZ na le-
czenie szpitalne wynosi 48.374.900 
zł. Na Izbę Przyjęć przysługuje  
6 tys. zł na dobę. W ubiegłym 
roku było to 800 zł na dobę. Za-
tem ta obecna kwota będzie mia-
ła zdecydowany wpływ na lepszy 
wynik finansowy za 2013 r.

jak długo się czeka na przy-
jęcie na poszczególne oddzia-
ły?
Rzeczywiście, na niektóre od-
działy są kolejki. Najdłużej czeka 
się na zabiegi zaćmy i na zabiegi 
związane z rekonstrukcją narzą-
du ruchu, to są biodra, stawy. 
Tutaj okres oczekiwania to nawet 
dwa, trzy lata. Natomiast jeże-
li chodzi o przyjęcia pacjentów 
na pozostałe oddziały, to naj-
dłuższa kolejka jest na Oddział 
Chirurgii Ogólnej. Tu czas ocze-
kiwania na przyjęcie to ok. pół-
torej miesiąca.

Z czego wynikają te kolejki? 
to brak wolnych łóżek, czy 
kwestia finansowania?
To trudna kwestia. Pobyt pacjen-
ta na oddziale zabiegowym jest 
dłuższy. Kolejki wynikają głów-
nie z kontraktu, bo liczba łóżek 

na oddziałach jest dopasowana 
do wysokości kontraktu. Mamy 
możliwości lokalowe, by zwięk-
szyć liczbę łóżek, ale nie pozwala 
nam na to kontrakt. Finanse są 
sztywne.

czy udało wam się przepro-
wadzić już jakieś inwestycje, 
remonty, zakupy? a może 
dopiero planujecie podjęcie 
działań w tym zakresie? czy 
spółka pozyskała na ten cel 
sponsorów?
Udało nam się już zrealizować 
pewne remonty. Pozyskaliśmy 
na ten cel również sponsorów. 
Wyremontowaliśmy toalety przy 
Izbie Przyjęć. Obecnie wymie-
niamy stare, drewniane ławy 
przy Izbie Przyjęć na wygodne 
krzesełka. Wyposażyliśmy Od-
dział Zakaźny w nowe szafki 
przy łóżkach. Zdaję sobie spra-
wę z tego, że to drobne prace, ale 
mają one duży wpływ na popra-
wę komfortu naszych pacjentów, 
a to jest dla nas bardzo ważne. 
Planujemy podejmowanie ko-
lejnych zadań w tym zakresie. 
Wiemy już, że na ten rok powiat 
bieruńsko-lędziński zarezerwo-
wał w swoim budżecie kwotę 
100 tys. zł, która przeznaczona 
będzie na zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego na Oddział 
Okulistyczny.

w ostatnim czasie pojawiły 
się nowe nazwiska wśród 
ordynatorów...
Tak. Dr n. med. Wojciech Krze-
wiński kieruje Oddziałem Cho-
rób Wewnętrznych. Zastąpił dr n. 
med. Czesława Marcisza, który 
w spółce pełni obecnie funkcję 
konsultanta oraz przewodniczą-
cego Komitetu Terapeutycznego. 
Nowy szef jest również na Od-
dziale Ginekologiczno-Położni-
czym, to prof. dr hab. n. med. 
Krzysztof Sodowski. Oczywiście 
nadal będziemy korzystać z wie-
dzy i doświadczenia prof. Ry-
szarda Poręby, który pozostanie 
u nas na stanowisku konsultan-
ta. Wkrótce będzie również peł-
nił funkcję przewodniczącego 
„Konsorcjum do walki z rakiem 
szyjki macicy”, które swoją sie-
dzibę będzie miało w naszym 
szpitalu.

co będzie w miejscu, w któ-
rym do niedawna mieściła 
się pediatria?
Obecnie kończymy remont tego 
oddziału. W najbliższym czasie 
zostanie tam przeniesiony Od-
dział Wewnętrzny z Pododdzia-
łem Kardiologicznym, który 

obecnie mieści się w pawilonie. 
Takie działanie, to kolejna reduk-
cja kosztów, ponieważ obecnie 
musimy płacić za wynajmowanie 
sal w pawilonie. Takie rozwią-
zanie również poprawi komfort 
pacjentów i personelu. Czeka nas 
również przeniesienie z pawilo-
nu Oddziału Dermatologiczne-
go do budynku zakaźnego, ale 
to wymaga już większych nakła-
dów finansowych.

jakie ma pani plany na przy-
szłość?
Przede wszystkim, musimy 
prowadzić taką politykę finan-
sową, która będzie prowadziła 
do tego, że nasze oddziały będą 
się bilansować. Przymierzamy się 
również do zebrania kwoty po-
trzebnej na zakup nowego apara-
tu rentgenowskiego. Biorąc pod 
uwagę fakt, że na Oddziale Gine-
kologiczno-Położniczym mamy 
dwóch znamienitych profesorów, 
będziemy się starali podnieść 
poziom tego oddziału do trze-
ciego stopnia referencyjności, 
co w praktyce oznacza możli-
wość przyjmowania pacjentek 
z najbardziej zagrożonymi ciąża-
mi, z ciążami mnogimi i różny-
mi komplikacjami. Już na dzień 
dzisiejszy dysponujemy sprzętem 
medycznym, który potrzebny 
jest do leczenia takich pacjen-
tek. Praktycznie pozostaje nam 
tylko dostosowanie do tego na-
szych sal, czyli chodzi o względy 
czysto logistyczne. Zamierzamy 
również rozszerzyć zakres pro-
wadzonych świadczeń o usługi 
komercyjne. Jeszcze w tym roku 
planujemy otworzyć pierwsze 
poradnie specjalistyczne. W lu-
tym uruchomimy także nową 
stronę internetową szpitala.

ROZmawIała  
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co słychać w szpitalu 
wojewódzkim?
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Długo, bo do połowy grudnia, 
czekaliśmy na rozstrzygnię-
cie przetargu dotyczącego ak-
cji Zima 2012/2013. Do tego 
czasu drogami krajowymi, 
powiatowymi oraz gmin-
nymi w dzielnicach obrzeż-
nych miasta zajmowała się 
firma eKO-OgRÓD z tychów, 
a za stan chodników, przejść 
dla pieszych, parkingów, od-
powiadała firma Kem – ty-
skie Drogi z tychów.

w wyniku przetargu tej zimy 
i przez dwie następne od-

śnieżanie i utrzymanie dróg na te-
renie miasta należy do konsorcjum 
trzech firm: Międzygminnego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Od-
padami i Energetyki Odnawialnej 
„MASTER” Sp. z o.o., BIO-EKOS 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 
oraz „EKO-OGRÓD” Z.F. Kon-
serwacja Terenów Zielonych.

trudny tydzień
Ostatni tydzień wszyst-

kim dał się we znaki. Marznąca 
mżawka i opady śniegu spiętrzyły 
trudności nie tylko na drogach, 
ale przede wszystkim na parkin-
gach i chodnikach. Nawet szybka 
reakcja ze strony odpowiedzial-
nych za odśnieżanie chodników, 
w tym m.in. spółdzielni i właści-
cieli posesji, niewiele pomagała, 
bo po prostu piasek, którym były 
posypywane, momentalnie po-
krywała skorupa lodu.

– Na miasto wyjechał cały 
sprzęt, a do odśnieżania chodni-
ków i ulic zostały zaangażowane 
wszystkie brygady – powiedzia-
ła Agnieszka Kijas z Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów. – Choć 
zimą warunki na drogach są 

trudne, jak na razie w Tychach 
akcja przebiega sprawnie i bez 
większych problemów. Pod nu-
merem telefonu 501–46–42–46 
pracownicy MZUiM pełnią ca-
łodobowe dyżury, przyjmując 
zgłoszenia dotyczące zimowego 
utrzymania dróg administrowa-
nych przez jednostkę. Dotych-
czas tych zgłoszeń jest niewie-
le. W czasie największego dotąd 
załamania pogody odnotowa-
liśmy 10 telefonów mieszkań-
ców. Po otrzymaniu zgłoszenia 
natychmiast podejmowana jest 
interwencja.

w dyspozytorni
Jak co roku pracę wszystkich 

służb miejskich koordynuje Miej-

ski Ośrodek Dyspozycyjny przy 
Straży Miejskiej. Czynne są ogól-
nodostępne, całodobowe numery 
telefonu MOD: linia bezpłatna 
986, linia płatna 32/776–39–86.

– Od minionego ponie-
działku (21 stycznia) do czwart-
ku zanotowaliśmy 62 interwen-
cje mieszkańców – stwierdził 
st. inspektor Sławomir Gurdek, 
rzecznik Straży Miejskiej. – Po-
czątkowo było kilka telefonów 
informujących, że w niektóre 
miejsca w dzielnicach obrzeż-
nych nie dojechał sprzęt, potem 
większość dotyczyła śliskich 
chodników i zalegającego bło-
ta pośniegowego. Służby działa-
ły i działają sprawnie, wszystkie 
główne szlaki komunikacyjne są 

przejezdne, nie zanotowaliśmy 
poważnych utrudnień na dro-
gach i niebezpiecznych zdarzeń. 
Także kierowcy na ogół zachowy-
wali ostrożność i czujność.

więcej sprzętu
Po przetargu zwiększyła się 

ilość sprzętu, który wykorzysty-
wany jest w ramach Akcji Zima 
– 18 ciągników zamiast 16, 12 płu-
gopiaskarek zamiast 10. 

Dodatkowo pracują koparko-
ładowarki (razem 4) i samochody 
dostawcze (łącznie 5). Jednocze-
śnie w Akcji Zima udział bierze 5 
brygad ręcznego odśnieżania.

– Jeżeli chodzi o zgromadzo-
ny materiał, jego ilość nie może 
być mniejsza niż ustalony pułap, 

a zapas systematycznie uzupeł-
niamy – dodaje Agnieszka Ki-
jas. – Pozwala to na utrzymanie 
ciągłości akcji. W magazynach 
wykonawcy zgromadzono 800 
ton soli drogowej, 20 ton chlor-
ku wapnia oraz 1000 ton piasku. 
Warto dodać, iż wszystkie płu-
go-piaskarki i ciągniki zostały 
wyposażone w urządzenia GPS, 
które pozwalają zlokalizować 
pojazd na e-mapie i monitoro-
wać jego pracę. Dzięki temu dys-
pozytor jest w stanie precyzyjnie 
określić, czy przy odśnieżaniu 
miasta pracuje odpowiednia 
ilość sprzętu, a także czy akcja 
prowadzona jest we wskazanych 
rejonach.

leSZeK SOBIeRaj

śnieżne czapy i sople na drze-
wach i dachach budynków 
z pewnością dodają zimo-
wemu krajobrazowi uroku. 
nie można jednak zapomi-
nać, że mogą stanowić za-
grożenie.

chociaż wygląda lekko, je-
den metr sześcienny puszy-

stego śniegu waży około 200 kg. 
Przy śniegu mokrym to już waga 
700–800 kg. Metr sześcienny lodu 
waży ok. 900 kg. Należy pamię-
tać, że w okresie odwilży nawet 
kilkucentymetrowa warstwa śnie-
gu robi się ciężka i często potem 
zamienia się w lód.

na dachach
Do odśnieżania dachów, usu-

wania nawisów śnieżnych i zwi-
sających sopli zobowiązani są 

właściciele i administratorzy bu-
dynków. Nad tym, by prawidłowo 
wywiązywali się z tego obowiąz-
ku, czuwa Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego, ale rów-
nież Straż Miejska, Policja i Straż 
Pożarna. – Gdy mamy obfite opa-
dy śniegu i warunki atmosferyczne 
sprzyjają powstawaniu zagrożeń, 
jeździmy w teren i przeprowa-
dzamy kontrole – mówi Adrian-
na Piórkowska, starszy inspektor 
PINB w Tychach. – Sprawdzamy 
przede wszystkim obiekty wielko-
powierzchniowe: hale, magazy-
ny, obiekty handlowe. Zaleca się, 
aby każdy z takich obiektów po-
siadał stosowną instrukcję, która 
określi kiedy, przy jakiej grubości 
i wadze pokrywy śnieżnej należy 
dach odśnieżyć. Zależy to oczy-
wiście od konstrukcji dachu i jej 
wytrzymałości.

Jak mówi Adrianna Piór-
kowska, zarządcy i właściciele 
obiektów znają swoje obowiąz-
ki i zazwyczaj rzetelnie ich prze-
strzegają. – Rzadko stajemy przed 
koniecznością nakładania kar, 
chociaż zdarza się, że po kontroli 
nakazujemy odśnieżanie – mówi. 
– Najczęściej kończy się na po-
uczeniu i to skutkuje.

Zagrożenie mogą stanowić 
także lodowe sople, szczególnie te 
zwisające nad chodnikami i cią-
gami pieszymi. Za ich usuwanie 
z budynków również odpowie-
dzialni są właściciele i admini-
stratorzy. Pamiętajmy, że jeże-
li zaobserwujemy potencjalnie 
niebezpieczną sytuację, możemy 
ją zgłosić zarządcy budynku lub 
Straży Pożarnej, która również in-
terweniuje w takich sytuacjach 
i usuwa zagrożenie. Tyska straż 

pożarna w okresie grudzień 2012 
– styczeń 2013 miała trzy wezwa-
nia związane z soplami i kolejne 
trzy w związku z zerwanymi pod 
ciężarem śniegu i lodu przewoda-
mi energetycznymi. Pod ciężarem 
pokrywy śnieżnej rozerwało się 
też zadaszenie sezonowego obiek-
tu sportowego przy ul. Edukacji 
(korty tenisowe).

pod stopami
Zimą niebezpieczeństwo 

czaić się może nie tylko nad na-
szymi głowami, ale też pod stopa-
mi. Oblodzony lub nieodśnieżo-
ny chodnik może być przyczyną 
przykrego wypadku. Za należyty 
stan chodników na terenie gminy 
odpowiadają firmy realizujące 
zadania w ramach „Akcji Zima”, 
wybierane co roku w drodze 
przetargu. Jednak za sprzątanie 

i odśnieżanie chodników przy-
legających bezpośrednio do po-
sesji – prywatnej, spółdzielczej 
lub komunalnej – odpowiada 
jej właściciel lub zarządca. Straż 
Miejska w ramach „Akcji Zima” 
kontroluje, czy mieszkańcy są 
świadomi tego obowiązku i czy 
go przestrzegają. – Mieszkańcy 
naszego miasta wiedzą o tym 
i z reguły starają się na bieżąco 
sprzątać i odśnieżać – mówi st. 
insp. Sławomir Gurdek, rzecz-
nik Straży Miejskiej w Tychach. 
– Jednak zdarzają się przypadki, 
że chodnik jest oblodzony lub 
zalega na nim śnieg. Wtedy in-
terweniują nasi funkcjonariusze. 
Stosują pouczenia lub nakłada-
ją mandaty. Za nieodśnieżenie 
chodnika przy własnej posesji 
grozi mandat do 500 zł.

SylwIa wItman
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tychy 
w koncepcji 
wejcherta 
i dziś

tylko do czwartku, 31.01, moż-
na składać prace na konkurs 
fotograficzny organizowany 
przez muzeum miejskie.

konkurs „Tychy w koncepcji 
Kazimierza Wejcherta i dziś” 

skierowany jest do młodzieży i do-
rosłych – fotografów – amatorów. 
Tematem konkursu są Tychy – 
miasto, jego przestrzeń, architek-
tura. Zadaniem fotografujących 
jest uchwycenie charakteru miasta, 
zwłaszcza odczytanie w przestrzeni 
miejskiej najważniejszych elemen-
tów koncepcji miasta K. Wejcherta. 
Inspiracją może stać się również 
wystawa poświęcona profesorowi, 
prezentowana w Muzeum Miej-
skim w Tychach.

Na konkurs można przesłać 
maksymalnie trzy fotografie jed-
nego autora lub reportaż do pięciu 
fotografii (w formacie 20x30). Każ-
de zdjęcie należy opatrzyć z tyłu 
tytułem i godłem. Godło oraz dane 
o autorze należy umieścić w za-
mkniętej kopercie, opisanej tym 
samym godłem (dane o autorze: 
imię, nazwisko, wiek, tel. kontak-
towy, w przypadku uczniów szkół, 
podopiecznych placówek oświato-
wych także nazwa szkoły/placówki, 
nazwisko opiekuna). Prace można 
składać osobiście w muzeum lub 
wysłać na adres: Joanna Kucz-
Pieczka, Muzeum Miejskie w Ty-
chach, plac Wolności 1, 43–100 Ty-
chy. Zgłoszone fotografie oceniać 
będzie jury powołane przez dyrek-
tora Muzeum Miejskiego w Ty-
chach. Warto dodać, że najciekaw-
sze zdjęcia będzie można oglądać 
w marcu i w kwietniu 2013 roku 
na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu jest do-
stępny na www.muzeummiejskie.
tychy.pl w zakładce „Konkursy”. 
Informacji udzielają także Joanna 
Kucz-Pieczka (j.kucz@muzeum-
miejskie.tychy.pl) i Agnieszka Czy-
żewska (a.czyzewska@muzeum-
miejskie.tychy.pl), tel. 32 327 18 
20–22. eS

WystaWa

Do 2 lutego można zwie-
dzać wystawę „Profe-
sor kazimierz wejchert. 
w stulecie urodzin” w sali 
ekspozycyjnej muzeum 
miejskiego w tychach 
przy ul. katowickiej 9. 
wstęp wolny. tyskie mu-
zeum wydało również 
książkę – zapis wspo-
mnień o kazimierzu wej-
chercie autorstwa marii 
lipok – bierwiaczonek 
oraz architekta andrzeja 
czyżewskiego – współ-
pracownika, a zarazem 
przyjaciela kazimierza 
i hanny wejchertów. 
można ją nabyć w mu-
zeum, kosztuje 28 zł.

konsorcjum  
na pierwszej linii

Ś n i E g ,  s o P L E  i  L ó d ,  c z y l i . . .

Zimowe zagrożenia

w akcji Zima uczestniczy 12 pługopiaskarek, 18 ciągników, 4 koparko-ładowarki.

z
d

j
ę

c
ia

/e
l

iz
a

 M
a

d
e

j

7twoje tychy |  29 stycZnia 2013



w Zespole Szkół nr 1 w ory-
ginalny sposób obchodzo-
no 150. rocznicę powstania 
Styczniowego.

Przed budynkiem, 22 stycz-
nia, witała wchodzących 

malownicza grupa powstańców, 
a na drzwiach szkoły wisiał wiel-
ki plakat manifestu Rządu Na-
rodowego.

Rekonstrukcja
Chór złożony z uczennic szko-

ły, a kształcący się w MDK nr 1, 
odśpiewał kilka pieśni poczynając 
od „Gaude Mater Polonia”. Większa 
część uczniów przyszła na zajęcia 
ubrana w stroje z epoki. Były po-
wstańcze mundury, ale największe 

wrażenie robiły przebrane w stylo-
we stroje nauczycielki i uczennice. 
Na korytarzach dominował czar-
ny kolor, przypominając, w jakich 
ubraniach chodziły na co dzień 
matki i żony styczniowych po-
wstańców.

– Pokazujemy modę lat 60. 
XIX wieku w Polsce. To była ża-
łoba. Jednocześnie jako polonist-
ka mogę być przykładem żyjącego 
bohatera literackiego – Martą czy 
Andrzejową Korczyńską, a nawet 
mogłam zejść z obrazu Grottgera 
„Pożegnanie powstańca” – mówi 
Agnieszka Penkala, nauczycielka.

Biało-czerwono
Wszyscy nosili tego dnia bia-

ło-czerwone wstążki przypięte 

do piersi, a podczas uroczystej 
akademii młodzież zapoznała się 
z historią Powstania i jego odbi-
ciem w literaturze polskiej pod-
czas multimedialnych prezenta-
cji. Szczególne zainteresowanie 
wzbudziła opowieść nauczy-
ciela Witolda Naglika o losach 
matek i żon powstańców, które 
pozbawione majątków i środ-
ków do życia, musiały wykazać 
się ogromną wolą przetrwania, 
niejednokrotnie imając się zajęć 
dotąd będących domeną męż-
czyzn. Obecna na uroczystości 
poseł Maria Nowak zapoznała 
uczniów z uchwałą Sejmu RP 
ustanawiającą rok 2013 rokiem 
Powstania Styczniowego.

maReK cISZaK

tt: czy pańskim zdaniem zła 
opinia, jaką mają o ślązakach 
mieszkańcy innych rejonów 
kraju, to zaszłości z czasów 
II wojny światowej i okupa-
cji, czy też z powodu pewnego 
uprzywilejowania w okresie 
gomułkowsko – gierkowskim? 
a może jedno i drugie?
Prof. ryszard kaczmarek: 
Przede wszystkim, nie zgodził-
bym się ze zdaniem, że mieszkań-
cy innych regionów historycz-
nych Polski mają o Ślązakach złe 
zdanie. Nie potwierdzają tego 
żadne badania, a obserwacje jed-
nostkowe mogą tutaj być bardzo 
mylące. Za to rzeczywiście jest 
to region, którego odrębność jest 
postrzegana w całej Polsce bardzo 
mocno, a odmienności dotyczące 
obyczajowości, języka, mental-
ności, znane są prawie każdemu 
Polakowi. Negatywne opinie, je-
żeli występują, są moim zdaniem 
przede wszystkim pozostałościa-
mi po latach 70. i 80. ubiegłego 
wieku. A więc nie tyle dotyczą-
ce II Wojny Światowej, czy całej 
epoki PRL, ile odwołujące się 
do dekady Gierka i okresu kry-
zysu lat 80. Postrzegano wówczas 
województwo katowickie jako 
miejsce łatwego zarobku i przy-
wilejów, szczególnie dla górni-
ków. Notabene, nie zauważano, 
że nie ma to nic wspólnego z et-
nicznymi różnicami, a dotyczy 

jedynie grup zawodowych. Ale 
rzeczywiście, pewnym nowym 
zjawiskiem w ostatnich latach jest 
także zainteresowanie najnowszą 
historią Śląska, a właściwie Gór-
nego Śląska. To odkrywanie toż-
samości, nieraz bardzo bolesne, 
często staje się powodem debat 
i dyskusji nie tyle o historii, ile 
o mitach narosłych wokół wyda-
rzeń przez ostatnie kilkadziesiąt 
lat. To dotyczy także II Wojny 
Światowej i okresu powojenne-
go. Wyrażane są tu skrajne opi-
nie, rzadko popierane rzetelnym 
opisem historycznym. Tak było 
i z rocznicowymi obchodami po-
wstań śląskich, jak i z dyskusjami 
o wrześniu 1939 roku na Górnym 
Śląsku, o Górnoślązakach w We-
hrmachcie, czy ostatnio, o powo-
jennych obozach.

jeśli tak jest, to dlaczego mil-
czeniem pomija się postawy 
mazurów, czy próby utwo-
rzenia góralskich oddziałów 
przez hitlera? ten temat do-
piero niedawno ujrzał świa-
tło dziennie. może to pytanie 
zbyt daleko idące, ale chodzi 
o równowagę, o zachowanie 
proporcji.
Jeżeli chodzi o tematykę wojen-
ną, to moim zdaniem udział Ślą-
zaków w walkach Wehrmachtu 
stał się ostatnio głośny z dwóch 
powodów. Jednym była kampa-

nia prezydencka i słynne już wy-
szukanie „dziadka z Wehrmah-
tu”, by zdyskredytować jednego 
z kandydatów. To skoncentro-
wało uwagę opinii publicznej 
na problematyce służby Polaków 
w armii niemieckiej, nie tylko 
na Pomorzu, ale i na Górnym Ślą-

sku. Drugim, może znacznie waż-
niejszym powodem, była masowa 
skala zjawiska poboru do Wehr-
machtu, czego świadomość do tej 
pory rzeczywiście posiadali tylko 
nieliczni badacze. O ile wiedzia-
no o zaciąganiu do Wehrmach-
tu Pomorzan i Górnoślązaków, 

to mało kto mówił o liczbach, 
statystykach. Problem Mazu-
rów, a tym bardziej góralskich 
oddziałów, jest przy tym mar-
ginalny i można było go trakto-
wać jako historyczną ciekawost-
kę, a nie istotny i dzisiaj problem 
dziedzictwa historycznego. W ten 
sposób dyskusja historyczna stała 
się nieoczekiwanie problemem 
rozpatrywanym w otwartej de-
bacie publicznej, w której już nie 
tyle ważne były fakty historyczne, 
ile ich interpretacje i próby zdo-
minowania pamięci historycznej 
subiektywnym obrazem budowa-
nym na użytek programów po-
litycznych.

czy znana jest panu profeso-
rowi liczba obozów na śląsku 
po II wojnie światowej oraz 
liczba osób w nich przetrzy-
mywana? Ilu było tam śląza-
ków? czy wiadomo ilu więź-
niów wywieziono do pracy 
w kopalniach na północy 
Rosji?
Te liczby oczywiście nigdy nie 
będą precyzyjne. Poza tym, trzeba 
by tutaj zawsze dokładnie okre-
ślić, co rozumiemy pod pojęciem 
Śląsk w 1945 r., na co w tak krót-
kiej odpowiedzi brakuje miej-
sca. Wspomnę tylko, że przecież 
w tych obozach siedzieli również 
ludzie, których przyszłe obywa-
telstwo było jeszcze niepewne, 

ze względu na toczące się procesy 
rehabilitacyjne. Równie dobrze 
można wobec tego traktować 
ich jak Niemców przed wysie-
dleniem do Niemiec, lub jako 
Polaków przed oficjalną rehabi-
litacją. Generalnie, jeżeli chodzi 
o deportacje, to przygotowane 
listy wywózek w 1945 r. obej-
mowały około 25 tys. nazwisk. 
Dzisiaj, na podstawie wówczas 
sporządzanych list sowieckich, 
można stwierdzić, że ta liczba 
była jednak znacznie wyższa, 
bo sięgała ponad 70 tys. osób. 
Niektóre szacunki mówią nawet 
o 100 tys. górników. Warto jed-
nak pamiętać, że liczby te obej-
mują także tych, którzy mieszkali 
na terenach powiatów należących 
przed wojną do Rzeszy Niemiec-
kiej, a więc np. w Gliwicach czy 
Zabrzu. Zatrzymani przez Armię 
Czerwoną lub NKWD, w więk-
szości trafiali do odrębnych obo-
zów sowieckich, częściowo trak-
towanych jako obozy przejściowe 
przed deportacją. Podlegały one 
NKWD lub Głównemu Zarzą-
dowi do Spraw Jeńców Wojen-
nych.

Dokładna liczba obozów so-
wieckich w latach 1944-1945 nie 
jest znana. Szacuje się, że było 
ich w Polsce tym czasie ok. 40-
50, rozlokowanych najczęściej 
w miejscach dawnych obozów 
nazistowskich. Do największych 
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uczniowie szkoły w strojach z epoki wraz z nauczycielami (od lewej witold naglik – polonista, 
gabriela wysocka – wicedyrektor, po prawej marek Białoń – historyk).

prezes działającego w ty-
chach śląskiego Klubu Biro-
filów marek Brandys prze-
kazał nam zdjęcie zrobione 
w Browarach tyskich w li-
stopadzie 1945 r., z prośbą 
o pomoc w ustaleniu osób, 
które są na zdjęciu i okolicz-
ności zrobienia fotografii.

zadzwoniła do redakcji pani 
Bogna Paduch, która ma taką 

samą fotografię. Jest na niej jej 
mama Łucja Szajer.

– Stoi w pierwszym rzędzie, 
z prawej strony – powiedziała. 
– Mama miała wówczas 43 lata 
i była wdową. Znaleźliśmy się 
w trudnej sytuacji materialnej. 
Dostała jednak pracę w browa-
rze, w sekretariacie dyrektora. 
Na zdjęciu są pracownicy browa-

ru i ich żony w strojach śląskich. 
Nie jest to żaden zespół regional-
ny, po prostu nasze mamy miały 
stroje, które zakładały na różne 
uroczystości. Zdjęcie zrobio-
ne zostało na terenie browaru, 
a budynek który widać, został 
już wyburzony. Na dole znajdo-
wały się w nim pomieszczenia 
browaru, a u góry – mieszkania 
dla pracowników. Obok tego była 
stołówka.

Zdjęcie wykonano z okazji 
wizyty gości ze Stanów Zjedno-
czonych. Chodziło o przedsta-
wicieli Polonii Amerykańskiej. 
Z tego co wiem, była to wówczas 
duża uroczystość w browarze.

W sprawie zdjęcia prosi-
my o kontakt, tel. 667–022–090 
lub l.sobieraj@twojetychy.pl.

lS

6 8  L at  t e M u  w  b r o w a r z e

Kto na fotografii?

wszystkich, którzy wiedzą coś na temat tej fotografii lub 
znajdujących się na niej osób prosimy o kontakt: l.sobieraj@
twojetychy.pl.

na granicy – 
WystaWa

w zespole szkół nr 1 
otwarta została wystawa 
pod nazwą „na granicy. 
rzecz o czasach, ludziach 
i miejscach”. 
ekspozycja tematycz-
nie związana jest przede 
wszystkim – z decy-
zją rady ambasadorów 
ustalającą przebieg gra-
nicy polsko-niemieckiej 
na górnym śląsku. była 
to niespotykana w świe-
cie operacja; podzielony 
został jednolity obszar 
górnośląskiego okręgu 
Przemysłowego, jednej 
z największych aglome-
racji europy. nowa grani-
ca przebiegała pomiędzy 
domami, podwórkami, uli-
cami, zakładami przemy-
słowymi. ślązacy od tego 
momentu posiadali różne 
paszporty, służyli w róż-
nych armiach. wystawę 
można obejrzeć przy ul. 
wejchertów 20, do 5 lu-
tego w godzinach 8–15.30. 
oprowadzają uczniowie 
przygotowani przez mar-
ka białonia. Dla zs 1 wy-
stawę udostępnił Dom 
współpracy Polsko-nie-
mieckiej z gliwic.
 maRc

Odrębność naszego regionu jest postrzegana w całej polsce 
bardzo mocno – mówi prof. Ryszard Kaczmarek.
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należały obozy na interesującym 
nas terenie w Toszku, Racibo-
rzu, Opolu, Groszowicach, Ła-
będach koło Gliwic, Blachowni, 
Głubczycach, Kędzierzynie, Kor-
fantowie, Turawie, Kluczborku, 
Łagiewnikach, Strzelcach Opol-
skich, Tworkowie, Wojkowicach, 
Zdzieszowicach.

W niektórych obozach uda-
ło się bardziej precyzyjnie usta-
lić stopień śmiertelności. Był on 
straszliwie wysoki, a w Toszku 
sięgnął prawie 75 proc. W więk-
szości wypadków duże obo-
zy sowieckie przetrwały tylko 
do końca 1945 r., później prze-
jęła je polska administracja. Jeżeli 
chodzi o tzw. polskie obozy, było 
ich około 100 na terenie ówcze-
snego woj. śląskiego w latach 40., 
zresztą o bardzo różnym statusie. 
Nie jest znana precyzyjna liczba 
w nich przetrzymywanych.

W całej Polsce szacuje się 
je na około 200 tys. (bez jeń-
ców niemieckich), a tym bar-
dziej nieznane są dane dotyczące 
tego, ilu w tej masie było więź-
niów z Górnego Śląska. Szcze-
gółowych monografii i ustaleń 
doczekały się jednak największe 
z tych obozów: w Jaworznie, Zgo-
dzie, Mysłowicach, czy Łambino-
wicach. Stany tych obozów stale 
się zmieniały, co utrudnia poda-
nie precyzyjnych danych. Przy-
kładowo w najbardziej znanym 

z nich, w Zgodzie, istniejącym 
tylko w 1945 r., najwyższy stan 
więźniów latem wynosił ponad 
5 tys., a w Jaworznie, który po-
tem będzie pełnił funkcje Cen-
tralnego Obozu Pracy, liczba 
ta wówczas sięgała 4 tys., by już 
w styczniu 1946 r. przekroczyć 
7 tys. Te ciągle zmieniające się 
dane utrudniają bardzo poda-
wanie sumarycznych liczb dla 
całego województwa śląskiego, 
tym bardziej, że o zatrzymanych 
dla części obozów nie posiada-
my tak precyzyjnych informacji. 
Informacje podręcznikowe, ale 
na poziomie akademickim, do-
tyczące tych zagadnień zawarte 
są w mojej książce „Historia Pol-
ski 1914–1989”, PWN Warszawa 
2010. przeznaczonej właśnie dla 
czytelnika interesującego się hi-
storią, ale niekoniecznie zamie-
rzającego studiować szczegółowe 
monografie.

Zainteresowanych już szcze-
gółowo historią Śląska po wojnie 
odsyłam do dwóch pozycji: Wo-
jewództwo śląskie 1945–1950, red. 
Adam Dziurok, Ryszard Kacz-
marek, Katowice 2007; i Historia 
Górnego Śląska, red. J. Bahlcke, 
D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gli-
wice 2011.

Dziękuję za rozmowę.
ROZmawIał: 

jan maZuRKIewIcZ

miniony weekend upłynął 
w naszym mieście w ryt-
mie muzyki mórz i oceanów. 
wszystko za sprawą zimo-
wej edycji festiwalu szanto-
wego port pieśni pracy.

kolejna edycja festiwalu „Port 
Pieśni Pracy” potwierdziła, 

że jest w Tychach liczna grupa 
miłośników piosenki żeglarskiej. 
Świadczą o tym pełne sale pod-
czas koncertów w Zespole Szkół 
Muzycznych i w klubie „Pali-
sander”. Myślę, że różnorodna 
oferta, jaką co roku proponu-
jemy publiczności – od szanty 
klasycznej śpiewanej a capella, 
po zespoły z rozbudowanym in-
strumentarium – zdaje egzamin. 
Cieszy również wysoki poziom 
konkursu i rosnąca liczba wy-
konawców, którzy się do niego 
zgłaszają – mówi Wojciech Wie-
czorek, dyrektor Miejskiego Cen-
trum Kultury w Tychach. – Już 
teraz zapraszamy na festiwal let-
ni, który odbędzie się nad Jezio-
rem Paprocańskim 24 i 25 sierp-
nia – dodaje.

Jak co roku, do Tychów przy-
jechały gwiazdy muzyki szantowej. 
Przed tyską publicznością wystąpi-
li: Klang, Mechanicy Szanty, Chris 
Ricketts, Banana Boat, Atlantyda, 
Formacja, Flash Creep, Męski Chór 

Szantowy „Zawisza Czarny”, Perły 
i Łotry, Carrantuohill z Robertem 
Kasprzyckim.

– Na szanty chodzę od lat 
z tą samą grupą znajomych. Kil-
ku z nich przyjeżdża na ten festiwal 
do Tychów aż z Poznania. To super, 
że w samym środku zimy moż-
na poczuć zapach morza i plaży. 
To przywołuje wakacyjne wspo-

mnienia i pozwala w lepszym 
humorze oczekiwać na nadejście 
wiosny – powiedziała w rozmo-
wie z nami tyszanka Katarzyna 
Krystyniak.

Na tegoroczny konkurs, któ-
ry zawsze towarzyszy festiwalowi, 
zgłosiło się sześć zespołów. Najlep-
szy okazał się Ankern z Górowa 
Iławieckiego. Nagrodą dla zwycięz-

cy jest Wielki Dzwon Portu Pieśni 
Pracy, nagroda pieniężna w wyso-
kości 4 tysiące zł brutto, nominacja 
do Przeglądu Konkursowego Festi-
walu Shanties 2014 oraz zaprosze-
nie do występu w XVI Festiwalu 
Piosenki Żeglarskiej w Charzyko-
wach i XXVII Festiwalu Szantowe-
go Port Pieśni Pracy w Tychach.
 ewa StRZODa

p o r t  P i E Ś n i  P r a c y  z a  n a M i

tychy miastem 
portowym
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w czasie szantowego festiwalu, dla tyskiej publiczności zaśpiewała m.in. Formacja.
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ulgi dla emerytów
przeszedłem na emeryturę 
dwa lata temu, gdy ukończy-
łem 60 lat. Od tego momentu 
jeździłem autobusami na bi-
lecie ulgowym. niestety za-
rządzenie prezydenta miasta 
zmieniło wiek, od jakiego obo-
wiązują bilety ulgowe teraz 
muszę płacić za cały bilet. 
czym kierował się pan pre-
zydent, że zabrał emerytom 
ulgi? czy miastu tak bardzo 
brakuje pieniędzy, że musi 
sięgać do kieszeni emery-
tom? czy prawo może dzia-
łać wstecz? jeżeli raz naby-
łem prawo do ulgi, czy można 
mi je zgodnie z prawem za-
brać?
ODpOwIaDa lucjan Dec 
Z mIejSKIegO ZaRZąDu 
KOmunIKacjI w tychach: 
Uprzejmie informuję, że upraw-
nienia do przejazdów ulgowych 
dla emerytów nie mają charakteru 
ogólnopolskiego i nie są unormo-
wane ustawowo. Decyzja w przed-
miotowej kwestii jest określona 
Uchwałą Rady Miasta Tychy. Za-
tem modyfikacja tzw. katalog ulg 
gminnych leży wyłącznie w kom-
petencji Rady Miasta Tychy.

Obecnie wiek emerytów korzy-
stających z przejazdów ulgowych 
w komunikacji organizowanej 
przez MZK w Tychach jest obec-
nie mniej restrykcyjny niż wiek 
emerytalny określony ustawą eme-
rytalną. Osoby, które na podsta-
wie różnych przywilejów przeszły 
na emeryturę wcześniej niż w wie-
ku ustawowym do momentu osią-
gnięcia wieku określonego uchwałą 
nie są uprawnione do przejazdów 
ulgowych. Wcześniej uprawnie-
nie przysługiwało wyłącznie nie-
pracującym emerytom. Niestety 
w związku z faktem, iż kontroler 
praktycznie nie był w stanie spraw-
dzić na miejscu kontroli czy dany 
emeryt pracuje czy też nie, wie-
le osób wykorzystywało ten fakt. 
W konsekwencji dochodziło do sy-
tuacji, w której 40-letni emeryt, 
na podstawie biletu ulgowego, co-
dziennie jeździł do miejsca pracy. 
Rozwiązanie przyjęte przez Gminę 
Tychy oraz siedem innych miej-
scowości działających w ramach 
Porozumienia Międzygminnego 
zastosowane zostało także w sze-
regu innych ośrodków np. w Mię-
dzygminnym Związku Komunika-
cyjnym w Jastrzębiu-Zdroju czy też 
w Rybniku.

cena wodomierza
jestem mieszkańcem osiedla 
a. pod koniec 2012 r. wymie-
niono mi wodomierz i otrzy-
małem do zapłaty fakturę 
na kwotę 177 zł. Sprawdzi-
łem, w sklepie nowy wodo-
mierz kosztuje około 60–70 
zł. w administracji (mZBm) 
zapytałem skąd cena 177 zł, 
nie otrzymałem satysfakcjo-
nującej odpowiedzi. Obsługu-
jąca mnie pani nie była w sta-
nie przestawić mi paragonu, 
chciałbym się dowiedzieć ile 
administracja zapłaciła za te 
wodomierze?
ODpOwIaDa teReSa ja-
necZKO, DyReKtOR mIej-
SKIegO ZaRZąDu Bu-
DynKÓw mIeSZKalnych 
w tychach: Na osiedlu 
A w 2012 r. wymieniono prawie 
1200 sztuk wodomierzy. W nieru-
chomościach na osiedlu A są dwa 
rodzaje wodomierzy, skrzydełkowe 
i tłokowe. Wodomierze tłokowe są 
dokładniejsze pod kątem nalicza-
nia ilości przepływu wody, przez 
co też są droższe. Kwota 177 zł jest 
kwotą brutto kupna wodomierza 
tłokowego wraz z jego montażem. 
Na powyższą kwotę składa się za-
kup wodomierz Aquadis+ 135 zł 
netto i 29,57 zł netto – robocizna 
(demontaż starego wodomierza, 
montaż nowego wodomierza, za-
łożenie nowych plomb). Wymiana 
dokonywana jest raz na pięć lat, 
w oparciu o zawartą umowę po-
między Wspólnotą Mieszkaniową 
nr 13/I a firmą świadczącą usługi 
polegające na bieżącej konserwacji 
wraz z całodobowym świadcze-
niem czynności pogotowia tech-
nicznego w nieruchomości. Sw

w gruDniu ubiegłego 
roku w taryFie 

PomarańczoweJ 
nastąPiły istotne 

zmiany. PrzeDe 
wszystkim zmienił 

się emitent 
„Pomarańczowych” 
biletów. wcześnieJ 

był nim mieJski 
zarząD komunikacJi 

w tychach, teraz 
– koleJe śląskie. 

PoJawiło się wiele 
Pytań. gDzie teraz 

kuPić bilety? kto 
zachowa Prawo 
Do PrzeJazDów 

ulgowych a kto 
Je straci? takie 

Pytania wciąż 
naPływaJą 

Do naszeJ reDakcJi.

Sylwia witman
s.witman@twojetychy.pl

z
e zmianą emitenta bi-
letów łączą się kolejne 
zmiany, bardzo istotne 
dla użytkowników. Przy-

pomnijmy – Taryfa Pomarańczo-
wa została wprowadzona pod re-
aktywacji połączenia kolejowego 
Tychy Miasto Katowice, od ko-
niec 2008 r. Bilety uprawniające 
do przejazdu zarówno autobusami 
i trolejbusami na terenie miasta, 
jak i podróży pociągiem do Kato-
wic, miały ułatwić pasażerom po-
dróż i zachęcić ich do korzystania 
z przywróconej linii kolejowej.

9 grudnia 2012 r. pasażerów 
z Tychów do Katowic zaczęły wo-
zić Koleje Śląskie. Nowy przewoź-
nik kolejowy stał się też nowym 
emitentem „pomarańczowych” bi-
letów (teraz pomarańczowe są już 
tylko z nazwy), które przestały być 

biletami komunikacji miejskiej, 
a stały się biletami kolejowymi.

Kto zyskał, kto stracił?
Porównując obie taryfy 

w skrócie powiedzieć można, 
że na zmianie najbardziej straci-
li emeryci i renciści. Według ta-
ryfy MZK Tychy mieli oni prawo 
do 50 proc. zniżki. W Kolejach 
mają 37 proc. zniżki, jednak tylko 
na dwa przejazdy w roku. Jeżeli 
jeżdżą pociągiem częściej, muszą 
kupować cały bilet.

Zyskali natomiast nauczyciele. 
W Kolejach mają 37 proc. zniż-
ki, w MZK Tychy zniżki ich nie 
obejmowały.

Uczniowie zachowali prawo 
do przejazdów ulgowych, z tą róż-
nicą, że w MZK zniżka dla nich 
wynosiła 50 proc. a w Kolejach jest 
to 37 proc. Dla studentów zmie-
niło się niewiele (50 proc. zniżki 
w MZK, 51 proc. w Kolejach).

Różnice wynikają stąd, że kwe-
stię zniżek kolejowych reguluje 
ustawa, a więc akt prawny Rzecz-
pospolitej Polskiej. Natomiast zniż-
ki w komunikacji miejskiej regulo-
wane są uchwałami odpowiedniej 
rady miasta lub gminy.

gdzie kupić?
Wielu pasażerów miało też 

problemy z zakupem nowych bi-

letów pomarańczowych. Na po-
czątku były one dostępne jedy-
nie w biletomatach na peronach 
i w kasie Kolei Śląskich na dwor-
cu. Obecnie, według wykazu 
przedstawionego przez Koleje 
Śląskie, sprzedaż biletów poma-
rańczowych prowadzi trzyna-
ście kiosków na terenie miasta 
Tychy:
æ  ul. Budowlanych 33 (koło 

sądu)
æ  ul. honoraty 32 (punkt pra-

sowy w bloku)
æ  ul. grota roweckiego 53a 

(koło azetu)
æ  ul. nałkowskiej (koło 

„gwiazdy”)
æ  ul. armii krajowej (salonik 

prasowy)
æ  al. niepodległości (kiosk 

„tęcza”)
æ  al. Piłsudskiego 4 (obok 

sP 21)
æ  ul. Budowlanych 75 (E.LEc-

LErc)
æ  ul. Paprocańska (pętla tro-

lejbusowa)
æ  ul. dmowskiego (obok ros-

smanna)
æ  ul. Zaręby 7 (salonik pra-

sowy w bloku)
æ  ul. kubicy 9 (ryneczek 

na osiedlu k)
æ  ul. armii krajowej 1 (przy-

stanek).
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taryfa Pomarańczowa  
po nowemu

Prezydent miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie  

Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości nr 49, VII piętro, 
 został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący:

bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokalu użytkowego garażu nr 149 przy ulicy Grota-Ro-
weckiego wraz z oddaniem udziału wynoszącego 0,0042 części w prawie użytkowania wieczystego 
działek nr 5308 i 5136/70 o pow. łącznej 9299 m², co stanowi 39,05 m².

Prezydent miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 

położonych w Tychach przy ul. Barona 30
1/ I piętro 208 pow. 146,96m2

2/ III piętro 413 pow. 131,67m2

Lokale wyposażone w instalacje: co., elektryczną, telefoniczną. Przyszły najemca jest zobowią-
zany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do prowadzenia danej działalności 
– na własny koszt. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2013r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości 49 – sala 101 I piętro
1/- o godz. 900

2/- o godz. 910

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu. Stawka wyjściowa 
do przetargu wynosi 27,00 zł/m2 Wysokość postąpienia – nie mniej niż 1 zł. Umowa najmu zawarta 
zostanie na czas nieokreślony. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłata wadium w wysokości •	 – 1500 zł do dnia 14 lutego 2013 r. przelewem na konto nr 73 
1020 2528 0000 0902 0267 5213 PKO Bank Polski SA lub w kasie Urzędu
/w przypadku przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/- na każdy lokal oddzielnie•	
wpłata kwoty na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wysokości •	 250 zł do dnia 14 
lutego 2013 r. przelewem na konto nr 76102025280000010202675163 PKO Bank Polski SA lub 
w kasie Urzędu Miasta na każdy lokal oddzielnie
złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia•	  14 lutego 2013 r. pisemnego zgłoszenia 
przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie szczegółowych •	
zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania umo-•	
wy najmu
oświadczeniem o braku zaległości czynszowych•	
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu złożone oso-•	
biście w Wydziale Gospodarki Lokalowej a w przypadku rozdzielności majątkowej dołączenie 
kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium i kosztów przetargu•	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub 
unieważnienie przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy 
osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony 
jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter. Informacji szczegółowych w 
sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej tel. 32 776-30-57. 

Przewodniczący  
rady miasta Tychy Vi kadencji

zawiadamia
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 stycznia 2013 roku na godz. 1300  do sali nr 102 
Urzędu Miasta Tychy przy Alei Niepodległości 49  sesję Rady Miasta Tychy VI kadencji.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy VI kadencji /-/ mgr Zygmunt Marczuk
Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy (link: Sesje Rady Miasta) 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy. 
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mistrzowie 
ortografii
uczestnicy Ochotniczych 
hufców pracy województwa 
śląskiego 23 stycznia wzięli 
udział w V edycji konkursu 
ortograficznego „Zostań mi-
strzem Ortografii”, który or-
ganizowany był przez śląską 
wojewódzką Komendę Ohp 
w Katowicach oraz hufiec 
pracy 12–3 w tychach.

Do udziału w zmaganiach kon-
kursowych stanęło 15 drużyn. 

Mistrzem ortografii została Bar-
bara Sikora z OSiW Wisła, dru-
gie miejsce zajęła Niocola Foreiter 
z 12–20 HP Rybnik, trzecie miejsce 
przypadło Dawidowi Cieślok z 12–1 
HP Siemianowice Śl., jury przy-
znało dwa równorzędne czwar-
te miejsca dla Mateusza Borutka 
z 12–6 HP Pszczyny oraz Dominika 
Zachariarza z 12–35 HP Sosnowca. 
W kategorii drużynowej zwycię-
żył Hufiec Pracy z Siemianowic 
Śl., drugie miejsce zajął Hufiec 
Pracy z Rybnika, trzecie miejsce 
zajęli: ŚHP z Bielska Białej i ŚHP 
Pyskowice.

Równocześnie zostały ogło-
szone wyniki II Wojewódzkiego 
Konkursu „Zawód Powinien być 
pasją”. W kategorii praca literacka: 
I miejsce zajęła Anna Kapa z 12–21 
ŚHP z Bielska Białej, II miejsce – 
Marzena Majchrzak z 12–29 ŚHP 
Częstochowa, III – Mateusz Libera 
z 12–6 HP Pszczyna i Marcin Paź-
dziorek z 12–3 HP Tychy. eS

Zachęcamy do przekazywa-
nia darowizny z jednego pro-
centa na rzecz tyskich orga-
nizacji pożytku publicznego. 
poniżej w kolejności alfabe-
tycznej prezentujemy kolej-
ne trzy organizacje z terenu 
naszego miasta.

koMitEt PoMocy dLa 
ZWiErZĄt KRS 0000015352 – 
prowadzi m.in. działania na rzecz 
humanitarnego obchodzenia 
się ze zwierzętami, kształtowa-
nia w społeczeństwie właściwe-
go stosunku do zwierząt, ściśle 
współpracuje ze schroniskami 
oraz pomaga zwierzętom bez-
domnym.
ParaFiaLny ucZnioWski 
katoLicki kLuB sPorto-
Wy „chrZciciEL” toWa-
rZystWa krZEWiEnia 
kuLtury FiZycZnEJ sZkóŁ 
giMnaZJaLnych i Podsa-

tWoWych – intErgacyJ-
nych KRS 0000313803 – celem 
jest m.in. planowanie i organizo-
wanie pozalekcyjnego życia oraz 
zajęć sportowych dla uczniów 
w oparciu o możliwości obiek-
towe i sprzętowe szkoły, a także 
angażowanie uczniów i osób do-
rosłych do różnych form aktyw-
ności ruchowej.
sPoŁEcZnE stoWarZy-
sZEniE hosPicJuM iM. ŚW. 
kaLiksta KRS 0000039927 – 
niesie pomoc społeczną osobom 
w trudnej sytuacji życiowej i ich 
rodzinom, prowadzi działalność 
charytatywną, zajmuje się pro-
mocją i ochroną zdrowia, poma-
ga osobom niepełnosprawnym 
i promuje wolontariat.

jak przekazać 1 proc.?
krok 1: Wybrać organiza-

cję pożytku publicznego, której 
chcemy przekazać 1 proc. po-

datku. krok 2: Wypełnić od-
powiednia rubrykę w rocznym 
zeznaniu podatkowym (PIT-36, 
PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). 
Po wyliczeniu, ile podatku bę-
dziemy mieli do zapłacenia w tym 
roku, w odpowiednich rubrykach 
zeznania (które zatytułowane są 
„Wniosek o przekazanie 1 proc. 
podatku należnego na rzecz or-
ganizacji pożytku publicznego 
OPP”) należy wpisać numer pod 
jakim dana organizacja widnieje 
w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) oraz kwotę, która prze-
kazujemy.

uwaga! Na jednym for-
mularzu PIT można przekazać 
odpis 1 proc. tylko dla jednej 
organizacji. Jeśli rozliczamy się 
na więcej niż jednym formula-
rzu, w każdym z nich możemy 
wskazać inną organizację pożyt-
ku publicznego.

ewa StRZODa

d l a  k o G o  1 % ?

Zdrowie, sport i zwierzęta

na zmianie stracili emeryci i renciści, zyskali nauczyciele.
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Mistrzowskie  
wypieki uczniów

Zespół Szkół nr 7 był gospo-
darzem XVIII wojewódzkie-
go turnieju na najlepszego 
ucznia w Zawodzie piekarz 
i cukiernik.

uczestnicy konkursu repre-
zentujący szkoły z całego 

województwa zaprezentowali 
swoje wypieki w tyskim „bro-
warniku” w czwartek, 24 stycz-
nia. Ich dzieła oceniała komisja, 
w skład której wchodzili przed-
stawiciele Kuratorium Oświaty 
w Katowicach, Izby Rzemieślni-
czej oraz Małej i Średniej Przed-

siębiorczości w Katowicach, a tak-
że nauczyciele.

patriotycznie
Temat przewodni tegorocz-

nego konkursu brzmiał „Moja 
Mała Ojczyzna”. Dlatego deko-
racje konkursowych wypieków 
zawierały elementy wyrażające 
lokalny patriotyzm. – Mój tort 
wyobraża moje miejsce na zie-
mi – mówiła Sabina Szczygioł, 
zwyciężczyni w kategorii cukier-
ników. – To kula ziemska z za-
znaczona Polską stojącym na jej 
terenie moim domem. Można 

powiedzieć, że to mój wymarzo-
ny dom, bo na razie w takim nie 
mieszkam. A obok stoi mój sa-
mochód.

Jak zdradziła nam autorka 
tego cukierniczego dzieła, tort 
był o smaku adwokatowym i zo-
stał pokryty marcepanem.

grunt to praktyka
W kategorii piekarzy zwy-

ciężył Dawid Eland. – Nie zasto-
sowałem w tych wypiekach nic 

specjalnego – mówił. – Po prostu 
nabrałem praktyki w piekarni, 
gdzie większość rzeczy robi się 
ręcznie, tradycyjnie.

– Dzisiaj możemy podziwiać 
wspaniałe wyroby młodych cu-
kierników i piekarzy – mówiła 
Joanna Żebrowska, dyrektor Ze-
społu Szkół nr 7. – Ci młodzi lu-
dzie już teraz doskonale potrafią 
wykonywać swój zawód, chociaż 
są jeszcze uczniami.

SylwIa wItman

ZWyciĘZcy

Wyniki XViii Wojewódzkiego turnieju na najlepszego 
ucznia w Zawodzie Piekarz i cukiernik.
Piekarze
i miejsce: Dawid eland, zespół szkół gastronomiczno-
hotelarskich w sosnowcu
ii miejsce: bartosz kazimierczak, zespół szkół spożyw-
czych w zabrzu.
iii miejsce: bartłomiej rataj, zespół szkół Przemysłu 
spożywczego w katowicach
cukiernicy
i miejsce: sabina szczygioł, zespół szkół zawodowych 
w lublińcu
ii miejsce: Joanna mazur, Powiatowy zespół szkół nr 1 
w Pszczynie
iii miejsce: angelika gamon, zespół szkół spożywczych 
w zabrzu

Dawid eland był najlepszy wśród piekarzy.Sabina Szczygioł zwyciężyła w kategorii cukierników.
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w tt nr 48 z 27.11 ub. r. uka-
zał się artykuł pt., „to nie 
jest nasz dług”. Opisaliśmy 
w nim sytuację kilku miesz-
kańców Spółdzielni mieszka-
niowej lokum w tychach.

w 2006 r. Spółdzielnia zacią-
gnęła dług hipoteczny u fir-

my Raba II, która, jako podwy-
konawca, przeprowadzała prace 
w budynkach przy ul. Jaśkowickiej. 
I właśnie z tytułu robót zabezpie-
czyła przymusowo wierzytelność 
hipoteką na majątku spółdzielni. 
Mieszkańcy mieli więc wpisa-
ny w hipotekę dług w wysoko-
ści 105.926,72 zł. Pomiędzy Spół-
dzielnią Lokum, a firmą Raba II, 
została zawarta ugoda na okres 
spłaty w latach 2006- 2011. Wie-
rzytelność została spłacona. Jak 
się jednak okazało, zapis nie zo-

stał usunięty z ksiąg wieczystych. 
Mieszkańcy monitowali u prezesa, 
niektórzy nawet w firmie Raba II. 
Przez dłuższy czas bezskutecznie. 
Dopiero nasz artykuł i rozmowy 
z prezesem spółdzielni przynio-
sły efekty. Kilka dni temu pani 
Bogusława Baradziej przyniosła 
do redakcji kilkustronicowe pismo, 
w którym kancelaria prawna żąda 
od firmy Raba II usunięcia zapi-
su długu w hipotece. Teraz trzeba 
tylko poczekać na postanowienie 
sądu o wykreśleniu hipoteki przy-
musowej.

Finał więc tuż tuż, ale trudno 
nie oprzeć się wrażeniu, że cała 
sprawa nie powinna się zda-
rzyć. Jeszcze raz potwierdza się, 
że najprostsze sprawy w naszym 
kraju są najtrudniejsze do zała-
twienia.

jan maZuRKIewIcZ

u d a n a  i n t E r W E n c J a

Dług zostanie wykreślony

t E c Z k a 
p e r s o n a l n a

tyszanin 
odznaczony

Podczas niedawnej wizyty 
w Katowicach, Joanna Mu-

cha, minister sportu i turystyki 
wręczyła zasłużonym działaczom 
odznaki Za Zasługi dla Sportu – 
Złote (4), Srebrne (4) i Brązowe 
(9). Wśród wyróżnionych Srebrną 
Odznaką znalazł się Marcin Stani-
czek, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Tychach, 
prezes Zarządu Śląskiego Związku 
Koszykówki w Katowicach, czło-
nek Zarządu Polskiego Związku 
Koszykówki.
 maRc

FLash: 25 stycZnia, PiĄtEk, godZ. 14.25 

Przez cały ubiegły tydzień w filii nr 7 dla dzieci i młodzieży 
tyskiej mbP dla najmłodszych czytelników czytali zapro-
szeni dziadkowie i babcie. wśród nich był nasz redakcyjny 
kolega, red. Jan mazurkiewicz. maluchy mogły wysłuchać 
polskich baśni, a także wierszy Juliana tuwima.  eS
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marszałkiem województwa 
śląskiego został mirosław 
Sekuła z pO. w skład zarzą-
du weszli mariusz Klesz-
czewski, aleksandra gajew-
ska-przydryga, Stanisław 
Dąbrowa i jerzy gorzelik

Dziękuję państwu za zaufanie i 
wybranie mnie na stanowisko 

marszałka. Przystępuję do nowego 
etapu pracy. Najważniejszy obecnie 
problem regionu to utrata presti-

żu na skutek kłopotów z Kolejami 
Śląskimi i modernizacją Stadionu 
Śląskiego oraz projektu wystawy w 
Muzeum Śląskim. Jestem przeko-
nany, że razem w rzetelnej pracy 
będziemy te problemy rozwiązy-
wać – powiedział nowy gospodarz 
województwa. Marszałek za istotne 
zadanie uznał przygotowanie Wo-
jewództwa Śląskiego do wykorzy-
stania funduszy unijnych w latach 
2014-2020 w ramach tzw. nowej 
perspektywy finansowej. eS

r a d n i  W y B r a L i

nowy marszałek
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Wytnij ten kupon, naklej na 
kartę pocztową wraz z hasłem 
i prześlij do 4 lutego 2013 r. 
na adres redakcji: twoje ty-
chy, al. Piłsudskiego 12, 43–100 
tychy.

kuPon nr 271

Osoba, której prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki dotrze do nas jako pią-
te, otrzyma kupon do wykorzystania 
w pizzerii Dominium. Hasło z krzy-
żówki nr 269: OlImpIjSKI KluB 
pOłuDnIK. Nagrodę, otrzymuje: 
Barbara sawińska. Można ją ode-
brać w terminie 30 dni, w siedzibie 
redakcji: Tychy, al. Piłsudskiego 12, 
I piętro, od pon. do pt. w godz. 7-15. 
Szczegółowy regulamin krzyżówki do-
stępny jest w redakcji.

t t  k r Z y ż ó W k a  z  h a s Ł e M  i  n a g r o d Ą

F u n d a t o r E M  n a g r o d y  J E s t :

Wodnik 20.i-18.ii
To dobry moment na poważniejsze de-
klaracje, zwłaszcza te uczuciowe. Nie 
unikaj trudnych rozmów.

ryBy 19.ii-20.iii
Niepotrzebnie zaostrzasz spór, który i 
tak już wystarczająco psuje atmosferę 
w otoczeniu.

Baran 21.iii-20.iV
Nie rezygnuj z odrobiny rozrywki. Pa-
miętaj, wolny wieczór czy dzień należy 
się nawet Tobie!

Byk 21.iV-21.V
Choć Twoje plany mogą pokrzyżować 
problemy zdrowotne, nie musisz obawiać 
się poważniejszych konsekwencji.

BLiŹniĘta 22.V-20.Vi
Trudności są chwilowe. Pomyśl, jak 
rozwiązać problem, by nie ucierpieli 
najbliżsi.

rak 21.Vi-22.Vii
Pomyśl, jak sprawić niespodziankę 
ukochanej osobie. Warto spędzić tro-
chę czasu tylko we dwoje.

LEW 23.Vii-22.Viii
Osoba, która ostatnio popsuła Ci hu-
mor, da Ci się we znaki także w naj-
bliższym czasie.

Panna 23.Viii-22.iX
Popracuj nad kondycją, najwyższa pora. 
Ostatnio nie dbałeś o siebie zbytnio.

Waga 23.iX-23.X
To powinny być spokojne dni, wszyst-
ko wskazuje na to, że wiadoma sprawa 
zmierza do szczęśliwego finału.

skorPion 24.X-21.Xi
Gwiazdy wróżą Ci zawodowy sukces. 
Nie dziw się, przecież ciężko na niego 
pracowałeś.

strZELEc 22.Xi-21.Xii
Warto pomyśleć o bliskich Ci osobach. 
Jedna z nich potrzebuje wsparcia i roz-
mowy.

koZiorożEc 22.Xii-19.i
To właściwy moment na podejmowa-
nie decyzji finansowych. Czasem warto 
zaryzykować.

h o r o s k o P

30 stycznia, środa
O godz. 19, w kościele pw. bł. 
Karoliny Kózkówny w Tychach 
odbędzie się spotkanie z szy-
monem hołownią. Wstęp 
wolny. Podczas spotkania będzie 
możliwość zakupienia książek 
autora. Szymon Hołownia uro-
dził się w 1976 roku w Białym-
stoku. Jest absolwentem Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej 
w Warszawie. Pracował m.in. 
w Gazecie Wyborczej, tygodni-
ku Newsweek Polska, Tygodni-
ku Powszechnym. Prowadził au-
dycje radiowe, był dyrektorem 
programowym stacji Religia.tv. 
Szerszej publiczności jest znany 
jako współprowadzący program 
„Mam talent”. Hołownia jest au-
torem m.in. takich książek, jak: 
„Kościół dla średnio zaawanso-
wanych”, „Ludzie na walizkach”, 
„Bóg. Życie i twórczość”, „Last 
minute. 24h chrześcijaństwa 
na świecie”.
  eS

31 stycznia, czwartek
Muzeum Miejskie zapra-
sza do swojej siedziby przy 
pl. Wolności na „Popołu-
dnie czwartkowe”. Spotka-
nie „Śpiewaj ludu górnośląski. 
Tyski śpiewnik po 100 latach” 
poprowadzi Joanna Pudełko – 
pedagog muzyki, badaczka ślą-
skiego folkloru muzycznego, 
instruktorka w Młodzieżowym 
Domu Kultury nr 2 w Tychach. 
Początek o godz. 17, wstęp wol-
ny. Klub MCK Wilkowyje (ul. 
Szkolna 94) zaprasza o godz. 19 
na „Czwartek z teatrem”. Teatr 
Reuma zaprezentuje spektakl pt. 
„Wszystko o kobietach”. Bilety – 
10 zł (w przedsprzedaży) i 15 zł 
(w dniu spektaklu).

1 lutego, piątek
Wystawa malarstwa sta-
nisława Mazusia zostanie 
otwarta o godz. 17 w galerii sztu-
ki współczesnej „Artyści Mło-
dym”, w Młodzieżowym Domu 
Kultury nr 1. im. Artystów Rodu 
Kossaków (al. Kard. Hlonda 1). 
73-letni Stanisław Mazuś jest 
absolwentem Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie, zorga-
nizował ponad 200 wystaw in-
dywidualnych w Polsce i na ca-
łym świecie.

2 lutego, sobota
W Muzeum Miejskim przy pl. 
Wolności odbędzie się druga 
część warsztatów artystycz-
nych, w czasie których uczest-
nicy uczą się wykonywać biżu-
terię z gliny samoutwardzalnej. 
Początek o godz. 11.

3 lutego, niedziela
Na deskach Teatru Małego (al. 
Kard. Hlonda 1) ponownie wy-
stawiana będzie sztuka „sin-
gle i remiksy”. Reżyserem 
spektaklu jest Olaf Lubaszen-
ko, autorem scenariusza Marcin 
Szczygielski. 
Występują: Weronika Książkie-
wicz, Anna Mucha, Lesław Żu-
rek i Wojtek Medyński. Bilety 
w cenie 70 zł do nabycia w ka-
sie Teatru Małego (karta stałe-
go widza nieważna). Początek 
o godz. 16.
„ (...) Single i remiksy to ko-
media demaskująca mechani-
zmy korporacyjnych stosunków 
i pokazująca życie wielkomiej-
skich singli, stających się często 
niewolnikami tak wychwalanej 
przez siebie wolności i karie-
ry. (...) Magda, kobieta sukce-
su, prezes wielkiej korporacji 
wydawniczej, stawia na singli, 
bo przecież – jak mówi – sin-
giel to najlepszy utwór na płycie. 
W firmie którą dowodzi, szan-
sę na karierę mają tylko single, 
wiec wszyscy którzy singla-
mi nie są, wolą ukrywać swo-
je związki i małżeństwa. Gdy 
korporacja zostanie wchłonię-
ta przez inną, większą, a nowe 
szefostwo postanawia zmienić 
charakter firmy na prorodzinny, 
Magda wpada w panikę. Tym 
większą, że do Polski zostaje wy-
słany nowy przełożony, którego 
zadaniem ma być zweryfikowa-
nie przede wszystkim jej pracy. 
Magda natychmiast musi zdobyć 
partnera...” – czytamy w zapo-
wiedziach teatralnych.
 eS

w sobotę, 2 lutego, w te-
atrze małym w tychach, 
o godz. 18:30 zagra zespół 
„u Studni”.

ostatni koncert zespół Stare 
Dobre Małżeństwo zagrał 

15 kwietnia 2012 roku w składzie: 
Krzysztof Myszkowski, Wojciech 
Czemplik, Ryszard Żarowski, An-
drzej Stagraczyński, Dariusz Czar-
ny, Przemysław Chołody. Po roz-
staniu muzyków, powstał zespół 
„U Studni”, a w SDM, Krzyszto-
fowi Myszkowskiemu towarzyszą 
Roman Ziobro oraz Bolo Pietrasz-
kiewicz.

W sobotę w tyskim teatrze 
wystąpią: Wojciech Czemplik – 
skrzypce, Dariusz Czarny – gita-
ra, śpiew, Andrzej Stagraczyński 
– gitara basowa, Ryszard Żarowski 
– gitara, śpiew. Gościnnie w czasie 
tyskiego koncertu wystąpią: Alek-
sandra Kiełb-Szawuła – śpiew, gita-

ra, Justyna Wojtkowiak – flet, śpiew 
oraz Adam Ziemianim recytujący 

wiersze. Cena biletu: 40 zł, na kartę 
stałego widza 32 zł. eS

t E at r  M a Ły  z a p r a s z a

Koncert „u Studni”

Sobotni koncert zespołu „u Studni” zapowiada się ciekawie.

a
r

c

dLa cZytELnikóW

Dla czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie 
na koncert zespołu „u studni”. otrzyma je osoba, któ-
ra dodzwoni się do nas w środę o godz. 10, tel. 32 325 
72 40.

n o v e k i n o

æ city Point, 
al. Jana Pawła ii 18 
tel. 032 325 05 04

pRemIeRy:
DROGÓWKA pt.-pon. 11:45 17:30 
19:45;
GANGSTER SQUAD. POGROM-
CY MAFII pt.-pon. 10:15 12:30 
14:45 17:00 19:15 21:30;
ZAMBEZIA pt.-pon. 10:15 
14:00;
ZAMBEZIA 3D pt.-pon. 15:45;

pOZOStały RepeRtuaR:
BEJBI BLUES wt.-czw. 10:45 12:45 
14:45 16:45 18:45 20:45, pt.-pon. 
10:00 14:15 18:45;
LES MISERABLES: NĘDZNICY 
wt.-czw. 12:30 15:30 18:30 21:30, pt.-
pon. 16:00 19:00 22:00;
NIEMOŻLIWE wt.-pon. 10:00 
12:15 14:30 16:45 19:00 21:15;
PODEJRZANI ZAKOCHANI 
wt.-czw. 18:30 20:15 22:00, pt.-
pon. 14:00 22:00;
RALPH DEMOLKA wt.-czw. 
10:00, pt.-pon. 12:00;
RALPH DEMOLKA 3D wt.-czw. 
14:30 16:30;
SĘP wt.-czw. 10:45 13:15 15:45 18:15 
20:45, pt.-pon. 11:45 16:15 20:45;
ŻYCIE PI 3D dubbing: wt.-czw. 
12:00, pt.-pon. 09:30;
PRAWIE JAK GLADIATOR 3D 
wt.-czw. 10:30.

teatr MaŁy

æ al. kard. hlonda 1 
tel. 32 227 20 67

2.02 (sobota) godz. 18.30 – Kon-
cert zespołu „U Studni”. Bilety: 40 
zł, na kartę stałego widza 32 zł
3.02 (niedziela) godz.16, „Single 
i remiksy”, Teatr Capitol w War-
szawie. Bilety: 70 zł.

Drogówka.
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W a ż n E 
t e l e f o n y 
M i e j s k i e auto:

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBO-
WE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓWKA, 
NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ TEL. 888 666 791

aUdi, Vw kUPiĘ kaŻdE 605466370
Bmw, mErCEdES 605466370
ford, oPEL SkUP kaŻdE 605466370
SEaT, Skoda SkUP aUT 605466370
FIAT, DAEWOO SKUP AUT 605466370
Honada, ToyoTa kUPiĘ 605466370
PEUGEOT, KIA SKUP 605466370
CITROEN, RENAULT SKUP 605466370
mazda, SUzUki kUPiĘ 605466370
VOLVO, ALFA AUTOSKUP 605466370
SPAWANIE W ALUMINIUM (felgi, mi-
ski olejowe, głowice, skrzynie biegów)  
TEL. 664  433 746
autoalarmy, blokady, CB radio,  
głośniki, czuj. cofania 32 780 37 37
SkUP SamoCHodÓw za GoTowkĘ 
od rĘki!!!SrzEdaŻ, zamiana www.
Lider.otomoto.pl Tel 665-188-037

Najtańsze prawo jazdy w mieście tel. 511 
823 807 Kat. A, A1, B, B1 – od 16 lat

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

Przyłącza wodne i kanalizacyjne  
697 179 987

Instal. sanitarne, grzewcze, solarne, 
piecyki, kotły gazowe, klimatyzacje. 
Montaż serwis gwaran. 501694091  
hydrowat.com

MEBLE NA WYMIAR. NIET YPOWE  
ZABUDOWY. REMONTY. POMIAR I WY-
CENA GRATIS. 602445400, 691577335  
TANIO I SOLIDNIE

NAJLEPSZE RYNNY PCV, PŁYTY Z PO-
LIWĘGLANU POLPLAST 32-2168554 
TRANSPORT GRATIS.

STAL NIERDZEWNA (balustrady, bramy, 
zadaszenia, stojaki, gabloty). SPAWANIE 
tel. 664 433 746
SPAWANIE U KLIENTA. Dojazd i pomiar 
gratis. Tel. 664 433 746
REMONTY I WYKOŃCZENIA usługi  
dla klientów indywidualnych i firm  
VAT. Na terenie Tychów konsultacje  
i  w ycena gratis tel.784 524 254  
reconstruction@vp.pl www.reconstruc-
tion.com.pl 

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZAFY, 
NIETYPOWE ZABUDOWY, PRZERÓBKI, 
DORÓBKI. REMONTY. POMIAR I WYCENA 
GRATIS. 602445400, 691577335 TANIO 
I SOLIDNIE

Szafy z drzwiami przesuwnymi na wymiar 
- PROMOCJA Punkt wystawowy: Tychy  
ul. Sienkiewicza 3 tel. 609 111 172
Hydraulik tel 533 014 881
Montaż paneli tel 533 014 881

FinansE:
Chwilówki tylko Tychy  
tel. 516 776 744

Oferujemy szybkie kredyty na oświad-
czenie do 20.000. Kredyty gotówkowe 
do 150.000 bez zabezpieczeń. Proste 
konsolidacje całkowite lub częścio-
we. Oferujemy również chwilówki.  
Tel. 32/ 327-07-42, 503 052 086  
w godz. 9.00- 19.00

Pożyczki od 1 do 200 tys. zł Okres  
kredytowania od 6 do 120 miesięcy.  
Dowolne źródło dochodu. Tel. 888  
311 111

KREDYTY Bank Ci odmawia? Brak Ci  
zdolności? BANKOWE I POZABANKOWE, 
GOTÓWKOWE I KONSOLIDACYJNE, BEZ BIK 
10000 od 149 zł, 50000 od 496 zł Tychy 
32/780-46-93 Katowice 32 782-39-20

Potr zebujesz  gotówki ,  bank  Ci  
odmówił, bez BIK-u. ZADZWOŃ 518  
96 36 33.

Usługi księgowe w pełnym zakresie, niskie 
ceny 663 886 810 adis.biuro@gmail.com

kariEra:

Angielski Tychy 604 056 833

Szkolenie Podstawy Planowania fi-
nansowego zapraszamy do udziału 
w szkoleniu organizowanym przez 
kdf kanCELariĘ doradCy finanSo-
wEGo, które łączy ze sobą niezwykle 
ważne aspekty życia każdego czło-
wieka: wiedzę na temat finansów, 
oszczędzania oraz inwestowania. 
Chcesz rozpocząć pracę w finansach 
lub uzyskać wiedzę finansową, która 
pozwoli uniknąć Ci pułapek finan-
sowych to szkolenie jest dla Ciebie. 
dla najlepszych uczestników kursu 
możliwość podjęcia współpracy z kdf 
kancelarią doradcy finansowego. 
tel: 519 63 43 53

Praca:

POSZUKUJĘ  STOLARZA - MONTAŻYSTĘ 
MEBLI tel. 691 577 335

firma indomo nieruchomości po-
szukuje osób do pracy na stanowi-
sko asystenta Pośrednika w obrocie 
nieruchomościami. Praca na terenie 
Tychów, Pszczyny, mikołowa i okolic. 
Szukamy osób zarówno doświad-
czonych w branży nieruchomości 
jak również dopiero planujących 
rozpoczęcie działalności zawodowej 
w branży nieruchomości.osoby zain-
teresowane pracą prosimy o przesy-
łanie CV na adres e-mail: tychy@in-
domo.info.pl lub osobiście w biurze: 
Tychy, ul. wyszyńskiego 40a

niEruchoMoŚci:

kuPiĘ

Kupię garaż 534 779 771

sPrZEdaM

Okazja. Sprzedam M4. Tychy. Cena  
do uzgodnienia. 793 690 412.

OKAZJA! M-3, os. H, 44m, z balkonem - 
135 000. VOTUM: 500 593 256
OKAZJA! M-3, 48m, os.G, I piętro, po re-
moncie - 168 000. VOTUM: 501 503 735
M-4, Bieruń N., 60m, z balkonem - 155 
000. VOTUM: 500 593 256
M-4, os. M, II piętro, piękny balkonem - 
169 000. VOTUM: 500 593 256
M-4, os. E, II-poziomowe, z ogródkiem - 
245 000. VOTUM: 500 593 256
OKAZJA! M-3, centrum, 52 m, 169 000. 
VOTUM: 500 593 256
OKAZJA! Dom w górach, Pewel Wielka - 
199 000. Las, rzeka, dz. 937m. OBSŁUGA 
kupującego GRATIS! VOTUM: 501 503 735
DZIAŁKA  Kobiór, 980m - 135 000.VOTUM: 
500 593 256
Nowy dom Świerczyniec - 316 000. VO-
TUM: 501 503 735
okazJa! m-4, pow. 51,60 m2 , Tychy, 
oś. w, niska zabudowa - zadzwoŃ - 
indomo Tel. 531 099 212, (32) 494 
71 71, e-mail: iwona.rozek@indomo.
info.pl, www.indomo.info.pl

dom na SzPrdaŻ -TyCHy - GLinka – 
do zamieszkania, super cena: 650 000 
zł zadzwoŃ indomo 508 063 856

nowE miESzkaniE z GaraŻEm – Ty-
CHy – mąkoŁowiEC – 68m2 – cena: 
do uzgodnienia - indomo Tel. 531 
099 705, (32) 494 71 71, e-mail: ewa.
szymanska@indomo.info.pl, www.
indomo.info.pl
Tychy, oś. d, m-3, pow. 50,2m2 155 
000zł - zadzwoŃ - indomo 508 063 
856, 32 494 71 71, e-mail: tychy@in-
domo.info.pl, www.indomo.info.pl
okazJa! Tychy, oś.m, 2 pokoje, pow. 
37m2 atrakcyjna cena - zadzwoŃ - 
indomo 508 063 856, 32 494 71 71, 
e-mail: tychy@indomo.info.pl, www.
indomo.info.pl
okazJa - dom JEdnorodzinny w 
ŁaziSkaCH GÓrnyCH - do zamiESz-
kania pow. 220m2, wySoki STan-
dard, indomo iwona rożek Tel. 531 
099 212, 32 494 71 71, e-mail: tychy@
indomo.info.pl
Tychy, oś.U m-3, 51,10m2 cena: 
186000zł zadzwoŃ indomo 508 
063 856, 32 494 71 71,
m-3, pow. 44,25m2 – Tychy, oś. B - 
indomo Tel. 531 099 212, (32) 494 
71 71, e-mail: iwona.rozek@indomo.
info.pl, www.indomo.info.pl
wola, gmina miedźna, m-4, 47,9m2, 
cena: 130 000zł --- okazJa! ----za-
dzwoŃ indomo 508 063 856, 32 
494 71 71
miESzkaniE Po GEnEraLnym rE-
monCiE - m-4 Tychy, oś.m – niska za-
budowa – cena: do uzgodnienia - za-
dzwoŃ indomo 508 063 856
miESzkaniE m-4 oś. Ł – niska zabu-
dowa – cena: do uzgodnienia - za-
dzwoŃ indomo 508 063 856
miESzkaniE m-3 oś.B – niska zabu-
dowa, pow. 47m2 – indomo Tel. 
531 099 212, (32) 494 71 71, e-mail: 
iwona.rozek@indomo.info.pl, www.
indomo.info.pl
mieszkanie Tychy, oś. d m-3, 46m2, 
indomo Tel. 531 099 212, (32) 494 
71 71, e-mail: iwona.rozek@indomo.
info.pl, www.indomo.info.pl
mieszkanie m-3 oś. n – 176 000zł - 
indomo Tel. 531 099 212, (32) 494 
71 71, e-mail: iwona.rozek@indomo.
info.pl, www.indomo.info.pl
okazJa - nowy dom -orzESzE -pow. 
145m2 cena: 215 000zł zadzwoŃ Tel. 
531 099 212
okazJa -wola gm.miedźna -m-3, 
pow. 48,6m2 -Super cena: 118 000zł! 
-Tel. 531 099 212, 32 494 71 71, e-ma-
il: tychy@indomo.info.pl
BiErUŃ ST. - kawaLErka -34,70m2 
- cena: 99 000zł - zadzwoŃ Tel. 531 
099 705 lub 508 063 856

WynaJMĘ

Gara Ż wyna JmĘ od nowEGo  
rokU - Przy BLokU na UL. JESiEn-
nEJ w PaProCanaCH. nr. TEL. 697 
80 29 22
Wynajmę mieszkanie,2 pokoje, balkon, 
os. T1, 506 922 223
wynajmę pokój panu stare Tychy tel. 
32-227-95-03 lub 793 46 07 04
Wynajmę pokój panu stare tychy tel.32-
227-95-03 lub 793 46 07 04

ZdroWiE

AQUA AEROBIK W TYCHACH. Zajęcia  
dla kobiet w każdym wieku. Atrak-
cyjna cena! Zapisy i więcej informacji  
530 066 911

Nauka i doskonalenie pływania. Zajęcia 
indywidualne i w grupie. Tanio! Tel. 501-
755-447

Profesjonalna nauka i doskonalenie pły-
wania dla dzieci i dorosłych. Tel. 530-
066-911

Nauka pływania dla dzieci i dorosłych.  
Zajęcia indywidualne. Tel. 513-673 
-852

AQ U A  A E R O B I K  D L A  KO B I E T  W  
C I Ą Ż Y  I  T U Ż  P O  P O R O D Z I E .  
Więcej informacji i zapisy Tel. 530-
066-911

GIMNASTYKA W WODZIE DLA MĘŻ-
CZYZN, ZDROWY KRĘGOSŁUP. Tel. 530 
066 911

innE:

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT KRAJ, 
EUROPA- ZNIŻKI EMERYCI I RENCI-
ŚCI!!! 537 30 30 33 www.przepro-
wadzkiaz.pl

TRANSPORT- PRZEPROWADZKI - KOM-
PLEKSOWO. Tel. 691 577 335

SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH AGD, re-
duktorów węży na gaz propan-butan, 
kondensatorów do pieców CO, szczotek 
węglowych do elektronarzędzi i inne.  
Tychy, ul. Kościuszki 16, 692-083-727, 
pon.-pt. 9-17, sob.9-13. www.czesciagd-
tychy.strefa.pl

DJ KUBA - wesela, imprezy, dyskoteki  
TEL: 536 250 543

Złom, AGD, itp Wywiozę 509691712

Sprzedam łóżko rehabilitacyjne metalowe 
608 028 741

ZAPROSZENIA Studio Ślubne ślub,  
komunia, chrzest i inne. Stare Tychy  
ul. Damrota 43, Tel. 327806075, Sklep 
ON-LINE; www.studiolinford.pl

ZnaJdZiEciE nas W nastĘPuJĄcych MiEJscach:

ogŁosZEnia droBnE: tel. 32 325 72 15, 601 624 255        www.drobne.tychy.pl

gazetę dostaniesz rano w:
æ trolejbusach: A i B;
æ autobusach: 1, 2, 14, 33, 51, 82, 131, 137, 254, 
273, 291, 696.
u kolporterów:
æ obok sklepu AZET – od godz. 6:30
æ na skrzyżowaniu przy Browarze  
– od godz. 6:00 oraz od godz. 15:30
æ na os. A – skrzyżowanie ulic Hlonda  
i Burschego, od godz. 6:30
æ na Hotelowcu – od godz. 6:30
æ na skrzyżowaniu przy „Tęczy” – od godz. 
14:30
æ w Tyskich Halach Targowych – od godz. 7:30.
na stojakach:
æ Dworzec PKP
æ Budynek przy pl. św. Anny (dawny MDK)
æ WSZiNS, al. Niepodległości 32

æ Budynek „Śródmieście”, al. Piłsudskiego 12
æ WBU Balbina Centrum, ul. Barona 30
æ Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ Urząd Miasta, al. Niepodległości 49
æ Tyski TBS, ul. Budowlanych 59
æ Kryta Pływalnia, ul. Edukacji 9
æ MZBM, ul. Filaretów 31
æ MBP, ul. Kard. Wyszyńskiego 27
æ Muzeum Miejskie, ul. Katowicka 9
æ NoveKino Tychy, ul. Jana Pawła II 18/16
æ PEC, ul. Kubicy 6
æ RPWiK w Tychach S.A., ul. Sadowa 4
æ WKU, ul. Cyganerii 51
æ Klub Zdrowie, ul. Edukacji 9
æ TSM „Oskard”, ul. Dąbrowskiego 39
æ BEST CJO, ul. Kopernika IB
æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27

æ Teatr Mały, ul. Hlonda 1
æ DH Baron, al. Jana Pawła II 24
æ „Azet”, ul. Grota Roweckiego 53
æ MASTER, ul. Grota Roweckiego 44
æ Apteka Q-Pharm, ul. Borowa 134
æ KSSE Podstrefa Tyska, ul. Fabryczna 2
æ Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ Centrum Dystrybucji Kompanii 
Piwowarskiej, ul. Mikołowska 5
æ Fiat, ul. Turyńska 100
æ Sklep „U Tereski”, Czułów ul. Katowicka 104
æ Sklep mięsny Czułów, skrzyżowanie  
ul. Narcyzów i Piaskowej
æ Szkoła Podstawowa w Cielmicach,  
ul. Jedności 51
æ UM Lędziny
oraz:
æ OKS Zet, ul. Sikorskiego 110

æ Centrum Medyczne Paprocany,  
ul. Sikorskiego 101
æ Hotel Piramida, ul. Sikorskiego 100
æ Kawiarnia „L.S. Cafe”, ul. Darwina 25
æ ZS nr 1, ul. Wejchertów 20
æ Cafe Chopin, al. Jana Pawła II 16/18
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ Salon RTV AGD „Aga”, ul. Dąbrowskiego 21
æ HADEX 2, ul. Damrota 181a
æ Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ Apteka Avicenna, ul. Bocheńskiego 9
æ EMIDA, ul. Wojska Polskiego 18
æ Muzeum Miejskie, Pl. Wolności 1
æ TSM Zuzanna, ul. Zgrzebnioka 35a
æ „LENS – MED.” S.C., Czułów  
ul. Narcyzów 24
æ Restauracja „pod Kasztanami”,  
ul. Mikołowska 143

æ ZSP nr 1, Wilkowyje, ul. Leśna 66
æ Sklep rybny, Mąkołowiec,  
ul. Mąkołowska 66
æ Komagra, ul. Przemysłowa 64
æ Firma Handlowa Strugała Dariusz, 
Urbanowice, ul. Urbanowicka 33
æ Sklep spożywczy  
w Jaroszowicach,  
ul. Pasterska 4
æ Piekarnia Wygorzele, 
Wygorzele, ul. Długa 77
æ SUH „Jedność”, 
Wygorzele, ul. Główna 29.

następny numer tt ukaże się jak zwykle we WtorEk, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

numer alarmowy: 112
komenda Miejska Policji  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00  
alarm. 997
straż Pożarna  
al. Niepodległości 230  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12 
alarm. 998
Pogotowie ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71 
tel. 32/327 49 99,  
alarm. 999

Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 25, 
tel. 32/227 31 24, alarm. 992; Po-
gotowie Ciepłownicze, ul. Kubicy 6, 
tel. 32/325 64 11; Pogotowie wodno-
kanalizacyjne, ul. Sadowa 4, tel. 
32/325 70 00, 32/227 40 31 do 33, 
alarm. 994; rwPik - Biuro obsługi 
klienta: pon.-wt., czw.-pt. 7-15, śr. 
7-17, kasa: pon.-wt., czw.-pt. 7.15-
14.30, śr. 7.15-16.30; Straż miejska, 
ul. Budowlanych 67, tel. 32/780 
09 75, alarm. 986; Szpital miejski w 
Tychach, ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 
00; wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00; Sanepid, ul. Bu-
dowlanych 131, tel. 32/219 31 77; 
Urząd miasta Tychy, al. Niepodległo-
ści 49, tel. 32/776 33 33, fax 32/776 
33 44, e-mail: poczta@umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7:30-15:30, czw. 
7:30-17:30, pt. 7:30-13:30, wydział 
komunikacji: pon.-czw. 7:30-17, pt. 
7:30-12; miejski zarząd Ulic i mostów, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/227 
70 06-07, czynny: pon.-pt. 7-15; 
miejski zarząd komunikacji, al. Pił-
sudskiego 12, tel. 32/219 38 20; 
32/219 36 79, czynny: pon.-śr. 
6:45-14:45, czw. 6:45-16:45, pt. 
6:45-12:45, Centrum obsługi pa-
sażera czynne: pon.-pt. 6-19; Sąd 
rejonowy, ul. Budowlanych 33, tel. 
32/323 30 00, czynny: pon. 7:30-18, 
wt.-pt. 7:30-15:30; miejski rzecznik 
konsumentów, ul. Grota Roweckie-
go 42, tel. 32/780 50 63, 32/776 36 
77, godziny pracy: pon.-śr. 8-15:30, 
czw. 8-17:30, pt. 8-13:30; Urząd Skar-
bowy, al. Niepodległości 60, tel. 
32/325 11 00, czynny: pon. 7-18, 
wt.-pt. 7-15; Urząd Pracy, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/781 58 63, 
godziny przyjmowania klientów: 
pon.-pt. 7:30-14; moPS, ul. Budow-
lanych 59, tel. 32/227 35 40, czyn-
ny: pon.-śr. 7:30-15:30, czw. 7:30-
17:30, pt. 7:30-13:30; rCGw S.a., al. 
Piłsudskiego 12, tel. 32/325 72 35, 
fax 32/325 72 85, Dział Obsługi 
Klienta i punkt kasowy - IV p., 
pok. 400, czynny: pon.-śr. 7.30-
15.30, czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
master Sp. z o.o., ul. Grota Rowec-
kiego 44, tel. 32/327 69 50, 32/227 
96 81 do 82, fax 32/219 84 27, czyn-
ne: pt.-pon. 7.30-15.30; Społeczne 
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. 
kaliksta i, ul. Nałkowskiej 19, tel. 
32/218 10 13, 32/326 55 56.

jak zamówić ogłoszenie drobne:
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Kolejne mecze rozegrały 
amatorskie zespoły hokejo-
we. niestety, nie była to uda-
na kolejka dla tyskich zespo-
łów, które doznały pięciu 
porażek.

w Śląskiej Amatorskiej Lidze 
Hokeja (Grupa Amator-

ska) drużyna ASH Meksyk za-
notowała trzy porażki. Tyszanie 
przegrali z Katowickimi Bykami 
1:7 (bramka – C. Kaszuba), Polo-
nią Bytom 5:10 (C. Kaszuba, P. Ka-
szuba, Pryszcz, Szkoła, Gawlina) 
i Chemikiem Kędzierzyn Koźle 

3:7 (Baca, Kudzia, C. Kaszuba). 
Dragons Tychy – pauzował.
1. Zagłębie 11 20 82–21
2. Polonia 10 16 62–20
3. Naprzód 11 16 67–29
4. Sielec 8 13 51–36
5. Byki 10 11 44–45
6. Dragons 9 8 44–22
7. Chemik 10 6 56–70
8. S.T.V. 9 4 34-: 59
9. Meksyk 11 2 33–72
Z kolei w Śląskiej Amatorskiej Li-
dze Hokeja – grupie Open KRS 
tkkF Pionier tychy zwycię-
żył najsłabsze w stawce Zagłę-
bie sosnowiec old Boys 7:4 

(Salamon 3, Skoś, Krzywda, Kwie-
ciński, Abram), ale uległ niespeł-
nionym oświęcim 2:6 (Stopa, 
Senczek).
GKS Tychy Old Boys przegrał 
z liderującym w tabeli Naprzo-
dem Janów 3:9 (Łuka, Sornek, 
Kuczera).
1. Naprzód 7 11 51–23
2. Sigma 6 10 27–15
3. Oświęcim 6 8 23–14
4. Pionier 6 6 20–22
5. Polonia 6 6 21–24
6. Old Boys 6 2 23–35
7. Zagłębie 7 1 28–60

lS

piłkarze gKS tychy odbyli 
w Kamieniu k. Rybnika tygo-
dniowy obóz, na zakończenie 
którego pokonali w sparin-
gu energetyka ROw Rybnik 
4:3 (4:1).

Prowadzenie zdobył Dawid 
Jarka w 13. minucie, kiedy 

to wykorzystał podanie Jakuba 
Bąka, a 60 sekund później Mu-
szalik skierował piłkę do wła-
snej bramki, po dośrodkowaniu 
Damiana Szczęsnego. Po szyb-
kim zdobyciu goli tyszanie nie 
zwolnili tempa, a przy kolejnych 
dwóch błysnął Maciej Mańka. 
Prawy obrońca GKS także w cią-

gu niespełna minuty zdobył dwa 
gole. Najpierw w 27. strzałem 
w okienko z linii pola karnego, 
a następnie po akcji z Bąkiem. 
Na zakończenie połowy zawod-
nicy ROW-e zdobyli bramkę.

Po zmianie stron lepiej pre-
zentowali się rybniczanie, któ-
rzy chwilę po wznowieniu gry 
zdobyli drugą bramkę, a w 65. 
min. trzecią.

W meczu z Energetykiem 
zagrali testowani zawodnicy – 
Adam Imiela, Marcin Ściański 
i gracz APN GKS Tychy – Ma-
teusz Grzybek. Michał Łęsz-
czak i bramkarz Tomasz Loska, 
również przebywali z zespołem 

na zgrupowaniu. Dobre wraże-
nie sprawili szczególnie Imiela 
i Ściański.

gks tychy – Energetyk 
roW rybnik 4:3 (4:1). Bramki: 
Jarka (13.), Muszalik (14. sam.), 
Mańka 2 (27. i 28.).

GKS Tychy: I połowa: Misztal 
– Mańka, Masternak, Balul, Mą-
czyński – Bąk, Kupczak, Imiela, 
Bizacki, Szczęsny – Jarka.

II połowa: Igaz – Małkow-
ski, Kopczyk (80. Balul), Žunić, 
Chomiuk – Bąk (60. Czupryna), 
Imiela (76. Wawoczny), Babiarz, 
Rocki, Szczęsny (71. Grzybek) – 
Ściański.

SławOmIR ButuRla

h o k e j o w e  L i g i  a M at o r ó W

pięć porażek...

i M i e l a  i  Ś c i a ń s k i  n a  P L u s

Zwycięski koniec obozu

rok 2012 w tyskim 
sPorcie należał 

Do kaJakarzy. 
tak PrzynaJmnieJ 

wynika 
z PoDsumowania  

4. eDycJi Plebiscytu 
„tyskie laury 

sPortowe”, 
organizowanego 

Przez mosir, 
PoD Patronatem 

„twoich tychów”. 
naJlePszych – 

naJPoPularnieJszych 
tyskich 

sPortowców w 2012 
wybierali kibice 
– organizatorzy 

otrzymali 1.646 
kuPonów i maili.

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

w
ygrana kajaka-
rek dla nikogo 
nie jest zasko-
czeniem, biorąc 

pod uwagę sukcesy sportowe, ja-
kie odnosiła ta dyscyplina w 2012 
roku.

Siedmioro wspaniałych
Brązowy medal Karoliny Naji 

w Londynie oraz jej medale mi-
strzostw Europy, sukcesy naszych 
młodych kajakarzy w najważniej-
szych imprezach krajowych spra-
wiły, iż na dziesięć miejsc, jakie 
były do obsadzenia w plebiscycie 
(5 seniorów i 5 młodzieżowców) 
zajęli aż siedem! Podwójny sukces 
przedstawicieli jednej dyscypliny 
to jednak nie wyjątek w krótkiej 

historii naszego plebiscytu. Warto 
bowiem przypomnieć, iż w 2009 
roku najwięcej punktów uzyskali 
lekkoatleci – Witold Bańka (se-
niorzy) i Marcin Ławreszuk (mło-
dzieżowcy).

Tym razem jednak obok Ka-
roliny Naji i Pauliny Nogi znalazły 
się Marta Bielas i Sylwia Stanny 
– wśród seniorów oraz Szymon 
Mielnik, Daniel Knap, Grzegorz 
Bryński – w gronie młodzieżow-
ców. Ciekawostką natomiast jest, 
że w plebiscycie głosowano na 10 
kajakarzy, ale najwięcej na przed-
stawicieli hokeja i piłki nożnej – 
po 12, z tym, że zarówno z drużyn 
męskich, jak i kobiecych.

w jakuszycach
Zima to bardzo pracowity 

czas dla kajakarzy. Karolina Naja 
przebywa obecnie na zgrupo-
waniu kadry biało-czerwonych 
w Jakuszycach, a potem wyjeżdża 
z ekipą na obóz do Portugalii.

– Wygrana w plebiscycie bar-
dzo mnie ucieszyła, podobnie jak 
fakt, iż w gronie wyróżnionych 
znalazła się tak duża grupa repre-
zentantów naszej dyscypliny – po-
wiedziała Karolina Naja. – MOSM 
Tychy to klub, który bardzo do-
brze przygotowuje do kariery 
sportowej, daje solidne podsta-
wy. Obecnie trenuje tutaj grupa 
zawodniczek i zawodników z du-
żym potencjałem, perspektywicz-
nych. W tym roku najważniejszą 

dla mnie imprezą są mistrzostwa 
świata, które na przełomie sierp-
nia i września rozegrane zostaną 
w Duisburgu. Wcześniej jest tak-
że kilka znaczących startów, 
do których teraz trzeba się 
solidnie przygotować. Dla-
tego treningi są ciężkie 
– codziennie biegamy 
na nartach, ćwiczy-
my w sali, 
m a m y 
z a j ę c i a 
na siłow-
ni i na ba-
senie.

Z obozu 
na obóz

Paulina Noga 
okazała się bez-
konkurencyjna 
w kategorii mło-
dzieżowej. Z obo-
zu kadry w Szczyr-
ku przyjechała 
na kilka godzin 
do Tychów, by wy-
jechać na zgrupo-
wanie SMS Poznań 
do Szklarskiej 
Poręby, a stam-
tąd do Portuga-
lii. Do Tychów 
ma wrócić na... 
Wielkanoc.

– Od dwóch 
l a t  j e s t e m 
w pierwszej piąt-

k a r o L i n a  n a J a  i  P a u L i n a  n o g a  z w  y c i ę ż y Ły  w  4 .  p l e b i s c y c i e  M o s i r  i  t t

rok kaj akarzy

statystyka

æ Dotychczasowi laureaci 
plebiscytu mosir i tt: 
2009 r. – witold bańka 
(lekka atletyka) i marcin 
ławreszuk (lekka atlety-
ka), 2010 r. – arkadiusz 
sobecki (hokej) i mar-
cin żołna (kajakarstwo), 
w 2011 r. – marcin held 
(mma i grappling) i Do-
minik wolański (kaja-
karstwo), 2012 r. – ka-
rolina naja (kajakarstwo) 
i Paulina noga (kajakar-
stwo).
æ na plebiscyt napłynęło 
1.646 kuponów i maili.
æ kibice głosowali w su-
mie na 91 sportowców, 
w tym na 43 seniorów.
æ w sumie oddano gło-
sy na reprezentantów 
18. dyscyplin. najwięcej 
na hokeistów (gks ty-
chy i gks atomówki) – 12 
oraz piłkarzy (gks tychy 
i Polonię tychy) – 12, 7 – 
sporty walki, 6 – koszy-
kówka, 5 – siatkówka, 
boks, 4 – snowboard.

w tym roku organizatorzy 
plebiscytu „tyskie lau-
ry Sportowe” postanowili 
przyznać specjalne wyróż-
nienie dla sportowca za wy-
jątkowe osiągnięcie. honoro-
wy laur 2012 r. otrzymuje 
adam Bielecki, 28-letni hi-
malaista z tychów, który 
wraz januszem gołąbem 
z gliwic dokonał pierw-
szego zimowego wejścia 
na gasherbrum I (8068 m) 
w Karakorum, wpisując się 
w historię polskiego i świa-
towego alpinizmu.

Polscy himalaiści uczestniczyli 
w wyprawie narodowej, któ-

rą kierował Artur Hajzer. Weszli 
na szczyt w tzw. alpejskim stylu, 
czyli bez użycia aparatury tleno-
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historyczny sukces

adam Bielecki w czasie wyprawy  
na gasherbrum.

gdyby sezon zasadniczy 
zakończył się teraz, w play 
off gKS tychy zmierzyłby 
się z Zagłębiem Sosnowiec, 
z którym zresztą w niedzielę 
wygrał 3:0. ale do zakończe-
nia pierwszej części pozosta-
ły jeszcze cztery kolejki (gKS 
gra trzy mecze), a plasujące 
się na trzecim miejscu ja-
strzębie ma na koncie tylko 
o 4 punkty mniej i o jeden 
mecz więcej do rozegrania 
niż tyszanie. wszystko więc 
jeszcze możliwe.

szkoda, że tyszanom nie udało 
się odczarować „Spodka” i wy-

grać choć raz w tym sezonie.

przegrali, wygrali
GKS poległ w Katowicach 

po raz trzeci, tym razem 3:5. Po tej 
porażce, przy wysokiej wygranej 
JKH GKS Jastrzębie z Zagłębiem 
Sosnowiec 14:2, przewaga GKS 
stopniała do jednego punktu. 
W niedzielę jednak Jastrzębie 
pauzowało, a GKS wygrał w So-
snowcu 3:0.
æ hc gks katowice – gks 
tychy 5:3 (1:2, 3:1, 1:0). Gole dla 
GKS: Parzyszek, Guzik, Janos,
æ Zagłębie sosnowiec – gks 
tychy 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Bramki: 
Da Costa, Dutka, Pasiut.

trzy mecze
Kolejna seria spotkań zapla-

nowana jest na 29.01, a w trzech 
ostatnich meczach sezonu GKS 
zmierzy się w Sanoku z liderem 
Ciarko PBS Bank (1.02), w Tychach 

z Cracovią (15.02) i w Oświęcimiu 
z Aksam Unią (17.02). Ile punktów 
zdobędą tyszanie?
1. Sanok 35 84 152–90
2. TYCHY 35 69 149–98
3. Jastrzębie 34 65 140–96
4. Cracovia 34 51 136–106
5. Katowice 35 49 116–106
6. Unia 34 49 107–127
7. Zagłębie 35 12 74–208

czas dla kadry
Selekcjoner hokejowej re-

prezentacji Polski Igor Zacharkin 
powołał 30 zawodników na kon-
sultację przed turniejem Euro Ice 
Hockey Challenge. Zawody roze-
grane zostaną 7–9 lutego w Ty-
chach.

Oto terminarz turnieju: 7.02 
Rumunia – Węgry (godz. 16) 
i Polska – Korea Płd (19:30), 8.02 
Węgry – Korea Płd. (16) i Polska 
– Rumunia (19:30), 9.02 Korea 
Płd. – Rumunia (14:30) i Polska 
– Węgry (18).

Do kadry trener powołał aż 
siedmiu zawodników GKS Tychy: 
obrońcy Michał Kotlorz i Rafał 

Dutka oraz napastnicy – Adam 
Bagiński, Jakub Witecki, Mikołaj 
Łopuski, Radosław Galant, Grze-
gorz Pasiut. W rezerwie znalazł 
się Przemysław Witek.
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jeszcze niepewni

atoMóWki 
na JastorZE

zespół atomówek gks 
tychy przegrał wyjaz-
dowe spotkanie z ukh 
białe Jastrzębie 4:7. 
w pierwszej tercji gola 
dla tyszanek zdobyła Pa-
mela urbańska, w drugiej 
do siatki trafiały katarzy-
na chrobaszczyk i san-
dra biela, a w trzeciej 
agnieszka Dziedzioch.
ukh białe Jastrzębie – 
skkh atomówki gks 
tychy 7:4 (2:1, 3:2, 2:1). 
bramki: urbańska, chro-
baszczyk, biela i Dzie-
dzioch.  SłaB

w Katowicach tyszanie przegrywali z gKS Katowice, 
w tychach – wygrywali.

Karolina naja. marcin held.
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na 5 i 10-kilometrowej trasie 
rozegrano czwarty bieg w ra-
mach VI grand prix tychów 
w Biegach Długodystanso-
wych sezonu 2012/2013.

organizatorami cyklu biegów 
są MOSiR i Stowarzyszenie 

Promocji Lekkiej Atletyki. Na star-
cie niedzielnej imprezy stanęło 160 

biegaczek i biegaczy, w tym grupa 
dzieci.

– Grałem w hokeja przy trza-
skającym mrozie na otwartych lo-
dowiskach w Tychach, Bytomiu, 
Oświęcimiu, na Torkacie i nie 
sądziłem, że jeszcze coś mnie za-
skoczy. A dzisiaj – przy piętnasto-
stopniowym mrozie na starcie 10-
kilometrowego biegu stanęło 160 

osób! – mówił Krzysztof Bieda, je-
den z organizatorów imprezy.

Wyniki. 5 km: 1. Sandra Miko-
łajczyk 20.20, 2. Barbara Gos 21.31, 
3. Howis Ewelina 21,54; 10 km: 1. 
Michał Kwieciński 36.06, 2. Jacek 
Kurek 36.31, 3. Grzegorz Szymura 
37.04. Dzieci: Igorek Ryniak przed 
Mają Lubowicka i Izą Howis.

lS
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w kolejnym meczu II ligi siat-
kówki tKS nascon Kopex po-
konał na wyjeździe Victorię 
wałbrzych 3:1 (25:21, 20:25, 
25:16, 25:13).

s iatkarze TKS tak przyzwyczaili 
nas do cotygodniowych zwy-

cięstw, że każdy inny wynik był-
by dla wszystkich zaskoczeniem. 
W Wałbrzychu zespół zmierzył się 
z wymagającym rywalem (czwarta 
drużyna ligi), ale niespodzianki 
także nie było. Choć rywale urwali 
liderowi seta, TKS Nascon Kopex 
wygrał pewnie.

W pierwszym secie tysza-
nie od razu wypracowali sobie 
kilkupunktową przewagę i kon-
trolowali przebieg gry do końca, 
zwyciężając 25:21. Drugi zaczę-
li słabiej, co pozwoliło rywalom 
szybko odskoczyć na kilka punk-
tów. TKS próbował odrobić stra-
tę, trener Grzegorz Słaby szukał 
nowych rozwiązań, wpuszczając 
na parkiet Jacka Picia, Wojcie-
cha Bilgonia i Dariusza Nogę. 
Jednak tego seta tyszanie prze-
grali do 20. Zmiana taktyki gry 
w trzecim secie oraz skuteczniej-
sza gra blokiem przyniosły efekty 

i wygraną do 16. Bardzo dobrą 
partię w Wałbrzychu rozegrał li-
bero Emil Siewiorek, który bronił 
jak w transie, a przede wszystkim 
trzymał przyjęcie całego zespołu. 
W ostatnim secie rywale niewiele 
już mieli do powiedzenia, toczył 
się pod wyraźne dyktando TKS.

Podopieczni Grzegorza Słabe-
go prowadzą po 17. meczach z 47 
punktami, wyprzedzając Milicz – 
41 pkt. i Juvenię – 30 pkt.

Na kolejny mecz w Tychach 
zapraszamy 2 lutego. Będzie to po-
jedynek na szczycie TKS – Milicz 
(godz. 16). lS
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pokonali Victorię
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rok kaj akarzy

ce plebiscytu, dlatego cieszę się, 
że teraz wygrałam – powiedzia-
ła. – Dziękuję wszystkim, którzy 
na mnie głosowali. Był to mój 
najlepszy dotychczas sezon, z mi-

strzostw Polski 
i z zawodów 

k a d r o -

wych przywio-
złam kilka medali. 

Teraz liczę na wyjazd 
i udany start w mistrzo-

stwach Europy.

w piątce seniorów
W 2011 roku najlepszym 

– najpopularniejszym tyskim 
sportowcem był Marcin Held 
(MMA). W edycji 2012 zajął 
drugie miejsce. Przypomnij-
my, iż w grudniu miał sto-
czyć finałowy pojedynek tur-
nieju wagi lekkiej organizacji 
Bellator, ale walka z Ame-
rykaninem Dave Jansen nie 
doszła do skutku, bo Marcin 
jest za młody by wejść do... 
kasyna. Niedawno skończył 
jednak 21 lat i 7 marca sto-
czy najważniejszy w swo-
jej dotychczasowej karierze 
pojedynek. Odbędzie się 
on podczas gali Bellator 92 
w Temecula w Kalifornii. 

Podopieczny trenera Sławomira 
Szamoty przygotowywał się bę-
dzie teraz m.in. w London Sho-
otfighters i w Rosji, gdzie jego 
sparingowym rywalem ma być 
Murad Maczajew, którego po-
konał w walce rozpoczynającej 
turniej.

W piątce jest Karolina Ha-
mer. Pływaczka nie raz już gości-
ła w gronie laureatów plebiscytu, 
w ub. roku udanie wystartowała 
w Igrzyskach Paraolimpijskich 
w Londynie, awansując do fi-
nału.

W tym gronie debiutują 
Magda Stanny i Marta Bielas, 
które dopiero rozpoczęły se-
niorską przygodę, a miniony rok 

przyniósł im prawdziwą kolekcję 
medalowych trofeów, zdobytych 
w mistrzowskich imprezach.

Kolejne miejsca
A kto znalazł się poza czoło-

wymi piątkami? Wśród seniorów 
są to: 6. Kamil Stolecki (ju-jitsu), 
7. Michał Woźnica (hokej), 8. Ma-
teusz Błazik (futbol amerykań-
ski), 9. Teddy Da Costa (hokej), 
10. Marcin Folc (piłka nożna), 
a wśród młodzieżowców: 6. Da-
niel Twardowski (karate), 7. Se-
bastian Miernik (kajakarstwo), 8. 
Bartosz Ciura (hokej), 9. Karolina 
Januś (tenis stołowy), 10. Paweł 
Florek (piłka nożna).

tt
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æ 3851 pkt. karolina naja (kajakarstwo, tyszanka, azs 
gorzów). brązowy medal igrzysk olimpijskich w londy-
nie. złoty i brązowy medal mistrzostw europy w zagrze-
biu. trenerzy mosm: sylwia i marek stanny.
æ 3076 pkt. Marcin held (mma, grappling, bastion/bel-
lator). czołowy zawodnik Polski mma i organizacji bel-
lator. w 2012 roku wygrał z Derrikiem kerringtonem, 
muradem maczejewem, w półfinale bellator 81 z richem 
clementim i jest pierwszym Polakiem w finale bellatora. 
trener: sławomir szamota.
æ 1898 pkt. Marta Bielas (kajakarstwo, mosm). młodzie-
żowa mistrzyni Polski (c-2 na 500 m) z magdą stanny. 
trenerzy: sylwia i marek stanny.
æ 1755 pkt. Magda stanny (kajakarstwo, mosm). złota 
(c-2 na 500 m) oraz brązowa (c-1 na 200 m) medalistka 
młodzieżowych mP, srebro mP seniorek (c-1 na 200 m). 
trenerzy: sylwia i marek stanny.
æ 1261 pkt. karolina hamer (pływanie, start katowice). 
Finalistka igrzysk Paraolimpiady londyn 2012 – 8. loka-
ta. trener: mirosław Jakubczyk.

MŁodZiEżoWcy

æ 3045 pkt. Paulina noga (kajakarstwo, mosm). mi-
strzyni Polski jun., wicemistrzyni Polski jun. w maratonie 
kajakowym, brąz mP jun., dwukrotna brązowa medalist-
ka ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. reprezentant-
ka Polski, kadra nadziei olimpijskich. trenerzy: sylwia 
i marek stanny.
æ 2108 pkt. szymon Mielnik (kajakarstwo, mosm) brąz 
mP jun. (k-2) razem z sebastianem miernikiem. trene-
rzy: sylwia i marek stanny.
æ 1634 pkt. daniel knap (kajakarstwo, mosm). złoto mP 
jun. mł. (c-2), brąz ogólnopolskiej olimpiady młodzieży 
(c-1). trenerzy: sylwia i marek stanny.
æ 1395 pkt. grzegorz Bryński (kajakarstwo, mosm). zło-
to mP juniorów mł. (c-2) z Danielem knapem. trenerzy: 
sylwia i marek stanny.
æ 1366 pkt. dawid dziedzic (pływanie, mosm tychy). 
złoty, srebrny i brązowy medalista mP szkół sporto-
wych. złoto i brąz Drużynowych międzywojewódzkich 
mistrzostw młodzików. trener: aleksandra radek.

wej. Warto dodać, iż w składzie 
ekipy była także siostra Adama – 
Agnieszka Bielecka.

Zimowe wejścia na najwyższe 
góry świata to polska specjalność 
– spośród 14. ośmiotysięczników, 
na dziewięć jako pierwsi wspięli 
się zimą Polacy. Niezdobyte zimą 
pozostały jeszcze trzy góry: Bro-
ad Peak (8047 m), Nanga Parbat 
(8126 m) i K2 (8611 m).

Obecnie Adam Bielecki wraz 
z innym tyszaninem Arturem Mał-
kiem uczestniczy w zimowej wy-
prawie na Broad Peak (8047 m). 
Wyprawa ma działać do marca 
2013 roku i na szczyt ośmioty-
sięcznika wspinać się będzie drogą 
pierwszych zdobywców od zacho-
du, z lodowca Goldwin – Austin 
w rejonie Baltoro.

 lS
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historyczny sukces

adam Bielecki w czasie wyprawy  
na gasherbrum.
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marta Bielas. magda Stanny. Karolina hamer.

Rozegrano drugą część VII 
turnieju piłki nożnej halo-
wej im. Ks. prałata engelberta 
Ramoli. tym razem rywali-
zowała grupa starsza, czyli 
uczniowie-ministranci szkół 
ponadgimnazjalnych i stu-
denci.

w półfinałach zanotowano: 
Parafia Trójcy Przenaj-

świętszej (Kostuchna) – Narodze-

nia Jana Chrzciciela (Cielmice) 
1:1, k. 1:3, Chrzciciel Tychy – Św. 
Piotra i Pawła (Katowice) 0:1.

O 3. miejsce: Kostuchna – 
Chrzciciel 2:2, k. 3:4, finał: Ciel-
mice – Katowice 7:1. Za najlep-
szego bramkarza uznany został 
Rafał Żmijewski z Cielmic, a naj-
skuteczniejszym okazał się Kamil 
Ochojski z Kostuchny (6 goli).

– Turniej trwał dwa dni 
i dostarczył wszystkim wielu 

emocji – powiedział Tomasz 
Musioł, jeden z organizatorów. 
– Odwiedziło nas w sumie 237 za-
wodników. Chciałbym podzięko-
wać wszystkim, którzy pomogli 
nam w organizacji tego dużego 
przedsięwzięcia, przede wszyst-
kim prezydentowi Andrzejowi 
Dziubie za objęcia patronatem 
naszej imprezy oraz dyrekcji 
i pracownikom MOSiR.

lS
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160 biegaczy w paprocanach
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Kolejny bieg grand prix tychów – 24 lutego.

t u r n i e j  M i n i s t r a n t ó W

Sukces cielmic
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Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej
„MASTER” Sp. z o.o.
ul. Grota Roweckiego 44, 43-100 Tychy
tel. 32 327 69 50, fax 32 219 84 27

Składowisko Odpadów Komunalnych
w Tychach-Urbanowicach

ul. Serdeczna 100, 43-100 Tychy
tel. 32 216 46 60www.master.tychy.pl

Lp Rejon Zbiórki styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

1 Czułów I (Astrów, Brzoskwiniowa, Fiołków, Gołębia, Irysów, Jałowcowa, Kukułcza, Maków, Powstańców, Różana, Słoneczników, 
Słowicza, Sokola, Tulipanów, Wiązowa, Wschodnia, Zawilców, Żurawia) 2 1 1 2 6 3

2
Czułów II (Agrestowa, Bzów, Czułowska, Cyprysowa, Gruszowa, Jabłoni, Jaśminów, Jesionowa, Klonowa, Konwalli, Kwiatów, 
Mahoniowa, Magnolli, Morelowa, Narcyzów, Palmowa, Piaskowa, Sza�rków, Szarotek, Śląska, Świerkowa, Zielona, Żarnowiecka, 
Śliwowa)

3 4 4 3 7 4

3 Czułów Zwierzyniec (Cisów, Czarna, Grabowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Kalinowa, Katowicka, Leszczynowa, Lipowa, Modrzewiowa, 
Orzechowa, Pod Lasem, Topolowa, Wiosenna, Zwierzynniecka, Pomarańczy, Wiązowa) 4 5 5 4 8 5

4
Wilkowyje (Browarowa, Chłodnicza, Dojazdowa, Graniczna, Leśna, Łąkowa, Mikołowska do wiaduktu, Młyńska, Obywatelska, 
Podleska, Sosnowa, Szkolna, Wałowa, Wąska, Wesoła, Wiejska, Willowa, Wierzbowa, Wilcza, Wiśniowa, Wrzosowa, Podleska - 
Niezapominajek do torów)

7 6 6 5 9 6

5
Paprocany I (Bajkowa, Gostyńska, Jagiełły, Jana Pawła II, Jasińskiego, Jasna, Jaracza, Jesienna, Jemiołowa,  Jędrzejowskiej, 
Jordana, Junaków, Jurajska,  Jutrzenki,  Na Grobli, Plac Nowary, Okrężna, Orzeszkowej, Paprocańska, Prosta, Przerwy Tetmajera, 
Przemysłowa, Poziomkowa, Piłsudskiego, Rzeczna, Św. Józefa )

8 7 7 8 10 7

6
Paprocany II - Cielmice (Cielmicka, Barwna, Bieruńska, Gajowa, Górna, Jankowicka, Jedności, Lokalna, Łęgowa, Mała, Na Wzgórzu, 
Nad Jeziorem, Nadrzeczna, Strzelecka, Strefowa, Szojdy, Ziołowa, Targiela, Hutnicza, Parkowa, Plac Zbawiciela, Rybitwy, Sikorskiego, 
Wieniawskiego, Zacisze, Zaręby, Zbożowa, Ziemiańska, Złota, Zygmunta, Zółkiewskiego, Złota, Siewna)

9 8 8 9 13 10

7 Wartogłowiec (Akacjowa, Bławatków, Bratków, Chabrów, Cmentarna, Dziewanny, Dzwonkowa, Jaskrów, Jaworowa, Kaczeniec, 
Kasztanowa, Krokusów, Marzanny, Niezapominajek, Ostróżki, Paproci, Sadowa, Stokrotek) 10 11 11 10 14 11

8 Zawiść (Baziowa, Einsteina, Estkowskiego, Filomatów, Fredry, Jana Brzozy, Korczaka, Mała Aleja Róż, Modrzewskiego, Olchowa, 
Polna, Rybna, Spacerowa, Starokościelna, Trzy Stawy, Wejchertów, Wędkarska, Bielska (od Edukacji do Starokościelnej ) ) 11 12 12 11 15 12

9 Mąkołowiec I (Bażańcia, Derkaczy, Drozdów, Jaskółcza, Jastrzębia, Kormoranów, Kosów, Krucza, Krótka, Mąkołowska, Objazdowa, 
Przepiórek, Strusia, Szczygła, Szpakowa, Wronia,  ) 14 13 13 12 16 13

10
Mąkołowiec II (Albatrosów, Bociania, Czyżyków, Damrota, Dołowa, Flamingów,Gilów, Konopnickiej, Kolibrów,  Krótka, Łabędzia, 
Nowokościelna - Studzienna, Orla, Pawia, Piwna,  Prześwit, Sikorek, Skośna,  Skowronków, Sowia, Stroma,  Zielone Wzgórze, 
Zimorodków, Ziębia, Źródlana)

15 14 14 15 17 14

11
Mąkołowiec III - Stare Tychy (Batorego, Blachnickiego, Boh. Warszawy, Brzozowa, Kapicy, Kościuszki, Miarki, Mikołowska od 
Katowickiej do wiaduktu, Norwida, Nowokościelna, Ogrodowa, Piwowarów, Słoneczna, Sienkiewicza, Solna,  Stroma, Wieczorka, 
Zakątek ) 

16 15 15 16 20 17

12 Glinka (Barbary, Bronisławy, Budowlanych, Barona, Borowa od Jeżynowej do Chałupniczej, Grzybowa, Glinczańska, Hańczy, 
Jeżynowa, Jagodowa, Mostowa, Malinowa, Owczarska, Rolna, Stoczniowców, Stawowa, Wodna, Żwakowska) 17 18 18 17 21 18

13 Urbanowice (Główna, Kowalska, Krzywa, Nowowiejska, Oświęcimska, Przejazdowa, Rolnicza, Serdeczna, Stolarska, Turyńska, 
Urbanowicka, Żniwna ) 18 19 19 18 22 19

14 Jaroszowice- Wygorzele (Długa, Dworska, Goździków, Jana, Jaroszowicka, Kościelna, Krzywa, Ligonia, Łączna, Miła, Miodowa, 
Mysłowicka, Paproci, Pasterska, Pogodna, Promienna, Rymarska, Samochodowa, Skotnica, Spokojna, Sportowa, Wspólna, Za Drogą) 21 20 20 19 23 20

15 Żwaków (Jaśkowicka, Kolejowa, Kurpińskiego, Myśliwska, Nowa, Regionalna, Runowa, Skalna, Sublańska, Zgody, Żarowska, Żorska) 22 21 21 22 24 21

16 Suble (Borowa, Chałupnicza, Harcerska, Hetmańska, Hierowskiego, Nizinna, Radziejowskiego, Rękodzielnicza, Rozdzieńskiego, 
Rydla, Szuwarków, Zagrodowa, Zrębowa) 23 22 22 23 27 24

Lp Rejon Zbiórki kwiecień maj czerwiec

1

Czułów I (Astrów, Brzoskwiniowa, Fiołków, Gołębia, Irysów, Jałowcowa, Kukułcza, Maków, Powstańców, Różana, Słoneczników, 
Słowicza, Sokola, Tulipanów, Wiązowa, Wschodnia, Zawilców, Żurawia)

19 6 20 3 19Czułów II (Agrestowa, Bzów, Czułowska, Cyprysowa, Gruszowa, Jabłoni, Jaśminów, Jesionowa, Klonowa, Konwalli, Kwiatów, 
Mahoniowa, Magnolli, Morelowa, Narcyzów, Palmowa, Piaskowa, Sza�rków, Szarotek, Śląska, Świerkowa, Zielona, Żarnowiecka, 
Śliwowa)

2

Czułów Zwierzyniec (Cisów, Czarna, Grabowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Kalinowa, Katowicka, Leszczynowa, Lipowa, Modrzewiowa, 
Orzechowa, Pod Lasem, Topolowa, Wiosenna, Zwierzynniecka, Pomarańczy, Wiązowa)

22 7 21 4 20Wilkowyje (Browarowa, Chłodnicza, Dojazdowa, Graniczna, Leśna, Łąkowa, Mikołowska do wiaduktu, Młyńska, Obywatelska, 
Podleska, Sosnowa, Szkolna, Wałowa, Wąska, Wesoła, Wiejska, Willowa, Wierzbowa, Wilcza, Wiśniowa, Wrzosowa, Podleska - 
Niezapominajek do torów)

3

Paprocany I (Bajkowa, Gostyńska, Jagiełły, Jana Pawła II, Jasińskiego, Jasna, Jaracza, Jesienna, Jemiołowa,  Jędrzejowskiej, 
Jordana, Junaków, Jurajska,  Jutrzenki,  Na Grobli, Plac Nowary, Okrężna, Orzeszkowej, Paprocańska, Prosta, Przerwy Tetmajera, 
Przemysłowa, Poziomkowa, Piłsudskiego, Rzeczna, Św. Józefa )

23 8 22 5 21
Paprocany II - Cielmice (Cielmicka, Barwna, Bieruńska, Gajowa, Górna, Jankowicka, Jedności, Lokalna, Łęgowa, Mała, Na Wzgórzu, 
Nad Jeziorem, Nadrzeczna, Strzelecka, Strefowa, Szojdy, Ziołowa, Targiela, Hutnicza, Parkowa, Plac Zbawiciela, Rybitwy, Sikorskiego, 
Wieniawskiego, Zacisze, Zaręby, Zbożowa, Ziemiańska, Złota, Zygmunta, Zółkiewskiego, Złota, Siewna)

4

Wartogłowiec (Akacjowa, Bławatków, Bratków, Chabrów, Cmentarna, Dziewanny, Dzwonkowa, Jaskrów, Jaworowa, Kaczeniec, 
Kasztanowa, Krokusów, Marzanny, Niezapominajek, Ostróżki, Paproci, Sadowa, Stokrotek)

24 9 23 6 24
Zawiść (Baziowa, Einsteina, Estkowskiego, Filomatów, Fredry, Jana Brzozy, Korczaka, Mała Aleja Róż, Modrzewskiego, Olchowa, 
Polna, Rybna, Spacerowa, Starokościelna, Trzy Stawy, Wejchertów, Wędkarska, Bielska (od Edukacji do Starokościelnej ) )

5

Mąkołowiec I (Bażańcia, Derkaczy, Drozdów, Jaskółcza, Jastrzębia, Kormoranów, Kosów, Krucza, Krótka, Mąkołowska, Objazdowa, 
Przepiórek, Strusia, Szczygła, Szpakowa, Wronia,  )

25 10 24 7 25Mąkołowiec II (Albatrosów, Bociania, Czyżyków, Damrota, Dołowa, Flamingów,Gilów, Konopnickiej, Kolibrów,  Krótka, Łabędzia, 
Nowokościelna - Studzienna, Orla, Pawia, Piwna,  Prześwit, Sikorek, Skośna,  Skowronków, Sowia, Stroma,  Zielone Wzgórze, 
Zimorodków, Ziębia, Źródlana)

6

Mąkołowiec III - Stare Tychy (Batorego, Blachnickiego, Boh. Warszawy, Brzozowa, Kapicy, Kościuszki, Miarki, Mikołowska od 
Katowickiej do wiaduktu, Norwida, Nowokościelna, Ogrodowa, Piwowarów, Słoneczna, Sienkiewicza, Solna,  Stroma, Wieczorka, 
Zakątek ) 26 13 27 10 26
Glinka (Barbary, Bronisławy, Budowlanych, Barona, Borowa od Jeżynowej do Chałupniczej, Grzybowa, Glinczańska, Hańczy, 
Jeżynowa, Jagodowa, Mostowa, Malinowa, Owczarska, Rolna, Stoczniowców, Stawowa, Wodna, Żwakowska)

7

Urbanowice (Główna, Kowalska, Krzywa, Nowowiejska, Oświęcimska, Przejazdowa, Rolnicza, Serdeczna, Stolarska, Turyńska, 
Urbanowicka, Żniwna )

29 14 28 11 27
Jaroszowice- Wygorzele (Długa, Dworska, Goździków, Jana, Jaroszowicka, Kościelna, Krzywa, Ligonia, Łączna, Miła, Miodowa, 
Mysłowicka, Paproci, Pasterska, Pogodna, Promienna, Rymarska, Samochodowa, Skotnica, Spokojna, Sportowa, Wspólna, Za Drogą)

8
Żwaków (Jaśkowicka, Kolejowa, Kurpińskiego, Myśliwska, Nowa, Regionalna, Runowa, Skalna, Sublańska, Zgody, Żarowska, Żorska)

30 15 29 12 28Suble (Borowa, Chałupnicza, Harcerska, Hetmańska, Hierowskiego, Nizinna, Radziejowskiego, Rękodzielnicza, Rozdzieńskiego, 
Rydla, Szuwarków, Zagrodowa, Zrębowa)

PROSIMY O WYSTAWIENIE WORKÓW PRZED POSESJE NAJPÓŹNIEJ O GODZINIE 6:00 W DNIU ZBIÓRKI, WORKI BEZ NADRUKU MASTER NIE BĘDĄ ZBIERANE

HARMONOGRAM ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ - WORKOWEJ W TYCHACH W 2013 ROKU

HARMONOGRAM ZBIÓRKI TRAWY W TYCHACH W 2013 ROKU
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