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W imieniu Samorządu Tyskiego życzymy, by zbliżające się  
Święta Wielkanocne były źródłem wszelkiej pomyślności,  

serdecznych spotkań rodzinnych oraz radosnego nastroju. 
Pogodnych świąt życzą

P r e z y d e n t  M i a s t a  T y c h y 

A n d r z e j  D z i u b a 

O wOlOntariacie, rOdzinie, pracy i O tym, 
cO w życiu jest tak naprawdę ważne, 

rOzmawiamy z ireneuszem krOsnym.

Ewa Strzoda
e.strzoda@twojetychy.pl

c
harytatywne występy, zachęcanie do wolontariatu, promowa-
nie idei przekazywania jednego procenta podatku – to Irene-
usz Krosny jakiego nie wszyscy znają. Dlaczego tak mocno 
angażuje się w działalność prospołeczną?

– Współczesny świat niesamowicie zabrnął w filozofię, w której 
pieniądz jest najważniejszy. Uważam, że szukając przyczyn świato-
wego kryzysu, należy ich szukać przede wszystkim w upadku moral-

ności. A my ciągle szukamy ich w ekonomii, sprawdzamy, gdzie się 
przecinki nie zgadzają. Tymczasem już dawno wywróciliśmy świat 
wartości do góry nogami. A wszelkie zło, wcześniej czy później, przy-
nosi swoje złe owoce – mówi Ireneusz Krosny. – Wolontariat poka-
zuje, że są na świecie sprawy dużo ważniejsze, niż pieniądz. Zresztą 
myślę, że każdy, kto zaczął robić coś charytatywnie, udzielać się jako 
wolontariusz, szybko odczuł we własnym sercu pewien rodzaj szczę-
ścia, który uszlachetnia i pociąga. Poza tym w ogóle, jako katolicy 
musimy pamiętać, że Pan Jezus działał charytatywnie praktycznie 
przez całe swoje życie. Jeżeli mamy być jego uczniami, to powinniśmy 
brać z niego przykład. Pieniądze nie są najważniejsze. Oczywiście, 
nie o to chodzi, żeby nic nie mieć, nie zarabiać, bo przecież trzeba 
pracować, trzeba utrzymać rodzinę, itd. Chodzi o to, żeby wszystko 
ustawić na właściwym miejscu.

Rozmowa z Ireneuszem Krosnym na str. 4–5.

Przywrócić 
świat wartości

tyszanin Ireneusz Krosny jest znany szerokiej publiczności jako mim. Mało kto wie, że artysta angażuje się również w działalność 
charytatywną.

M
ic

h
a

Ł
 g

ie
l

Bohaterka tygodnia: Małgorzata Walędzińska-Półtorak
tyszanka znalazła się na liście 50. najwybitniejszych kobiet, zajmujących  
się społeczną odpowiedzialnością biznesu. > strona 2

ciepłych, rodzinnych,  
pełnych nadziei i miłości  
Świąt Wielkanocnych,  
radości z przeżywania wiary, 
spokoju ducha i optymizmu, 

życzy redakcja
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k tóre to święta? Zimno, mroźno, śnieżnie – jeśli 
by patrzeć na aurę, bliżej nam do Bożego Naro-

dzenia, niż Wielkanocy. Jedynie coraz dłuższy dzień 
świadczy, że mamy już wiosnę. Ale – tu zła wiadomość 
– jeśli wierzyć ostatnim informacjom pojawiającym się w mediach 
– z tą porą roku przyjdzie nam się pożegnać. Ponoć naukowcy są 
zdania, że zamiast czterech, będziemy mieć trzy pory roku. Dłuższa 
zima, ale i wcześniejsze lato, mają rozprawić się ostatecznie z wiosną. 
Wygląda więc na to, że zimne Święta Wielkanocne za kilkadziesiąt 
lat nie będą niczym niezwykłym. W oczekiwaniu na nadchodzącą 
Wielkanoc, ale i ocieplenie, przygotowaliśmy dla Państwa dziś spe-
cjalne wydanie naszego tygodnika. Polecam zwłaszcza kilka artyku-
łów wprowadzących w świąteczny klimat. I tak:
æ Zapraszamy do zobaczenia fotorelacji z jubileuszowej, 20. Tyskiej 
Drogi Krzyżowej (strony 10–11), a także znalezienia czasu na głęb-
szą refleksję. Dzięki uprzejmości o. Emila Pacławskiego, publikuje-
my fragmenty rozważań, jakie towarzyszyły uczestnikom piątkowej 
uroczystości.
æ Ireneusz Krosny, tyszanin i popularny mim, opowiada dziś o swojej 
pracy, ale także o tym, co w życiu najważniejsze. Pokazuje przy tym 
swoje, nieznane szerszemu gronu, oblicze człowieka zaangażowanego 
w działalność charytatywną (strony 1 i 4–5).
æ Agnieszka Szymula z Muzeum Miejskiego w Tychach opowiada 
o dawnych wielkanocnych tradycjach (strona 4), jest też garść po-
rad praktycznych – gospodynie domowe z Wartogłowca proponują 
świąteczne potrawy (strona 9). Zapraszam do lektury!

czekając na wielkanoc
Beata Kurek
b.kurek@twojetychy.pl
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na państwa telefony czekamy  
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przy telefonie dyżuruje 
red. Leszek sobieraj

b e z p Ł at n y  t y s k i  t y g o d n i k  M i e j s k i

t y d z i e ń  z  k a L E n d a r z a
r e k l a M a

Wydawca: Śródmieście sp. z o.o.
redakcja:  
tychy, al. piłsudskiego 12, i piętro,  
tel. 32 325 72 40, faks 32 325 72 14,
e-mail: redakcja@twojetychy.pl
redaktor naczelna: beata kurek
zastępca redaktora naczelnego: 
jan Mazurkiewicz
dziennikarze: leszek sobieraj, 
ewa strzoda, sylwia Witman, 
Marek ciszak
Fotoreporter: Michał giel
dyrektor ds. reklamy 
i Marketingu: roma jarecka, 
tel. 32 325 72 19
Biuro reklamy: tel. 32 325 72 18, 
225, 268

ogłoszenia drobne: 
tel. 32 325 72 15
skład: tomasz pałka, Mcg
druk: polskapresse sp. z o.o.
Projekt graficzny:  
Witold Morawski
numer zamknięto: 25. 03. 2013 r.
redakcja nie zwraca tekstów 
nie zamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo ich redagowania 
i skracania.
za treść reklam i ogłoszeń redakcja 
nie odpowiada.
dystrybucja tygodnika bez 
pisemnej zgody wydawcy  
– zabroniona.
sprzedaż tygodnika – zabroniona.

26.03.2001 – arcybiskup metro-
polita katowicki Damian Zimoń 
poświęcił nową kaplicę Szpitala 
Wojewódzkiego w Tychach.
27.03.2004 – przed inauguracyj-
nym meczem IV ligi piłkarskiej, 
w wyniku chuligańskich ekscesów, 
rannych zostało trzech ochronia-
rzy oraz kasjerka. 

27.03.2003 – Galeria „Obok”, 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru, przygotowała wystawę 
twórczości Józefa Szajny.
27.03.1998 – Na Skałce otwarty 
został sklep OBI.
31.03.2000 – ulicami Tychów 
przeszła procesja Drogi Krzyżo-
wej. 

tyszanka Małgorzata walę-
dzińska-półtorak z Kompa-
nii piwowarskiej znalazła 
się na pierwszej liście kobiet 
polskiego cSR-u.

taką listę 50 najwybitniejszych 
pań zajmujących się społecz-

ną odpowiedzialnością biznesu 
w Polsce opublikowało niedawno 
Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su. To pierwsza tego typu inicjaty-
wa w naszym kraju. Jak podkreśla 
tyszanka, takie wyróżnienie cieszy, 
ale i zobowiązuje.

– Zawsze wymagam od siebie 
wiele. Teraz będę wymagać jeszcze 
więcej. Bo osiągnięcia mobilizują 
i zobowiązują nie tylko do dalszej 
pracy, ale i nauki. Człowiek uczy 
się przez całe życie, bez względu 
na posiadane zasoby i doświadcze-
nie – mówi Małgorzata Walędziń-
ska-Półtorak, menadżer ds. zrów-
noważonego rozwoju w Kompanii 
Piwowarskiej. – Tak jest też, jeśli 
chodzi o społeczną odpowiedzial-
ność biznesu. Zmienia się świat, 
zmieniają się wymagania środo-
wiskowe, społeczne i prawne. Jesz-
cze kilka lat temu nikt nie słyszał 
o takim pojęciu, jak CSR. Choć 
to nic innego, jak sposób zarzą-
dzania firmą, jej procesami, go-
spodarką surowcami, i relacjami 
z partnerami biznesowymi i spo-
łecznymi – dodaje.

praca jest pasją
Małgorzata Walędzińska-Pół-

torak pracę traktuje jak swoją pa-
sję. – Lubię to co robię, bo uważam, 
że społeczna odpowiedzialność jest 
ważna dla firm, dla biznesu, ale 
i dla nas, ludzi. Bo jesteśmy czę-
ścią ekosystemu, w którym żyjemy, 
funkcjonujemy i podejmujemy co-
dziennie decyzje.

Mądre oszczędzanie
Zdaniem pani Małgorzaty, 

mądre gospodarowanie, zarzą-
dzanie w gospodarstwach do-
mowych jest tak samo ważne, 
jak dobre zarządzanie w biznesie. 
Chodzi np. o ochronę środowiska, 
segregację śmieci, oszczędzanie 
wody czy energii itd. To wszyst-
ko wymaga niewielkiego wysiłku, 
a ma ogromne znaczenie lokalne 
i globalne. Takie działania pro-
wadzą przede wszystkim do sze-
roko pojętej oszczędności. I nie 
chodzi tutaj tylko o oszczędności 
finansowe, choć one też są ważne. 
Ale np. o oszczędności zasobów 
wody na świecie, bo jak wszy-
scy wiemy, nie są one niewy-
czerpalne.

– Mam dwuletniego 
synka Wiktora, ale już 
teraz uczę go dbałości 
o środowisko natural-
ne. Uważam, że takie 
nawyki każde dziec-
ko powinno wy-
nosić z domu ro-
dzinnego. Razem 

wyrzucamy śmieci do odpowied-
nich pojemników. Każdy z nich 
jest charakterystyczny, kolorowy, 
więc nawet kilkuletnie dzieci z ła-
twością zapamiętają, do którego 
należy wrzucić papierek, a do któ-
rego zepsutą zabawkę. Wystarczy 
im tylko pokazać – przekonuje.

Ewa StRzoda

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

sukcesy cieszą 
i zobowiązują
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J u B i L E u s z

ludzie 
ludziom
w czwartek, w teatrze Ma-
łym odbyła się uroczystość 
podsumowania XV Jubile-
uszowego Międzynarodo-
wego Konkursu plastyczne-
go im. augusta Kowalczyka 
„ludzie ludziom zgotowa-
li ten los”, organizowanego 
przez MdK nr 1.

na scenie zaprezentowany zo-
stał obraz sceniczny „Rodziny 

w Auschwitz – pamiętamy”. Wystą-
pili w nim byli więźniowie obozów 
koncentracyjnych Florian Granek, 
Jerzy Maria Ulatowski i Artur Kra-
snokucki. W recitalu fortepiano-
wo-skrzypcowym usłyszeliśmy 
wybitnych, młodych muzyków – 
rodzeństwo Beatę i Adama Mu-
sialskich, a z etiudą wystąpił Teatr 
Ruchu Wampa.

Przez 20 lat trwania konkursu 
i jego 15. edycji swoje prace nade-
słało 14 tys. uczestników z Bia-
łorusi, Czech, Francji, Niemiec, 
Rosji, Ukrainy, Węgier, Włoch 
i najliczniej – Polski. W tym roku 
jury oceniło 857 prac z 6 krajów, 
nagrodziło 21 prac, wyróżniło 36, 
a 81 zakwalifikowało do wystawy. 
Spośród tyszan nagrodzeni zostali 
Karolina Żelazny (15 lat) z Gim-
nazjum nr 11, Hanna Golis (18) 
z II LO, Alicja Trybus (15), Kamila 
Krzepkowska (17), Agnieszka Kuś 
(16), Sylwia Mann (11) – wszyscy 
z MDK nr 1.

Wystawa w galerii MDK 
1 czynna jest do 15 kwietnia.

MaREK cISzaK
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PrzEdstaWiaMy

Małgorzata Walędzińska – półtorak w kompanii pi-
wowarskiej pracuje od 13 lat. karierę zawodową rozpo-
czynała w branży finansowej, pełniąc funkcje związa-
ne z marketingiem i public relations. Odpowiedzialna 
za strategię i działania w zakresie obszarów zrównowa-
żonego rozwoju – w tym projekty i inicjatywy społeczno-
edukacyjne, środowiskowe – oraz raportowanie globalne 
w ramach priorytetów zrównoważonego rozwoju. au-
torka publikacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. 
współpracuje z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. ab-
solwentka akademii ekonomicznej w katowicach, wyż-
szej szkoły Bankowości i Finansów w katowicach oraz 
executive mBa stockholm university school of Business 
(ue kraków). trener biznesu smG/krc poland Hr.
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Kultura zmienia się, trady-
cyjne obrzędy zanikają. Jed-
nak wielkanoc nadal kojarzy 
się nam ze świeceniem pal-
my, święceniem pokarmów, 
pisankami i wielkanocnym 
śniadaniem. co ciekawe, wy-
daje się nam się, że niektóre 
z tych obrzędów były obcho-
dzone na ziemi pszczyńskiej 
od pokoleń – mówi agniesz-
ka Szymula.

w ielki Post rozpoczynał 
się w środę popielcową. 

I w tym okresie katolicy pościli, 
unikali zabaw i rozrywki. W od-
różnieniu od innych rejonów Gór-
nego Śląska, nie był znany na tym 
terenie obrzęd topienia Marzan-
ny. Ten polski zwyczaj, kojarzony 
z odchodzeniem zimy i wiosen-
nym budzeniem się przyrody, zo-
stał zaszczepiony na tym terenie 
po II Wojnie Światowej, za sprawą 
nauczycieli i harcerzy.

palma
Ozdobne palmy, święcone 

w niedzielę palmową na tydzień 
przed Wielkanocą, wykonywali 
głównie mężczyźni. Chłopcy zbie-
rali rośliny na palmy, mieli swoje 
miejsca, gdzie mogli je znaleźć. Były 
to głównie gałązki wierzby, leszczy-
ny, jałowca i sosny. Kłujący jałowiec 
symbolizował mękę Jezusa, czerwo-
ne pędy wikliny to skrwawiony bicz 
jakim okładano Chrystusa. Zielone 
i kwitnące gałązki symbolizowały 
budzącą się przyrodę. Wielki Ty-
dzień upływał pod znakiem wio-
senno-świątecznych porządków. 
Bielono chaty i budynki gospodar-
skie, sprzątano obejścia. W Wielką 
Środę zamiatano od pieca w kie-
runku pola. Młodzież zabawiała 
się walkami na palmy, kłuto nimi 
nogi dziewcząt. Miało to pobudzić 
żywotność na nadchodzące miesią-
ce. Zbierano także drzewo w lesie 

– im więcej uzbierano, tym mniej 
zostawało na krzyż dla Chrystusa. 
W Wielką Środę wiązano dzwo-
ny, by nie zakłócały ciszy. Jedynie 
chłopcy biegali z klekotkami, kla-
paczkami i kołatkami.

Koszyczek
Wielka Sobota to czas świę-

cenia pokarmów, pieczenia ciast, 
przygotowywania potraw na wiel-
kanocne śniadanie. Święcenie ko-
szyczków z pokarmami to także 
zwyczaj zaszczepiony na ziemi 
pszczyńskiej po 1945 r. Starsze 
mieszkanki Tychów i Paprocan 
opowiadały, że ten zwyczaj przy-
nieśli „ludzie z bloków”. Tutejsi 
w Wielką Sobotę odcinali i opa-
lali uchwyty palm, tzw. głowion-
kę, ściągało się palmę z drzewca, 
i opalało. Z odciętej części robio-
no krzyżyki, które w Wielkanoc, 
po poświęceniu pola, wsadzono 
w każdy narożnik. Krzyżyki zaty-
kano też nad wejściem do domu 
i gospodarczych zabudowań. 
Dzisiaj można je jeszcze spotkać 
w ogródkach, na samochodach, 
nad drzwiami w blokach.

Rezurekcja
Wielkanoc rozpoczynała się 

od uczestnictwa w porannej rezu-
rekcji. Agnieszka Szymula zwraca 
uwagę, że skoro nie święcono po-

karmów, nie celebrowano też śnia-
dania wielkanocnego. Teraz, śnia-
danie rozpoczyna się od podzielnia 
się święconym jajkiem. Dzieci szu-
kają podarunków, często chowa-
nych w ogródku, w mieszkaniu 
rodzice chowają prezenty pomię-
dzy kwiatami doniczkowymi. Ten 
zwyczaj to tzw. zajączek. Kiedyś 
śmigus-dyngus trwał dwa dni, nie 
tylko w Poniedziałek Wielkanoc-
ny. We wtorek lano nawet więcej. 
A w noc z 30 kwietnia na 1 maja, 
był zwyczaj stawiania „moja”. 
W ranek majowy panny sprawdza-
ły, czy jej kawaler postawił przed 
domem mały świerk na żerdzi, lub 
wieniec ustrojony kwiatami z bibu-
ły. Postawienie „moja” było czymś 
w rodzaju wyznania miłosnego. 
Zwyczaj postawienia „moja”, po-
dobnie stawiania „dziadówki”, czyli 
kukły baby przed domem starego 
kawalera, tak żywy jeszcze w okre-
sie międzywojennym, całkowicie 
już zanikł.

– O tych zwyczajach przy-
pominają nam obecnie tylko ze-
społy folklorystyczne, które mają 
w swym repertuarze okoliczno-
ściowe pieśni i scenki rodzajowe. 
Warto o nich opowiadać dzie-
ciom i młodzieży, bo to część ich 
regionalnej tożsamości – podkreśla 
Agnieszka Szymula.

JaN MazuRKIEwIcz

tt: Jak udaje się panu po-
układać wszystko na wła-
ściwym miejscu? Ma pan 
pracę, która wymaga prze-
cież wielu wyjazdów, poza 
tym ma pan rodzinę, jest 
pan mężem i ojcem, aktyw-
nie działa pan na polu cha-
rytatywnym?

ireneusz krosny: Oczywiście 
praca artystyczna jest w stanie po-
chłonąć niemal cały czas, jaki czło-
wiek ma do dyspozycji. Dlatego 
od lat mam wypracowany system 
ograniczania czasu nieobecności 
w domu. Mam do dyspozycji 14 
dni w miesiącu, które mogę po-
święcić na pracę wyjazdową, pozo-
stałą część miesiąca spędzam z ro-
dziną. Oczywiście czasem praca 
na tym cierpi, bo czasem trzeba 
coś odrzucić, komuś odmówić. 
Ostatnio – na przykład – dosta-
łem propozycję zagrania jednej 
z głównych ról w nowym serialu 
komediowym. Być może został-
bym znanym aktorem obecnym 
we wszystkich tabloidach (śmiech), 
ale odmówiłem. Wiązałoby się 
to z częstymi i długimi pobytami 
w Warszawie. I z całą pewnością 
byłoby to kosztem mojej rodziny. 
Stwierdziłem, że mam pracę jako 
mim i to mi wystarczy.

a kiedy, zgodnie z pana 
czternastodniowym podzia-
łem czasu na pracę i rodzinę, 
jest czas na działalność cha-
rytatywną?
Ale ta przecież nie wymaga dużo 
czasu.

Nie?
Wszystko się da, tylko trzeba 
się dobrze zorganizować. Zwy-

kle występuję charytatywnie bli-
sko miejsca zamieszkania, żeby 
nie wiązało się to z dodatkową 
nieobecnością w domu. Zda-
rza się też, że ktoś dostosowu-
je się do mojego kalendarza. 
Np. występuję akurat w Warsza-
wie i w tym czasie jakaś fundacja, 
czy parafia, zgłasza się z prośbą, 
czy przy okazji pobytu w stolicy 
nie mógłbym również podsko-
czyć do nich i wystąpić charyta-
tywnie. Tak też robię.

Mówi pan o tym tak zwyczaj-
nie, normalnie, jakby działal-
ność charytatywna nie była 
niczym szczególnym. a nie-
wielu ludzi, zwłaszcza tak 
znanych jak pan, stać na to, 
by pomagać innym i jeszcze 
się tym nie chwalić. do tej 
pory nie trafiłam w mediach 
na artykuł o wolontariuszu 
Ireneuszu Krosnym...
I bardzo dobrze, bo nie po to się 
to robi.

ostatnio pojawił się pan 
na plakatach fundacji cicha 
Nadzieja działającej przy 
Szpitalu Miejskim w ty-
chach, zachęcając do ofia-
rowania jednego procenta 
na jej rzecz.
Rzeczywiście, zostałem o to po-
proszony i zgodziłem się. Zwykle 
nie zastanawiamy się nad taki-
mi sprawami jak sytuacja szpi-
tala, dopóki ktoś nam bliski, 
albo my sami, nie zostaniemy 
dotknięci chorobą. Wtedy za-
czynamy szukać pomocy. Szu-
kamy wszędzie, niektórzy nawet 
wyjeżdżają poza granice kraju. 
A ja uważam, że powinniśmy 
dbać o to, co mamy na miej-

scu. Cieszę się, że w mieście jest 
taki szpital. Bo to dobry szpi-
tal, z dobrymi lekarzami i trzeba 
mu pomagać, by nie spotkał go 
taki los, jaki niedawno spotkał 
tyski szpital wojewódzki. Poza 
tym, w Szpitalu Miejskim jest 
jedyny w mieście i okolicznych 

s y M B o L E  ż y c i a

zawiązywanie dzwonów 
i śniadanie

w minioną niedzielę w kościołach poświęcone zostały palmy. 
Na zdjęciu – wierni w kościele pw. św. Marii Magdaleny.
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powiatach oddział pediatrycz-
ny, prowadzony przez panią 
doktor Barbarę Kondrat, którą 
osobiście znam, i która ze swo-
ją fachowością mogłaby praco-
wać wszędzie, a pracuje właśnie 
w Tychach. Myślę, że wszystkim 
nam tyszanom powinno zależeć, 

by nasze dzieci miały się gdzie 
leczyć i by miały do tego jak naj-
lepsze warunki.

„powinniśmy dbać o to, 
co mamy na miejscu”, jest 
pan prawdziwym lokalnym 
patriotą...

Tak. Nie tylko lokalnym, w ogóle 
jestem patriotą. Myślę, że powin-
niśmy dbać o nasz kraj, bo nikt 
inny za nas tego nie zrobi. A nie-
stety edukacja patriotyczna u nas 
mocno kuleje. Ciągle wpaja się 
nam postawy proeuropejskie, 
a przecież jesteśmy i zawsze bę-

dziemy Polakami. Za Europę nikt 
jeszcze nie umarł, a za Polskę już 
wielu. Cieszę się, że jestem Po-
lakiem, uważam, że powinniśmy 
przestać narzekać na nasz kraj. Je-
żeli mamy bieżącą wodę i do tego 
ciepłą, kanalizację, prąd, telefon, 
komputer, edukację za darmo, 
opiekę zdrowotną, itd., to należy-
my do ok. 10 proc. najlepiej żyją-
cych ludzi na tej planecie. Narze-
kanie w takiej sytuacji to gruba 
przesada. Oczywiście możemy 
sobie ponarzekać na rząd i pra-
wo, ale proszę sobie najpierw za-
dać pytanie, na kogo pan/pani 
ostatnio głosował/a, a następnie 
kiedy ostatnio modlił się pan/
pani za Polskę.

porozmawiajmy teraz o pana 
pracy artystycznej. ostat-
nio był pan na występach 
w turcji, jak turecka pu-
bliczność reaguje na panto-
mimę?
Tak, to były moje pierwsze wystę-
py w Turcji. W ogóle ten wyjazd 
był o tyle ciekawy, że według or-
ganizatora, był to pierwszy występ 

teatru pantomimy w tym kraju. 
Oni nie mają takich doświadczeń, 
dlatego nie wiadomo było, jaka 
będzie reakcja publiczności.

No i jakie były reakcje?
No rzeczywiście na początku 
dość długo się widownia rozkrę-
cała, jakby patrzyli na coś pierw-
szy raz, ale występ zakończył się 
owacją na stojąco, więc poszło 
dobrze. Organizator imprezy 
przyznał, że jest pozytywnie za-
skoczony i zapowiedział kolejne 
występy w Turcji.

owacje na stojąco, więc po-
szło dobrze? powiedziałabym, 
że bardzo dobrze. podobno 
na ostatnim dużym festiwa-
lu we Francji, razem z grupą 
Mocarta zdobył pan wszyst-
kie możliwe nagrody...
Tak. Był to festiwal komedii w St. 
Etienne. Właściwie był to wieczór 
Grupy MoCarta, a ja byłem ich 
gościem, ale spektakl był podzie-
lony tak, że najpierw miałem 40 
minut solo, potem Grupa 40 mi-
nut, a potem pół godziny razem. 
Do zdobycia były trzy nagrody: 
nagroda publiczności, dziennika-
rzy i jury, no i dostaliśmy wszyst-
kie trzy. Choć, jak dla mnie nie-
stety, właściwie zdobyła je grupa 
MoCarta, bo to był ich wieczór, 
ja jedynie pomogłem chłopakom. 
Ale rzeczywiście, poszło nam cał-
kiem nieźle i są tego już pierwsze 
konsekwencje w postaci kolej-
nych zaproszeń. Mamy nadzie-
ję, że ponieważ część jury była 
z Kanady, pomoże nam to dostać 
się jesienią na festiwal „Just for 
laugh” w Montrealu.

częściej występuje pan w kra-
ju czy poza granicami?
Myślę, że wciąż jeszcze częściej 
w Polsce, choć cały czas imprez 
zagranicznych przybywa.
Kilka dni temu miałem występ 
w Zabrzu. Była to impreza „Zie-
lona Wyspa” zorganizowana przez 
zespół Carrantuohill. Było bardzo 
oryginalnie, bo oprócz części pan-
tomimicznej, miałem również wy-
stęp muzyczny właśnie z zespołem 
Carrantuohill, w czasie którego 

udzielałem się jako klawiszowiec. 
Było zabawnie.

Gra pan na klawiszach?
Tak, najbardziej lubię klawisze.

a co pan najczęściej gra?
Różne rzeczy. Ostatnio najczę-
ściej Czesława Niemena.

Rodzina lubi słuchać jak pan 
gra?
No to różnie (śmiech). Jak coś 
brzdąkam, to niekoniecznie. Ale 
często gram na różnych impre-
zach rodzinnych. Na przykład, 
na Boże Narodzenie kolędy. 
A na naszych spotkaniach ro-
dzinnych robimy też czasem taką 
zabawę, że dzielimy się na dwie 
grupy: mężczyźni i kobiety. Po-
tem pada hasło np. piosenki 
ze zwierzętami. I każda grupa, 
właściwie powinienem powie-
dzieć chór (śmiech), śpiewa na-
przemiennie piosenki, w któ-
rych musi pojawić się zwierzę, 
a ja wtedy przygrywam raz jednej 
grupie, raz drugiej. Na szczęście 
mój siostrzeniec studiuje teraz 
fortepian na „jazzowo” i powoli 
zaczyna mnie wyręczać...

proszę opowiedzieć o swoich 
planach na przyszłość.
Oczywiście gram wciąż w kraju, 
w kwietniu jestem w jury na kra-
kowskim festiwalu PaKA, potem 
jeszcze TOP Trendy w Sopocie. 
Najbliższy wyjazd zagraniczny 
to Hamburg, potem Lennestadt 
z Grupą MoCarta. W kwietniu 
gram na Teneryfie. Wciąż usta-
lamy termin dwutygodniowych 
warsztatów dla Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Shanghaju. Właści-
wie Chińczycy chcieli trzy tygo-
dnie, ale ze względu na wspo-
mniane wcześniej priorytety, 
nie zgodziłem się na tak długi 
wyjazd. Teraz wciąż manewruje-
my w kalendarzu, bo oni chcie-
liby jeszcze przed wakacjami, 
a ja wolałbym dopiero styczeń, 
luty 2014.

dziękuję za rozmowę.
RozMawIała:  
Ewa StRzoda
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ireneusz krosny uro-
dził się w 1968 roku 
w tychach. przez dzie-
sięć lat pracował kolejno 
w trzech amatorskich 
teatrach pantomimy. 
w 1992 roku rozpoczął 
działalność solową i zało-
żył teatr jednego mima. 
tworzy autorskie, panto-
mimiczne spektakle ko-
mediowe.

 Ireneusz Krosny, mimo licznych podróży zagranicznych i krajowych, zawsze na pierwszym miejscu stawia czas spędzony z rodziną.
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u
stawa, zwana potocznie 
ustawą śmieciową, na-
kłada na gminy obowią-
zek przejęcia odpowie-

dzialności za gospodarkę odpadami 
komunalnymi. Ustawa (obecnie za-
skarżona w Trybunale Konstytu-
cyjnym) weszła w życie w styczniu 
2013 r., a od lipca jej najważniejsze 
zapisy zaczną obowiązywać.

Uchwały RM dotyczyły wy-
boru metody ustalenia opłat, 
stawek opłat, sposobu i zakresu 
odbierania odpadów i ich zago-
spodarowania, wzoru deklaracji 
oraz regulaminów – utrzymania 
czystości w gminie oraz punktu 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

W uchwale przyjęto jako me-
todę naliczania opłaty najbardziej 

powszechną – od liczby mieszkań-
ców zamieszkujących nierucho-
mość. Podczas sesji radny Stefan 
Moćko stwierdził, iż jego zdaniem 
najbardziej sprawiedliwa jest me-
toda naliczania opłat od objętości 
i wagi śmieci.

– Ile mieszkaniec wyprodu-
kuje śmieci, za tyle płaci. Dlaczego 
nie przyjęto takiego rozwiązania? 
– pytał.

Odpowiadając radnemu, pre-
zydent Andrzej Dziuba wyjaśnił, 
iż ustawa śmieciowa w ogóle nie 
przewiduje takiej metody, bo spo-
sób naliczania stawki „od wagi, czy 
objętości”, nie pozwoliłby na reali-
zację nadrzędnego celu ustawy – 
by wszystkie odpady trafiały do za-
gospodarowania. Nadal spalano 
by śmieci w piecach, wywożono 

je do lasu czy podrzucano na inne 
osiedle, bo w interesie każdego by-
łoby mieć jak najmniej odpadów.

opłata
W myśl ustawy, określając 

stawkę, Rada Gminy bierze pod 
uwagę liczbę mieszkańców, ilość 
wytwarzanych odpadów, kosz-
ty funkcjonowania systemu oraz 
przypadki, kiedy właściciele nie-
ruchomości wytwarzają odpady 
nieregularnie. Z opłat gmina jest 
zobowiązana pokryć koszty funk-
cjonowania systemu, czyli odbie-
ranie odpadów, transport, zbie-
ranie, odzysk, unieszkodliwianie, 
odpadów, utrzymanie punktów 
selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych i obsługa ad-
ministracyjna. Do tego dochodzą 
koszty zakupu worków, koszty za-
kupu pojemników dla właścicie-
li nieruchomości i podatek VAT. 
Z tych kalkulacji wynika, iż w Ty-
chach jest to kwota ponad 11 zł, 
ale ostatecznie przyjęto 11 zł opłaty 
(za osoba na miesiąc) za odpady 
segregowane i 15 zł za nie segrego-
wane. W uchwale jest zapis, iż jeśli 
nieruchomość zamieszkują więcej 

niż cztery osoby, tworzące wspólne 
gospodarstwo domowe, wg wspo-
mnianych stawek płacą cztery oso-
by, natomiast za piątą i następne 
osoby opłata wynosi 0 zł.

Dodajmy, iż właściciele nieru-
chomości, których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady ko-
munalne, płacić będą za pojemnik 
(23 rodzaje pojemników i kontene-
rów). Za najmniejszy – 110–120 l, 
stawka wynosi 17,50 zł (zbiórka 
selektywna) i 24,50 zł (nieselek-
tywna).

Jak często?
Ustalono, iż w budownictwie 

wielorodzinnym częstotliwość od-
bierania odpadów zmieszanych nie 
może być mniejsza niż dwa razy 
na tydzień, w budownictwie jed-
norodzinnym – co dwa tygodnie, 
nieruchomości niezamieszkałe 
– raz w miesiącu. Z kolei odbiór 
odpadów zbieranych selektywnie 
– nie rzadziej niż dwa razy na mie-
siąc (budownictwo wielorodzinne) 
i raz w miesiącu (budownictwo 
jednorodzinne i nieruchomości 
niezamieszkałe).

lESzEK SoBIERaJ
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Śmieci w systemie

wiceprzewodniczący Mię-
dzyzakładowej organiza-
cji związkowej Solidarność 
w Fiat auto poland i spół-
kach, Mateusz Gruźla za-
mierza wytoczyć proces 
o zniesławienie jednemu 
z radnych piS. chodzi o po-
mówienia i obraźliwe ko-
mentarze w internecie, jakie 
kierował pod jego adresem 
radny.

mateusz Gruźla skierował 
pismo m.in. do Prokuratu-

ry Generalnej. Czytamy w nim: 
„Funkcja działacza związkowe-
go musi łączyć się z wysokim 
poziomem zaufania społeczne-
go i z tego też względu uważam 
za niedopuszczalne zamieszcza-
nie wulgarnych komentarzy przez 
nieznane mi osoby, co przy braku 

możliwości ich zidentyfikowania 
może wzbudzać szkodliwe spo-
łecznie poczucie całkowite bez-
karności”.

– Prawdopodobnie ten czło-
wiek starał się szkalować w sieci 
moje dobre imię – stwierdził Ma-
teusz Gruźla. – Pisał komentarze, 
które mogły podważyć moją wia-
rygodność jako wiceprzewodni-
czącego MOZ NSZZ Solidarność 
w Fiat Auto Poland oraz spółkach. 
Złożyłem zawiadomienie o uza-
sadnionym podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa, a objęcie nad-
zorem postępowania poprosiłem 
Prokuratora Generalnego, który 
skierował sprawę do Prokuratury 
Rejonowej w Tychach.

Policja ustaliła numer IP kom-
putera, z którego wysyłane były 
komentarze. Jego właścicielem jest 
radny PiS. Prowadzone jest docho-

dzenie w tej sprawie, przesłuchiwa-
ni są kolejni świadkowie.

– Postępowanie przedłużone 
zostało do 27 marca – powiedziała 
Agata Słuszniak, prokurator rejo-
nowa w Tychach. – Dzisiaj otrzy-
maliśmy akta z policji, ale nie wy-
kluczone, że zwrócimy się jeszcze 
o dodatkowe informacje, przede 
wszystkim od operatorów serwi-
sów i serwerów internetowych. 
Trudno zatem powiedzieć kiedy 
prokurator wyda decyzję – czy 
w marcu, czy też nastąpi to na po-
czątku kwietnia.

I rzecz jasna – jaka to będzie 
decyzja? Mateusz Gruźla domaga 
się przeprosin, a być może kwoty 
pieniężnej na cel charytatywny. 
Jednak za taki czyn („kto pomawia 
inną osobę, grupę osób, instytucję, 
osobę prawną lub jednostkę orga-
nizacyjną nie mającą osobowości 

prawnej o takie postępowanie lub 
właściwości, które mogą poniżyć 
ją w opinii publicznej lub narazić 
na utratę zaufania potrzebnego dla 
danego stanowiska, zawodu lub ro-
dzaju działalności”), w myśl art. 212 
par 1 kodeksu karnego, grozi kara 
grzywny, ograniczenia albo pozba-
wienia wolności do roku”.

Poproszony przez nas o ko-
mentarz radny PiS odmówił wy-
powiadania się na ten temat, 
powołując się na art. 241, par. 
1 kodeksu karnego, który stano-
wi: „kto bez zezwolenia rozpo-
wszechnia publicznie wiadomości 
z postępowania przygotowaw-
czego, zanim zostały ujawnione 
w postępowaniu sądowym, pod-
lega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2”.

lESzEK SoBIERaJ
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za obraźliwe wpisy

Na dziś, 26.03, zaplanowa-
ny został strajk general-
ny w woj. śląskim. Należy 
spodziewać się utrudnień, 
przede wszystkim w komu-
nikacji, choć nie wszędzie.

jak poinformował Miejski Za-
rząd Komunikacji, jako orga-

nizator transportu publicznego nie 
prowadzi akcji strajkowej. „Prze-
woźnicy realizujący usługi prze-
wozowe na rzecz MZK w Tychach 
poinformowali nas, że nie będą 
brali udziału w akcji strajkowej” 
– czytamy w komunikacie.

Tymczasem Koleje Śląskie 
zapewnią zastępczą komunikację 
autobusową w czasie trwania akcji 
strajkowej, tj. od godz. 8 do godz. 
10. Konduktorzy będą honoro-
wać bilety innych przewoźników 
kolejowych, także w sytuacji, 
gdy pasażer rozpocznie podróż 
w godzinach strajku, a zakończy 

ją po godzinie 10. Jak poinformo-
wano, na stacjach: Katowice, So-
snowiec, Częstochowa, Czechowi-
ce-Dziedzice, Bielsko-Biała, Rybnik 
oraz Tarnowskie Góry będą obecni 
pracownicy Kolei Śląskich. Będą 
oni informowali o aktualnej sy-
tuacji związanej z utrudnieniami 
w ruchu. W Tychach nie będzie 
dodatkowej obsługi, natomiast 
pasażerowie mają być na bieżąco 
informowani przez megafon o od-
jazdach autobusów zastępczych 
– w jakich kierunkach i o której 
godzinie. Na stronie www.koleje-
slaskie.com, jest dostępny rozkład 
jazdy zastępczej komunikacji au-
tobusowej.

W Tychach oraz powiatach 
bieruńsko-lędzińskim i mikołow-
skim łącznie ma strajkować 12 za-
kładów, głównie z branży górni-
czej, do akcji włączają się również 
część załogi Elektrociepłowni Ty-
chy i kilka szkół.  lS

j a k i e  u t r u d n i E n i a ?

Strajkowy wtorek

w nocy z piątku na sobotę, 
policjanci z tychów i Mikoło-
wa ścigali kierowcę opla, któ-
ry usiłował przejechać stró-
żów prawa i zepchnąć z drogi 
ścigające go radiowozy.

zaczęło się na jednym z tyskich 
parkingów, kiedy policjanci zo-

baczyli, jak wyjeżdża z niego nie-
oświetlony samochód. Chcieli za-
trzymać kierowcę do kontroli, ale 
ten ostro ruszył i próbował potrącić 
policjantów. Rozpoczął się pościg 
za uciekającym w kierunku Miko-
łowa. Policjanci wielokrotnie starali 
się go zatrzymać, dawali mu sygnały. 
Tymczasem uciekający próbował ze-
pchnąć radiowozy do rowu i na drze-
wa, uszkodził kilka radiowozów, za-
rysował też auta kierowców jadących 

drogą. Policjanci oddali kilkanaście 
strzałów w kierunku uciekającego 
samochodu. Zatrzymano go w Mi-
kołowie na ul. Pszczyńskiej. 31-let-
ni kierowca opla został obezwład-
niony, w samochodzie znajdował 
się pasażer – 26-letni mieszkaniec 
Tychów. Został postrzelony. Poli-
cjanci udzieli mu natychmiastowej 
pomocy, a załoga pogotowia, która 
została wezwana na miejsce podję-
ła reanimację. Jednak postrzelony 
mężczyzna zmarł.

Obaj mężczyźni byli wielo-
krotnie notowani za przestępstwa 
kryminalne, m.in. za napady ra-
bunkowe. Kierowca opla odpowie 
za sprowadzenia bezpośredniego 
niebezpieczeństwa katastrofy w ru-
chu drogowym i czynnej napaści 
na policjantów.  lS

pOdczas czwartkOwej (21.03) sesji radni 
przyjęli pięć ucHwał, twOrzącycH – na mOcy 

znOwelizOwanej ustawy O utrzymaniu 
czystOści i pOrządku w GminacH – nOwy 

system GOspOdarOwania Odpadami w Gminie.

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

k i e r o W c a  z at r z y M a n y

pościg ulicami tychów

Kierowcę zatrzymano w Mikołowie. postrzelony pasażer 
zmarł.
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w polskich samorządach ro-
śnie zainteresowanie nowy-
mi mechanizmami w zarzą-
dzaniu budżetem. zdaniem 
ludzi i organizacji działa-
jących na rzecz budowa-
nia społeczeństwa obywa-
telskiego, o wydatkowaniu 
gminnych pieniędzy w więk-
szym stopniu powinni decy-
dować mieszkańcy.

dobre przykłady już są. W Gdań-
sku rady dzielnic zaczęły sto-

sować tzw. budżet partycypacyjny. 
Dąbrowa Górnicza przystępu-
je właśnie do tworzenia wspólnie 
z mieszkańcami budżetu miasta 
na rok 2014. – Budżet partycypa-
cyjny zakłada, że to mieszkaniec 
jest ekspertem we własnej sprawie 
– mówi Ewa Stokłuska z Pracow-
ni Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia”. – Pomysł przywędrował 
z Ameryki Południowej. W wydat-
kach samorządów są takie sfery, 
w których decyzji wcale nie trzeba 
podejmować z poziomu ratusza. 
Gdy trzeba zadecydować, które in-
westycje są najpilniejsze albo które 
imprezy kulturalne będą dofinan-
sowane, można spytać mieszkań-
ców. Oni najlepiej wiedzą, co jest 
priorytetowe.

decydują mieszkańcy
Budżet partycypacyjny to ro-

dzaj mechanizmu lokalnej demo-
kracji pozwalający mieszkańcom 

w sposób bezpośredni zadecydo-
wać o przeznaczeniu części środ-
ków z budżetu. Nie sprowadza się 
on jednak do plebiscytu. – Chodzi 
nie tylko o to, by mieszkańcom dać 
wybór, ale też zapewnić im możli-
wość zgłaszania własnych pomy-
słów i dyskutowania nad nimi – 
wyjaśnia Ewa Stokłuska.

Mechanizm polega na tym, 
że w budżecie wyznacza się pulę 
pieniędzy (określając dokładnie, 
jaki obszar zadań może być w jej 
ramach realizowany) i pozwala się 
mieszkańcom zadecydować o wy-
datkowaniu tej puli. – W Polsce 
niektóre samorządy decydują w ten 
sposób o środkach na inwestycje, 
inne o środkach na kulturę – mówi 
Ewa Stokłuska.

W Tychach od lat funkcjonują 
pewne rozwiązania, wpisujące się 
w tę ideę. Jest to chociażby pro-
gram inicjatyw lokalnych, w ra-
mach którego miasto dofinanso-
wuje działania zaproponowane 
przez mieszkańców. W mieście 
działają też rady osiedli jako jed-
nostki pomocnicze miasta, któ-
re otrzymują z budżetu środki 
na realizację najpilniejszych za-
dań w danej dzielnicy.

– Mamy uchwałę, która 
co roku zabezpiecza dla rad osie-
dli 4 mln zł w budżecie miasta 
– mówi Iwona Bińkowska z Wy-
działu Rozwoju Miasta i Funduszy 
Europejskich UM Tychy. – Ta pula 
jest podzielona na dwa działy: za-

dania bieżące do 100 tys. zł i zada-
nia od 100 tys. do 1 mln zł.

Imprezy, inwestycje
– Na zadania bieżące rady 

osiedla mają przyznawane środki 
w zależności od liczby mieszkań-
ców. – wyjaśnia Katarzyna Har-
mansa z Wydziału Obsługi Rady 
Miasta. – Są to kwoty od kilku 
tysięcy zł dla mniejszych osiedli, 
nawet do 20 tys. dla dużych. Rady 
osiedlowe przygotowują sobie plan 
budżetu. Konsultują się z mieszkań-
cami, zbierają ich opinie i wybierają 
zadania do wykonania. Najczęściej 
jest to organizacja imprez sporto-
wych, kulturalnych i integracyj-
nych, jak mikołajki dla dzieci czy 
dzień seniora. Ten plan budżetu 
przedstawiają miastu do zatwier-
dzenia. Po zatwierdzeniu Wydział 
Finansowy przekazuje określoną 
kwotę pieniędzy na realizację wska-
zanych zadań jednostkom – jeżeli 
jest to impreza sportowa to MOSiR, 
jeżeli kulturalna – Miejskie Cen-
trum Kultury. Rady osiedli przy-
noszą faktury za organizację danej 
imprezy do tej jednostki i ona do-
konuje płatności.

Druga pula pieniędzy dla rad 
osiedli dotyczy większych inwesty-
cji, jak remonty dróg, infrastruk-
tury, budowa placów zabaw czy 
boisk. – Co roku, do końca sierpnia 
rady osiedli mogą złożyć do nas 
wniosek – mówi Iwona Bińkowska. 
– Mieszkańcy zgłaszają, co chcie-

liby zrealizować, ich wnioski oce-
nia komisja i przyznaje im punkty. 
W zależności od tego, na ile wy-
starcza nam pieniędzy, tyle zadań 
w ciągu roku jest realizowanych.

W tym trybie w zeszłym roku 
zostały wykonane: budowa par-
kingów przy ul. Cmentarnej, bu-
dowa chodnika przy ul. Czarnej, 
przebudowa ul. Brzoskwiniowej, 
budowa placu zabaw i parkingu 
przy ul. Szkolnej, remont i rozbu-
dowa parkingu przy ul. Rodakow-
skiego, budowa placu zabaw na te-
renie ZSP nr 2 przy ul. Jedności, 
zagospodarowanie terenu przy ul. 
Paprocańskiej czy budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy SP nr 1.

dyskusja i głosowanie
– Nie ma jednego mode-

lu budżetu partycypacyjnego. 
Każda gmina, nie tylko w Pol-
sce, ale i na świecie, wypracowuje 
własne rozwiązania. Jest jednak 
pewien pakiet warunków, które 
– zdaniem zarówno badaczy, jak 
i praktyków – taki proces powi-
nien w sobie zawierać – mówi 
Ewa Stokłuska. – Zazwyczaj 
wygląda to tak, że mieszkańcy 
zgłaszają swoje pomysły według 
określonej procedury. Następ-
nie są one weryfikowane pod 
względem możliwości realiza-
cji od strony formalnoprawnej. 
Potem są poddane pod dyskusję 
na forum mieszkańców, a następ-
nie przeprowadza się głosowanie. 

Jego wyniki decydują, które po-
mysły będą realizowane.

Ewa Stokłuska podkreśla, 
że aby decyzje były podejmowane 
sensownie, trzeba zapewnić miesz-
kańcom szereg informacji o bu-
dżecie. Warto, by wiedzieli, które 
pomysły wpisują się np. w wielo-
letni plan inwestycyjny gminy. – 
Ten aspekt edukacyjny jest bardzo 
ważny – mówi Stokłuska. – Budżet 
partycypacyjny ma służyć pobu-
dzeniu aktywności obywatelskiej, 
która nie będzie się sprowadzała 
wyłącznie do oddania głosu na po-
mysł sąsiada.

Korzyści
Budżet partycypacyjny nie 

musi być stosowany od razu dla 
całego miasta. – To narzędzie mogą 
wykorzystywać rady osiedli, jeżeli 
działają na terenie miasta i mają 

swoje budżety – mówi Ewa Stokłu-
ska. – Na poziomie lokalnym ten 
mechanizm jest najprostszy do wy-
jaśniania mieszkańcom. Łatwiej się 
go nauczyć, gdy operujemy mniej-
szymi kwotami. A potem, w przy-
szłości nie ma przeszkód by zastoso-
wać go dla całego miasta. Korzyści 
z tego są ogromne. Władze miasta 
dostają bardzo wiarygodną infor-
mację, co jest naprawdę ważne dla 
mieszkańców i mogą podejmować 
takie działania, które odpowiadają 
na realne potrzeby. Oprócz tego 
jest gigantyczny walor edukacyj-
ny. Mieszkańcy robią coś więcej 
niż głosowanie raz na cztery lata. 
Dowiadują się, jak działa samorząd 
i są mobilizowani do współdzia-
łania z sąsiadami. To walory nie 
do przecenienia na poziomie ak-
tywizacji obywatelskiej.

SylwIa wItMaN

tyski urząd Miasta jest 
pierwszym w kraju, któ-
ry dla komfortu klientów 
wprowadził nowoczesne 
opłatomaty.

to urządzenia, w których 
można zapłacić każdą na-

leżność względem miasta, czyli 
podatki, opłaty geodezyjne i inne. 
Słowem wszystko to, co do tej 
pory płaciliśmy w kasie urzędu. 

Trzeba dodać, że obecnie trwa 
testowanie opłatomatów, mimo 
to jednak klienci już mogą z nich 
korzystać.

Jak to działa? Na każdym 
dokumencie, który wydaje tyski 
urząd, drukowany jest kod kre-
skowy. Wystarczy z takim doku-
mentem podejść do opłatoma-
tu, zeskanować kod i na ekranie 
pojawi się informacja, ile mamy 
zapłacić i za co. Później należy 

nacisnąć przycisk „ok” i dokonać 
płatności. Urządzenia przyjmują 
monety, banknoty i karty kredy-
towe. W razie konieczności wy-
dają również resztę.

Na razie w Tychach są dwa 
opłatomaty o wartości ok. 100 
tys. zł każdy. Początkowo pla-
nowano, że staną one w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
Tychy. Teraz jednak rozważana 
jest decyzja o przeniesieniu jed-

nego do budynku na Piłsudskiego 
12, gdzie byłby oddany do dys-
pozycji  mieszkańców uiszczają-
cych opłaty za wywóz odpadów. 
Ostateczne decyzje jeszcze nie 
zapadły. 

Warto dodać, że jeżeli urzą-
dzenia te się sprawdzą i będzie 
z nich korzystało wielu miesz-
kańców,  w przyszłości w mieście 
pojawi się ich więcej.

ES

Wspólne zarządzanie 
pieniędzmi

EWa stokłuska

socjolożka, badaczka społeczna. pracuje w Fundacji 
pracownia Badań i innowacji społecznych „stocznia” 
w warszawie przy projekcie laboratorium partycypacji 
Obywatelskiej. Bada, opisuje i wspiera procesy party-
cypacyjne, m.in. zaangażowana w konsultowanie mo-
delu budżetu partycypacyjnego w dąbrowie Górniczej. 
uczestniczka prac podgrupy poświęconej budżetowi par-
tycypacyjnemu w ramach grupy roboczej demokracja 
miejska na ii kongresie ruchów miejskich.

P i E r W s i  W  p o l s c e

opłatomaty zamiast kolejek

„Budżet obywatelski” 
w tychach?
aNdRzEJ dzIuBa, prezydent tychów:

– Bardzo modne ostatnio hasło „budżet 
obywatelski” w tychach już ma długą 
tradycję. Od lat staramy się aktywizować 
naszych mieszkańców, by w sposób bez-
pośredni mogli decydować o tym, jakie 
inwestycje będą realizowane w tychach. 
duże zainteresowanie m.in. programem inicjatyw lokal-
nych pokazuje, że tyszanie chcą i podejmują takie działa-
nia. dzięki aktywności obywatelskiej wiemy, co tak na-
prawdę jest ważne dla mieszkańców, a wiedzę tę możemy 
wykorzystać, realizując kolejne inwestycje w mieście.

r
k
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plac zabaw i boisko w parku Jaworek powstały w ramach inicjatyw lokalnych.

urządzenia przyjmują monety, banknoty i karty kredytowe.
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r e k l a M a

w zeszły wtorek do polski 
wrócili uczestnicy wypra-
wy na Broad peak, która 
zakończyła się pierwszym 
w historii zdobyciem tego 
ośmiotysięcznika i tragiczną 
śmiercią dwójki himalaistów 
– Macieja Berbeki i tomasza 
Kowalskiego.

po przylocie do Warszawy, kie-
rownik ekspedycji Krzysztof 

Wielicki oraz tyscy himalaiści 
Adam Bielecki i Artur Małek 
wzięli udział w konferencji pra-
sowej. Opowiadali o przebiegu 
ataku szczytowego, trudnościach 
jakie napotkali na grani szczytowej 
i ostatnich rozmowach z zaginio-
nymi kolegami. – Nie mieliśmy 
pretekstu, żeby zawrócić – mówił 
Adam Bielecki o decyzji konty-
nuowania ataku pomimo późnej 
pory. – Była świetna pogoda, mie-
liśmy czołówki, czuliśmy się do-
brze. Wiedzieliśmy że będziemy 
schodzić po ciemku, każdy z nas 
miał tego świadomość.

To właśnie Adam Bielecki jako 
pierwszy dotarł na szczyt. – By-
łem tam około minuty – opowia-
dał podczas konferencji prasowej. 
– Przy zejściu spotkałem chłopa-
ków, byli ok. 20 minut od szczytu. 
Wiedziałem już, że wejdą – do-
dał. Jako drugi na szczycie stanął 

Artur Małek: – Byłem tam do-
kładnie w chwili gdy zachodziło 
słońce. Wiedziałem, że po zacho-
dzie przyjdzie niesamowite zim-
no i tego się najbardziej bałem. 
Od razu zacząłem schodzić.

Schodząc, minął Berbekę 
i Kowalskiego. – Tomek propo-
nował mi ponowne wejście z nimi 
na szczyt, wyglądał na świeższe-
go ode mnie – mówił. – Powie-
działem, że nie dam rady. Maciek 
chciał żebym zaczekał i związał 
się z nimi w drodze powrotnej, 
ale czułem, że jeżeli poczekam 
5 minut to zamarznę.

Adam i Artur dotarli do obo-
zu. Już wtedy Tomek sygnalizo-
wał przez radio problemy z od-
dychaniem i mówił, że jest słaby. 
Bielecki określił te rozmowy jako 
traumatyczne. – Wszyscy się włą-
czaliśmy, próbowaliśmy nakłonić 
go do zejścia – mówił. Z Maćkiem 
nie było już wtedy łączności. Oby-
dwaj próbowali wychodzić do góry 
po kolegów, jednak z powodu wy-
czerpania, próby te kończyły się 
po kilkudziesięciu metrach.

Film nakręcony na szczycie 
przez Adama Bieleckiego oraz 
zdjęcia wykonane podczas ata-
ku szczytowego przez obu tyszan 
można zobaczyć na stronie polski-
himalaizmzimowy.pl

 SylwIa wItMaN

okręgowa Izba przemysło-
wo-handlowa zorganizowała 
spotkanie z przedsiębiorcami 
z branży budowlanej.

Oprócz właścicieli i pracowni-
ków tyskich firm, na spotkaniu 

obecni byli przedstawiciele hiszpań-
skiej firmy Aldesa Construcciones 
SA, która wygrała przetarg na bu-
dowę dwóch wielopoziomowych 
parkingów przy lodowisku (parking 
podziemny – 4 poziomy) i dworcu 
kolejowym (naziemny – 4 piętra 
z możliwością rozbudowy o 2 pię-
tra). Inwestycja jest częścią projektu 
współfinansowanego ze środków 
europejskich. Przedstawiciele Al-

desy zaprosili do współpracy tyskie 
firmy w ramach podwykonawstwa 
inwestycji.

Podczas spotkania mówiono 
także o możliwościach dofinanso-
wania firm przy zatrudnieniu osób 
kierowanych z Powiatowego Urzędu 
Pracy. Wiceprezes OIPH Zbigniew 
Boczkowski, który w swojej firmie 
„testuje” różne formy zatrudnienia 
z funduszu pracy, mówił o plusach 
i minusach prac interwencyjnych, 
stażów zawodowych i refundacji 
stanowisk pracy. Z kolei dyrektor 
PUP Katarzyna Ptak poinformowa-
ła o dodatkowej formie, która po-
jawiła się obecnie – subsydiowane 
zatrudnienie. lS

h i M a L a i Ś c i  j u ż  W  d o M u

pierwsze relacje 
zdobywców Broad Peak

Jeden z obozów. w tle Broad peak.

s p o t k a n i e  z  P r z E d s i ę B i o r c a M i

Komitet budowlany

w minioną sobotę w parafii 
pw. błogosławionej Karoliny 
Kózkówny w tychach odby-
ła się uroczysta msza z okazji 
30. rocznicy przyjęcia świę-
ceń kapłańskich przez ks. 
prałata Józefa Szklorza, ks. 
prob. Janusza lasoka, ks. 
prob. Michała czaję i ks. prob. 
Józefa Simkę.

uroczystą mszę świętą od-
prawił abp. senior Damian 

Zimoń. Uczestniczył w niej cały 
rocznik święceń kapłańskich 1983, 
czyli trzydziestu kapłanów, którzy 
wspólnie z tyskimi proboszczami 
kończyli Wyższe Śląskie Semina-

rium Duchowne w Katowicach. 
Poprosiliśmy ks. prałata Józefa 
Szklorza o podsumowanie swo-
jej 30-letniej posługi kapłańskiej. 
Przyznał, że ma wiele powodów 
do radości. – Ogromnie cieszy to, 
że tutaj w parafii bł. Karoliny udaje 
nam się razem budować kościół 
żywy. Cieszy piękna wybudowa-
na świątynia, w której możemy 
się modlić. Zadowolony jestem 
ze współpracy z przedstawiciela-
mi władz naszego miasta. Mógł-
bym tak jeszcze długo wymieniać 
– przyznaje. Redakcja TT przyłą-
cza się do życzeń jubileuszowych. 
Życzymy wszystkim zdrowia i dal-
szych sukcesów!  ES

j u b i l e u s z  Ś W i ę c E ń

Minęło 30 lat
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sprawdzOne 
przepisy 

na wielkanOcne 
pOtrawy pOlecają 

marianna 
czarnecka i steFania 

GOspOdarek z kOła 
GOspOdyń wiejskicH 

w wartOGłOwcu.

Sylwia witman
s.witman@twojetychy.pl

zupa chrzanowa
StEFaNIa GoSpodaREK: 
Zupę chrzanową podaję tylko 
raz w roku, na śniadanie wiel-
kanocne. Najpierw przygotowu-
ję wywar z warzyw – marchew-
ki, pietruszki, selera, pora. Jak 
już dobrze się wygotują, odce-
dzam warzywa, kroję w kostecz-
kę swojską szynkę, kiełbasę i bo-
czek. To wszystko potem gotuje 
się w wywarze. Następnie dodaję 
chrzan. Żeby zupa miała smak, 
trzeba do niej zetrzeć dość duży 
korzeń. Można doprawić chrza-
nem ze słoika i oczywiście solą, 
magi. Na koniec robię lane ciasto, 
dość rzadkie – trzy jajka i bardzo 
mała ilość mąki. Tym ciastem za-
gęszczam zupę i jest gotowa.

Żurek
MaRIaNNa czaRNEcKa: 
Ja oprócz zupy chrzanowej za-
wsze robię żurek. Świąteczny 
żur gotuję na żeberkach, doda-
ję liść, ziele angielskie. Nie do-
daję do wywaru warzyw – żur 
ma smakować żurem, a nie wa-
rzywami. Po wygotowaniu do-
daję zakiszony żurek, pokrojoną 
w kostkę swojską kiełbasę, szynkę 
i boczek, dodaję czosnek, dopra-
wiam pieprzem i solą. Jak ktoś 
lubi, zabiela sobie śmietaną już 
na talerzu.

Żurek można ukisić samo-
dzielnie. Ja używam żytniej mąki 
chlebowej ciemnej, do tego tro-
chę mąki żurkowej (zawsze jako 

bazę zostawiam trochę zakwasu 
z poprzedniego żuru). Daję około 
7 łyżek mąki, kilka ząbków czosn-
ku, zalewam wodą około 1,5 litra 
o temperaturze 60–70 stopni. Żu-
rek musi stać w cieple, najlepiej 
w naczyniu kamionkowym. Już 
na drugi – trzeci dzień jest goto-
wy. Wtedy przelewam go do sło-
ika i wstawiam do lodówki.

Sernik wiedeński
StEFaNIa GoSpodaREK: 
U nas na Wielkanoc nie piecze 
się dużo ciast, jest tylko sernik 
i baba wielkanocna. Sernik naj-
bardziej lubię tradycyjny wie-
deński. Daję 1 kg sera, 8 jajek, 2 
szklanki cukru, cukier waniliowy, 
rodzynki, pół kostki masła i dwa 
budynie bez cukru, waniliowe lub 
śmietankowe.

Najpierw ucieram żółtka 
z cukrem i cukrem waniliowym. 
Potem dodaję ser, stopione ma-
sło, rodzynki (obtaczam je naj-
pierw w budyniu, żeby nie spadły 
na dół). Dodaję też startą skórkę 
z cytryny i trochę soku. Na ko-
niec dodaję ubitą pianę z białek 
i delikatnie mieszam.

Sernik piecze się długo, 50 
minut – godzinę. Temperatura 
180 stopni, termoobieg). Jak się 

wystudzi, robię jeszcze polewę. 
Całe jajko parzę, dodaję 2 łyżki 
cukru i 2 łyżki kakao, miksuję. 
Potem rozpuszczam pół kostki 
masła, miksuję wszystko razem 
i gotowe. Na górę posypuję ko-
kosem.

pascha
MaRIaNNa czaRNEcKa: 
Ja oprócz ciast robię na święta 
paschę. Na 1 kg sera – tłustego lub 
półtłustego twarogu, daję 5 żół-
tek, 20 dag masła, ¼ litra słodkiej 
śmietany, 30 dag cukru – najlepiej 
pudru, 2 torebki cukru waniliowe-
go i 25 dag bakalii (rodzynki, orze-
chy, figi, morele suszone). Bakalie 
trzeba sparzyć wrzątkiem i dość 
drobno posiekać. Ser przekręcam 
przez maszynkę, miksuję żółtka 
z cukrem i ubijam je na parze. 
Jak przestygną, masło miksuję 
z serem, dodaje ubite jajka, ba-
kalie i na końcu śmietanę, którą 
też wcześniej ubijam. To wszyst-
ko mieszam i wlewam do miski 
wyłożonej gazą, skręcam mocno 
gazę i zamykam szczelnie (najlep-
szy jest pojemnik z pokrywką). 
Paschę można też w misce ob-
ciążyć. Potem wstawiam na noc 
do lodówki. Po wyciągnięciu wy-
kładam na talerz. Powstaje deser 
w formie babeczki. Można ude-
korować owocami.

pasztet
MaRIaNNa czaRNEcKa: 
U mnie na święta obowiązkowy 
jest pasztet. Kiedyś robiłam z kró-
lika, ale już ich nie hodujemy, 
wiec kupuję łopatkę wieprzową, 
ok. 1 kg. Do tego ½ kg boczku 
(może być podgardle), 20 dag wą-
tróbki (drobiowa lub wieprzo-
wa), 2 cebule, warzywa – seler, 
pietruszka. Wszystko to duszę 
do miękkości z przyprawami (liść 
laurowy, ziele angielskie), potem 
mielę ze trzy razy. Jeśli zostanie 
trochę wody z duszenia, nama-
czam w niej bułkę i też mielę 
razem z mięsem. Potem dodaję 
2–3 jajka, gałkę muszkatołową, 
pieprz i wyrabiam jak ciasto. Ca-
łość zapiekam w brytfannie około 
godziny.

tt
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pani Stefania (z lewej) ugotuje na wielkanocne śniadanie zupę 
chrzanową. pani Marianna zrobi jeszcze żurek.

prawie 3 tysiące osób odwie-
dziło w sobotę Eko-Kiermasz 
dla zdrowia, zorganizowany 
przez tyskie koło polskiego 
Klubu Ekologicznego i ze-
spół Szkół nr 1 w tychach. 
do niektórych stoisk two-
rzyły się długie kolejki.

eko-Kiermasz to przede 
wszystkim stoiska ze zdrową 

żywnością z ekologicznych gospo-
darstw, ale ponieważ tym razem 
impreza odbyła się w przeddzień 
Niedzieli Palmowej, nie zabrakło 
też akcentów świątecznych. Były 
wyroby z rękodzieła, świąteczne 
ozdoby i palmy.

Impreza odbyła się już po raz 
piąty, ale odtąd ma mieć stałe ter-
miny. – Chcemy, żeby kiermasz 

odbywał się dwa razy do roku, za-
wsze na wiosnę przed Niedzielą 
Palmową i we wrześniu, z oka-
zji Dnia Bez Samochodu – mówi 
Ewa Dziekońska, prezes Polskiego 
Klubu Ekologicznego, Koła w Ty-
chach.

W auli Zespołu Szkół 
nr 1 można było kupić wędli-
ny, jaja, sery, pieczywo, warzy-
wa i owoce, miody, makarony 
i przetwory – wszystko wypro-
dukowane naturalnie, bez sztucz-
nych dodatków, konserwantów 
i polepszaczy. Na stoiskach z rę-
kodziełem proponowano koron-
ki, papierowe i tekstylne kwiaty, 
stroiki na świąteczny stół, a nawet 
wyroby z „papierowej wikliny” 
– koszyczki plecione ze starych 
gazet i makulatury.

– Na Eko-Kiermaszu łączy-
my zawsze dwa elementy: zdro-
we jedzenie i ruch. W zeszłym 
roku we wrześniu mieliśmy rajd 
rowerowy, teraz były zajęcia 
Zumby – mówi Ewa Dziekoń-
ska. – We współpracy ze Ślą-
skim Uniwersytetem Medycz-
nym udało się też zorganizować 
warsztaty, które poprowadziła 
Gabriela Wanat, wykładowca 
dietetyki, wraz ze swoimi stu-
dentami.

Podczas kiermaszu ogłoszo-
no wyniki konkursu „Zdrowy ja-
dłospis na cztery pory roku”. Prace 
były na bardzo wysokim pozio-
mie – zapewnia Ewa Dziekońska. 
– Za rok chcemy powtórzyć ten 
konkurs.

Sw
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Eko-Kiermasz

autobusy i trolejbusy
MZK informuje, że 31 marca, czyli w Wielkanoc, 
zawiesza kursowanie trolejbusów linii: E, mikrobu-
sów linii: G, M, S, W oraz autobusów linii: 21, 25, 33, 
51, 69, 82, 291, 696. Pozostałe autobusy i trolejbusy 
będą kursować bez zmian, według rozkładu jazdy 
obowiązującego w niedziele i święta.
Ponadto w dniach od 29 marca do 31 marca auto-
busy linii 1 nie będą wykonywały kursów nocnych.
W drugi dzień świąt, to jest w poniedziałek 1 kwiet-
nia, wszystkie linie MZK w Tychach będą obsłu-
giwane wg rozkładu jazdy obowiązującego w nie-
dziele i święta.

hipermarkety
tesco, ul. Towarowa 2 – 30.03 – czynne do godz. 
18, 2.04 – czynne od godz. 6 rano.

tesco, ul. Edukacji 4 – 30.03 – czynne do godz. 
18.
real, al. Bielska 107 – 30.03 czynny do godz. 17.
E.Leclerc, ul. Budowlanych 75 – 30.03 czynny 
do godz. 15.
W święta – 31.03 i 1.04 – hipermarkety są nie-
czynne.

nocna opieka zdrowotna
Szpital wojewódzki, ul. Edukacji 102 – budynek nr 2 
(wejście za budynkiem głównym) w miejscu, gdzie 
kiedyś mieściła się dziecięca izba przyjęć. Godzi-
ny pracy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 
od poniedziałku do piątku w godz. 18–8 oraz 
w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne 
od pracy w godz. 8–8. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod nr tel. 32 32 55 298. B
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świąteczne stoły uginają 
się pod ciężarem smakoły-
ków. podobno coraz częściej 
zamawiamy gotowe potrawy 
i ciasta. wielkanocny cate-
ring cieszy się rosnącym po-
wodzeniem.

d laczego zamawiamy go-
towe potrawy? Zdaniem 

menadżerów restauracji i firm 
zajmujących się cateringiem, 
przede wszystkim ze względu 
na to, że nadmiar codziennych 
obowiązków uniemożliwia nam 
wielogodzinne wystawanie przy 
garnkach. Innym powodem są 
także przystępne ceny cateringu 
i bogate świąteczne menu do wy-
boru. Do korzyści należy zaliczyć 
także fakt, że często klienci zama-
wiają takie potrawy, których nie są 

w stanie sami ugotować, a które 
po prostu lubią.

Ile to kosztuje?
Ile kosztuje świąteczne je-

dzenie na zamówienie? Ceny są 
zróżnicowane, w zależności od re-
stauracji, firmy czy sklepu, a także 
od liczby gości i samego menu. 
Średnio za jedzenie na jeden cały 
dzień dla jednej osoby zapłacimy 
od ok. 40 do 70 zł. Jeżeli planu-
jemy zamówić jedzenie na dwa 
świąteczne dni, to koszt od oso-
by wyniesie od 70 do ok. 130 zł. 
Zatem koszty cateringu są bardzo 
porównywalne, a niejednokrot-
nie nawet niższe, niż gdybyśmy 
sami przygotowywali świąteczne 
smakołyki. Dla niektórych takie 
rozwiązanie to zatem oszczędność 
czasu i pieniędzy.

Menu
Co zamawiamy najczęściej? 

Otóż najchętniej kupujemy cia-
sta (baby wielkanocne, mazur-
ki) i dwudaniowe obiady (zupa, 
przeważnie żurek lub barszcz 
biały, a także mięso, surówki 
i kluski). Dużym powodzeniem 
cieszą się także tradycyjne, wiel-
kanocne śniadania. Tutaj podsta-
wą jest biała kiełbasa, jaja, wę-
dliny i pieczywo.

Ile wcześniej trzeba zamówić? 
To różnie wygląda u poszczegól-
nych przedsiębiorców. Ostatnim 
dzwonkiem jest jednak początek 
Wielkiego Tygodnia, bo później 
niektóre restauracje zamówień 
po prostu już nie przyjmują. Spóź-
nialskim zatem zostało niewiele 
czasu do namysłu.

Ewa StRzoda

W y g o d a  i  B o g at E  M E n u
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Stacja I 
pan Jezus  
na śmierć skazany

„Panie Jezu, niewinnie skazany wtedy i współ-
cześnie proszę Cię, bym był wrażliwy na głos Boży 
i umiał przyjąć Prawdę. Bym umiał rozróżnić dobro 
od zła, prawdę od kłamstwa, Bożych wysłanników 
od fałszywych proroków, pokorne owieczki od wil-
ków w owczej skórze.

Pomóż mi Panie znaleźć w dzisiejszym świe-
cie prawdziwie autorytety, które będą przykładem 
i wniosą w moje życie spokój ducha. Nie chcę medial-
nych burzycieli ładu moralnego i jątrzycieli mojego 
sumienia. Daj mi łaskę umiłowania Ciebie, bo jesteś 
źródłem jedynej prawdy”.*

Stacja II 
Jezus bierze krzyż  
na ramiona swoje

„Panie Jezu Chryste, który bierzesz dobrowol-
nie krzyż na swoje ramiona, naucz nas prawdziwej 
postawy odpowiedzialności za siebie i za drugiego 
człowieka. Ucz nas, że małżeństwo to odpowie-
dzialność, że rodzina to odpowiedzialność, że ka-
płaństwo i duszpasterstwo to odpowiedzialność. 
Że życie ludzkie nie jest niekończącą się balangą, 
ale jest jednorazowym darem, którego nie można 
zatracić”.

Stacja III 
Jezus pierwszy raz  
upada pod krzyżem

„Panie Jezu spraw, abym nigdy w swoim życiu 
nie pozwolił na utratę wiary, bym nigdy tego w ży-
ciu nie żałował. Bym w dzisiejszym rozpędzonym 
świecie znalazł czas i miejsce dla wiary, która jest 
dla mnie ogromnie ważna i potrzebna. A gdybym 
upadł, proszę Cię pomóż mi mieć na tyle pokory 
wobec swoich grzechów, by powstać z nich i dalej 
wyznawać wiarę”.

Stacja IV 
pan Jezus spotyka Matkę swoją

„Maryjo, Niewiasto wiary, milczenia i słucha-
nia, naucz młode pokolenie szacunku do rodziców 
i starszych. 

Spraw, aby nasze dzieci jeszcze słuchały i wie-
rzyły swoim rodzicom. Pomóż rodzicom dawać 
przykład pięknej rodzicielskiej lekcji wychowania 
w wierze i tradycji”.

Stacja V 
Szymon pomaga nieść krzyż

„Prośmy Jezusa, który nie pogardził pomocą 
Szymona, byśmy umieli bywać hojni, nawet wtedy, 
gdy już jesteśmy zmęczeni po pracy, a nerwy nam 
puszczają. By znakiem rozpoznawczym był dla nas 
szymonowy gest miłości i służby”.

Stacja VI 
weronika ociera  
twarz Jezusowi

„Panie Jezu przyjmujący pełen męstwa gest We-
roniki, spraw, by młodzież z dumą nosiła miano 
chrześcijan i nie wstydziła się pokazać światu swo-
jego katolickiego oblicza. Bo być katolikiem – to nie 
grzech, jak chcieliby wrogowie. Być katolikiem – 
to zaszczyt i honor, duma i godność.

Prosimy dzisiaj, by młodzi ludzie wyznawali 
swoją wiarę mężnie i z odwagą”.

Stacja VII 
Jezus po raz drugi upada

„Panie Jezu, który znasz nasze poczucie wła-
snej wolności. Spraw, abyśmy wytrwale pracowali 
nad sobą i potrafili podnosić się z upadków, które 
zamiast wolności przynoszą ograniczenia. 

Módlmy się za tych, którzy upadają i trwają 
w grzechu, aby powstali i poczuli się prawdziwie 
ludźmi wolnymi. Jezu upadający pomóż upadają-
cym i sprawiającym wrażenie szczęśliwych”.

Stacja VIII 
pan Jezus pociesza  
płaczące niewiasty

„Są rodzice, którzy już od dawna płaczą nad 
swoimi dziećmi. 

O tym mogą zaświadczyć spowiednicy w kon-
fesjonałach, gdzie słychać łzy i żal po zagubionym 

w życiu synu czy córce. Niektórzy rodzice jeszcze 
nie płaczą, bo albo niczego nie zauważyli, albo 
nie chcą zauważyć. 

Jezu pocieszający niewiasty spraw, aby dzi-
siejsze matki i ojcowie nie spóźnili się pokazać 
swoim dzieciom wspólnoty, do jakiej zostali za-
proszeni w sakramencie małżeństwa”.
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Panie przymnóż nam wiary
w piątek kilka tysięcy OsóB uczestniczyłO  

w dOrOcznej tyskiej drOdze krzyżOwej.  
wcześniej, O GOdz. 18 w kOściele 

pw. św. krzysztOFa OdprawiOna zOstała  
msza święta, wierni przeszli ulicami: kard. steFana 

wyszyńskieGO, edukacji, BudOwlanycH, Ojca BOcHeńskieGO 
i przez rynek dOtarli dO kOściOła pw. św. marii maGdaleny. 

tam wspólnie mOdlili się na apelu jasnOGórskim.

Ewa Strzoda
e.strzoda@twojetychy.pl

tyscy księża wspólnie odprawili mszę w kościele św. Krzysztofa. By uroczyście przeżywać wspólną modlitwę, wiele osób zabrało ze sobą świece.

w piątek mimo mroźnej pogody tyszanie przeszli ulicami miasta i dali publiczne świadectwo swojej wiary.

WWW.tychy.PL10 tWoje tychy |  26 Marca 2013

n a sz E  t yc h y



Stacja IX 
pan Jezus upada po raz trzeci

„Panie Jezu upadający po raz trzeci pod krzyżem. 
Dopomóż mi, bym umiał doliczyć się swoich upad-
ków. Bym widział też ilość popełnianych grzechów. 
Wtedy łatwiej mi będzie zrozumieć swoją grzeszność, 
gdy stwierdzę, że zaczynam się do grzechów przyzwy-

czajać. Miej też miłosierdzie dla wszystkich, którzy za-
rabiają pieniądze na ludzkiej niewiedzy i słabości”.

Stacja X  
Jezus z szat obnażony

„Jezu obnażony z szat, pomóż mi patrzeć 
na ludzkie ciało z szacunkiem i godnością. Przy-

wróć mi łaskę wstydu w zachowaniu i gestach. Spraw, 
bym kontrolował swoje gesty, słowa i czyny i nie ob-
rażał Twojego świętego ciała. Tobie zawierzam moją 
cielesność i seksualność. Spraw też, bym nikogo nie 
zgorszył brakiem wstydu wobec ludzkiego ciała”.

Stacja XI 
Jezus przybity do krzyża

„Czy jeszcze wystarcza nam wiary, by przyglą-
dać się tej scenie na Golgocie? Czy jesteśmy w stanie 
wyobrazić sobie to, co przeżywali najbliżsi Jezusowi? 
Jego Matka, Maria Magdalena i Jan. Oni dzisiaj uczą 
nas wiary aż do końca. Jezu prosimy Cię, byśmy się 
nie zmęczyli wiarą. By rozum nie wyparł naszej wiary 
w Ciebie. Choć wiemy przecież, że jedno z drugim 
musi się uzupełniać. Błogosławieni, którzy nie wi-
dzieli, a uwierzyli”.

Stacja XII 
pan Jezus umiera na krzyżu

„Panie Jezu umierający na krzyżu u boku Two-
ich bliskich. Naucz mnie wdzięczności za dar życia, 
wiary, miłości i drugiej osoby. Spraw, bym zawsze 
dziękował za przeżywaną Eucharystię, która uobec-
nia Twoje umieranie oraz Twoje chwalebne zwycię-
stwo. Proszę Cię wreszcie Ukrzyżowany Panie, byś 
po latach rozłąki powrócił na moją szyję w postaci 
krzyżyka czy medalika. Pragnę, byś mi przypominał 
o mojej chrześcijańskiej godności i wdzięczności 
za dar nieraz porzucanej wiary”.

Stacja XIII 
Jezus zdjęty z krzyża

„Jezus pragnie być blisko każdego z nas. Chce 
być zjednoczony z nami. Jezus zdjęty z krzyża chce 
czegoś więcej, niż przyzwyczajeń i świątecznej fa-
sady. Ten Jezus chce żyć w Tobie, człowieku, stwo-
rzonym na swój obraz i podobieństwo. Panie Jezu 
ukształtuj nasze serca, aby były zdolne do zdu-
mienia, zdziwienia i zachwytu z powodu Twojego 
miłosierdzia i żywej obecności w Słowie Bożym 
i Eucharystii”.

Stacja XIV 
Jezus do grobu złożony

„Żyjemy w cywilizacji śmierci, gdzie życie 
ludzkie przestało być świętością. Umiemy sobie 
doskonale radzić z nowym niechcianym i nieko-
chanym życiem. Jesteśmy już przygotowywani, 
by poradzić sobie ze starym życiem, a wszystko 
zgodnie z „prawem”. Można również fachowo 
i solidnie udzielić rady samobójcom, aby uła-
twić im zejście z tego świata. Jezu Chryste, Życie 
nasze spraw, by wokół nas skończyło się piekło 
samozagłady. Byśmy nie kpili sobie ze śmierci, ale 

potrafili ją zauważyć i odkryć w niej sens mimo 
jej dramatu”.

  tt

* cytowane treści są fragmentami rozważań 
autorstwa ojca Emila pacławskiego, które 
przygotował na 20. tyską drogę Krzyżową.
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Panie przymnóż nam wiary

historia 
tyskiEJ drogi krzyżoWEJ

inicjatorem powstania tyskiej drogi krzy-
żowej jest katolickie stowarzyszenie 
młodzieży, które rozpoczęło swoją dzia-
łalność w parafii pw. Bł. karoliny kózków-
ny w tychach w 1993 roku. ówczesnym 
opiekunem ksm był ks. wikariusz adam 
lodek. – to oni wyszli z propozycją zorga-
nizowania drogi krzyżowej ulicami mia-
sta – wspomina ks. prałat józef szklorz, 
proboszcz tyskiej parafii pw. Bł. karoliny 
kózkówny. – trasa pierwszej tyskiej dro-
gi krzyżowej, którą oni przeprowadzili, 
wiodła z parafii pw. najświętszego serca 
pana jezusa do parafii św. jana chrzcicie-
la. widziałem wtedy już, że ta inicjatywa 
jest bardzo dobra i że może scalać mia-
sto, więc postanowiłem organizować ta-
kie tyskie drogi krzyżowe co roku – opo-
wiada ks. prałat. trasa tdk była różna. 
Od 10 lat jest stała i niezmiennie zaczyna 
się w parafii pw. św. krzysztofa, a kończy 
w parafii pw. św. marii magdaleny. taki 
wybór nie jest przypadkowy. to dwa sym-
boliczne kościoły. św. krzysztof jest patro-
nem naszego miasta, a kościół św. marii 
magdaleny to matka tyskich kościołów, 
najstarsza parafia w mieście. – poza tym, 
taki układ łączy też dwa tyskie dekana-
ty tychy nowe i tychy stare – tłumaczy 
ks. szklorz i dodaje, że każdego roku ak-
tywnie do organizacji tyskiej drogi krzy-
żowej włączają się wszyscy duszpaste-
rze tyscy. w swoich parafiach zachęcają 
wiernych do udziału w tej wspólnej mo-
dlitwie. Oprawę muzyczną zapewnia za-
wsze zespół młodzieżowy i schola mło-
dzieżowa z parafii bł. karoliny kózkówny. 
Hasło przewodnie układa ks. prałat józef 
szklorz. w tym roku brzmiało ono „panie 
przymnóż nam wiary”.
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oprawę muzyczną zapewnił zespół młodzieżowy i schola młodzieżowa  
z parafii bł. Karoliny.

w piątek mimo mroźnej pogody tyszanie przeszli ulicami miasta i dali publiczne świadectwo swojej wiary.

wśród uczestników nie zabrakło młodzieży oazowej. Na zdjęciu członkowie Ruchu światło-
Życie z parafii św. Rodziny.
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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,

wiosennego optymizmu
oraz wszelkiej pomyślności

w życiu zawodowym i prywatnym
 

Zarząd
TAURON Ciepło S.A.
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Przydział mieszkań 
komunalnych
Jestem matką samotnie wy-
chowującą trójkę dzieci. Je-
stem bezrobotna, alimenty 
i zasiłek z MopS dają w su-
mie niewiele ponad tysiąc zł. 
Mieszkam w mieszkaniu, któ-
re udostępniła mi koleżanka, 
jednak niedługo będę musiała 
je opuścić. zameldowana je-
stem razem z dziećmi u mo-
ich rodziców, na 36 metrach 
kwadratowych. to są dwa 
małe pokoje, a w sumie jest 
tam zameldowanych 6 osób. 
od dziewięciu lat bezsku-
tecznie staram się o mieszka-
nie komunalne. w tym roku 
w styczniu komisja po raz ko-
lejny nie przyznała mi miesz-
kania. z tego co wiem, miesz-
kania są przyznawane nawet 
matkom z jednym dzieckiem, 
dlaczego więc ja jestem ciągle 
pomijana? czyżby moja sytu-
acja była zbyt dobra?
odpowIada haNNa SKo-
czylaS, NaczElNIK wy-
dzIału GoSpodaRKI lo-
KalowEJ uRzędu MIaSta 
tychy: W roku bieżącym Ko-
misja Mieszkaniowa przystąpiła 
do opiniowania wniosków złożo-
nych przez osoby zainteresowane 
o przydział lokalu komunalnego 
w roku 2004. Komisja Mieszka-
niowa opiniuje wnioski zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta Tychach 
Tychy nr 0150/XXXIV/644/2005 
z dnia 28 kwietnia 2005 r. Wszyst-
kie osoby, które dokonują aktu-
alizacji wniosku zostają zobowią-
zane do przedstawienia sytuacji 
rodzinnej, mieszkaniowej oraz 
finansowej. Członkowie komisji 
każdy wniosek traktują indywi-
dualnie zapoznając się dokładnie 
z informacjami zawartymi i przed-
stawionymi przez wnioskodaw-
ców. Podstawowe znaczenie dla 
przydziału lokalu komunalnego 
ma sytuacja finansowa wykazana 
przez osoby starające się o przy-
dział lokalu. Zbyt niski dochód 
wykazany przez wnioskodaw-
ców nie pozwala na regulowa-
nie opłat z tytułu najmu lokalu. 
W roku bieżącym progi dla przy-
działu lokalu komunalnego to:
– w gospodarstwie jednoosobo-

wym 180% najniższej emerytury 
– 1438, 52 zł/os.

– w gospodarstwie wieloosobo-
wym 130% najniższej emerytury 
– 1038, 93 zł/os.

Zwracam uwagę również 
na fakt, iż wnioski samotnych 
matek rozpatrywane są na tych 
samych zasadach, co pozosta-
łych wnioskodawców. Praktyka 
wskazuje, iż nie zawsze wykazują 
one faktyczną sytuację finansową 
i rodzinną będąc w przekonaniu, 
że jako samotna osoba wychowu-
jąca dzieci i korzystającą z pomo-
cy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej otrzyma lokalu komu-
nalny, często wykazując zaniżony 
dochód rodziny, który jest nie-
współmierny do comiesięcznych 

wydatków ponoszonych przez tę 
rodzinę. Przy aktualizacji wnio-
sku zwracamy uwagę osobom, aby 
podawały pełne i zgodne z prawdą 
informacje dotyczące swojej sy-
tuacji materialnej i życiowej. Za-
znaczam również, iż żaden przepis 
nie nakłada na gminę obowiązku 
przydziału lokalu komunalnego 
na rzecz osób, które złożą stosowne 
wnioski mieszkaniowe. Żaden też 
przepis nie daje osobie zaintere-
sowanej prawa do występowania 
do gminy z takim roszczeniem. 
Tylko w przypadku pozytywnej 
opinii Komisji Mieszkaniowej 
możliwy jest przydział lokalu ko-
munalnego.

Parking przy  
ul. tischnera
wzdłuż ul. tischnera, przy 
Kauflandzie i dalej w stronę 
Sikorskiego jest parking. Jest 
on przeznaczony dla samocho-
dów osobowych – jego szero-
kość odpowiada określonej 
w przepisach szerokości par-
kingu tylko dla samochodów 
osobowych. w jednym miej-
scu jest też tabliczka infor-
mująca, że jest to parking dla 
samochodów osobowych. Jed-
nak stale parkują tam cięża-
rówki, co stwarza zagrożenie, 
bo widoczność przy wyjeździe 
z parkingu przy Kauflandzie 
jest mocno utrudniona. czy 
policja albo straż miejska nie 
mogłaby tego kontrolować 
i np. karać mandatami kie-
rowców tych ciężarówek?
JaK dowIEdzIElIśMy SIę 
od RzEczNIKa pRaSowE-
Go StRaŻy MIEJSKIEJ w ty-
chach, nie do wszystkich zatok 
parkingowych wzdłuż ulicy Ti-
schnera odnoszą się takie same 
przepisy. Pierwsze trzy zatoki pa-
trząc od strony ul. Sikorskiego 
są przeznaczone tylko dla samo-
chodów osobowych i w przypad-
ku naruszenia przepisów policja 
i straż miejska mogą wyciągać 
konsekwencje. Kolejne trzy zato-
ki, w tym dwie, które znajdują się 
w sąsiedztwie sklepu „Kaufland” 
nie są oznakowane znakami dro-
gowymi, co oznacza, że nie ma tam 
zakazu parkowania dla pojazdów 
innych niż samochody osobowe.

– W tym miejscu należy jed-
nak przypomnieć, iż zgodnie z dys-
pozycją art. 49 ust. 2 pkt 5 p.r.d. 
„zabrania się postoju na obszarze 
zabudowanym, pojazdu lub ze-
społu pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 
16 t lub o długości przekracza-
jącej 12 m, poza wyznaczonymi 
w tym celu parkingami” – mówi 
st. insp. mgr Sławomir Gurdek, 
rzecznik prasowy straży miejskiej 
w Tychach. – W związku z czym 
należałoby ustalić czy kierowcy 
dokonujący zatrzymania pojaz-
dów w przedmiotowym rejonie 
nie naruszają tej normy prawnej. 
Bowiem nie każda „ciężarówka” 
to pojazd spełniający powyższe 
warunki. Not. Sw

c z y t E L n i c y  p y t a j ą

Przetarg ustny nieograniczony
polegający na licytacji stawki czynszowej netto za 1 m2 powierzchni użytkowej:

lokalizacja powierzchnia
m2

stawka wywoł.
zł netto działalność wadium

Edukacji 15 168,94 17,50 zł Handlowo - usługowa 1 000 zł

Kochanowskiego 1-3 około 70,00 20,00 zł Handlowo - usługowa 1 000 zł

Grota Roweckiego 42/44 około 30,00 30,00 zł Biurowa 500 zł

Budowlanych 59 około 30,00 30,00 zł Biurowa 500 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 03.04.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie 
Tyskiego TBS sp. z o.o.  przy ul. Budowlanych 59 w Tychach (II piętro). 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- złożenie oświadczenia o spełnieniu kryteriów i zapoznaniu się z warunkami przetargu, 

- wpłata wadium, 
- wpłata kosztów przetargu w wysokości 20 zł,  

- przedstawienie dokumentów dot. prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, Regon.

Powyższe winno być dokonane do dnia 02.04.2013 r.

Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje do uzyskania  
w Spółce lub pod numerem tel. 227 03 70 wew. 135, 133.

Tyskie TBS zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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przedszkole nr 25 im. Misia 
uszatka w tychach już po raz 
drugi przystąpiło do ogólno-
polskiej akcji „wszystkie Ko-
lory świata”.

to globalny projekt UNICEF, 
w którym zadaniem dzieci 

jest przygotowanie charytatyw-
nych laleczek. Maluchy włącza-
jąc się do akcji, pomagają rato-
wać życie swoich rówieśników 
w Czadzie.

Każdego roku ponad 1,5 mln 
dzieci umiera tam z powodu cho-
rób, którym można zapobiec sto-
sując szczepionki. UNICEF pla-
nuje objąć programem szczepień 
dzieci w Czadzie tak, by zmniej-
szyć wskaźnik śmiertelności. Ce-
lem akcji organizowanej w tyskim 
Przedszkolu nr 25 im. Misia Uszat-
ka jest kształtowanie postawy to-
lerancji wobec innych kultur oraz 
uwrażliwianie na potrzeby innych, 
jednak jej głównym zamierzeniem 
jest zbiórka funduszy na ratowanie 
życia dzieci w Afryce.

Tyskie przedszkolaki wspól-
nie z rodzicami, dziadkami, ro-

dzeństwem uszyły laleczki ubrane 
w oryginalne stroje charaktery-
styczne dla różnych narodowości 
świata. Łącznie powstało ich 12. 
Każda otrzymała imię i akt uro-
dzenia. Wszystkie zostały zlicy-
towane na zebraniu z rodzicami, 
a dochód z licytacji przekazany 
został na szczepionki dla dzieci 
w Czadzie.

Spośród wszystkich zlicytowa-
nych laleczek wybrano jedną – In-
diankę – która będzie reprezento-
wać tyskie przedszkole w konkursie 
na „Najbardziej oryginalną lalecz-
kę” na profilu Unicefu, na portalu 
społecznościowym facebook. Ko-
lejna lalka uszyta w tyskim przed-
szkolu trafiła do szkoły Kenii.

Ewa StRzoda

l a l e c z k a  d a J E  z d r o W i E

tyskie przedszkolaki pomagają

przedszkolaki uszyły 12 lalek.

w niedzielę, 24 marca, w ho-
telu arena w tychach odby-
ła się I Konferencja ślubna.

przyszliśmy tu z czystej cie-
kawości. W przyszłym roku 

planujemy ślub i chcieliśmy za-
poznać się z opiniami eksper-
tów na temat organizacji przyjęć 
weselnych. Dowiedzieliśmy się 
kilku ciekawych rzeczy. Wiedza 
zdobyta dzisiaj na pewno pomo-
że nam w sprawnym przygoto-
waniu naszego ślubu i wesela – 
powiedzieli w rozmowie z nami 
tyszanie Małgorzata Pytel i Jacek 
Białoń.

– Do udziału w konferen-
cji namówiła mnie narzeczona. 
Nie byłem przekonany, ale muszę 
przyznać, że kilka rzeczy mnie 
zainteresowało. Spodobał mi się 
pomysł zaproszenia na ślub sak-
sofonisty. To doskonały sposób 
na pierwszy taniec nowożeńców 
– przyznał Kamil Czernik.

Dużym zainteresowaniem 
uczestników cieszył się również 
pokaz mody ślubnej. Przypo-

mnijmy, że organizatorem im-
prezy była Agencja Ślubna Eve 
Weddings. ES

i  k o n F E r E n c J a  Ś l u b n a

Jak zorganizować  
ślub na szóstkę?

w czasie imprezy można było m.in. poznać najnowsze trendy 
w makijażu.
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d l a  k o g o  1 % ?

opieka, pomoc 
i aktywizacja 
zawodowa
zachęcamy do przekazywa-
nia darowizny z jednego pro-
centa na rzecz tyskich orga-
nizacji pożytku publicznego. 
poniżej w kolejności alfabe-
tycznej prezentujemy kolej-
ne organizacje.

caRItaS aRchIdIEcEzJI Ka-
towIcKIEJ KRS 0000221725 CEL 
SZCZEGÓŁOWY: OŚRODEK 
ŚW. FAUSTYNY W TYCHACH 
– funkcjonuje jako dzienny ośro-
dek wsparcia, realizujący program 
rehabilitacji psychospołecznej dla 
osób: z zaburzeniami psychicznymi 
oraz dla osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu znacz-
nym lub umiarkowanym oraz osób 
z niepełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu lekkim.
FuNdacJa caRItaS KatowI-
cE KRS 0000291119 CEL SZCZE-
GÓŁOWY: DOM POMOCY 
SPOŁECZNEJ ŚW. ANNA W TY-
CHACH – dom zamieszkują osoby 
starsze, głównie z Tychów. Placów-
ka zapewnia im kompleksowe za-
spokojenie w zakresie potrzeb by-
towych, usług opiekuńczych i zajęć 
wspomagających – terapia zajęcio-
wa i ruchowa.
FuNdacJa INtERNatIo-
NalER BuNd polSKa KRS 
0000231494 CEL SZCZEGÓŁO-
WY: CIS TYCHY – uczestnika-
mi Centrum Integracji Społecznej 
mogą być osoby, które podlegają wy-
kluczeniu społecznemu i ze wzglę-
du na swoją sytuację życiową nie 
są w stanie własnym staraniem 
zaspokoić swoich podstawowych 
potrzeb życiowych. Celem zajęć 
w CIS jest uzyskanie przez benefi-
cjentów kompetencji zawodowych 
i społecznych umożliwiających im 
powrót na rynek pracy.
polSKI czERwoNy KRzyŻ 
KRS 0000225587 CEL SZCZEGÓ-
ŁOWY: ODDZIAŁ W TYCHACH 
– działania PCK to przede wszyst-
kim praca na rzecz potrzebują-
cych, uwrażliwianie społeczeństwa 
na krzywdę ludzką i promocja idei 
niesienia bezinteresownej pomo-
cy. Organizacja swoją misję re-
alizuje m.in. poprzez działalność 
humanitarną na rzecz ofiar kon-
fliktów zbrojnych. PCK zajmuje 
się także organizowaniem i pro-
mowaniem akcji krwiodawstwa 
i przeprowadzaniem kwest na cele 
charytatywne. Ewa StRzoda
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dyżury radnych – kwiecień 2013 r.
data imię i nazwisko Godzina dyżuru Miejsce dyżuru

02 kwietnia 2013 r.
Wtorek

Radna Karolina Chemicz
Radna Lidia Gajdas 18.00÷18.30 Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Cmentarna 54, Tychy-Wartogłowiec
Radna Karolina Chemicz

Radna Lidia Gajdas 19.00÷20.00 Dworek w Jaroszowicach ul. Miodowa 21, Tychy - Jaroszowice

04 kwietnia 2013 r.
Czwartek

Radny Klaudiusz Slezak 10.00÷11.00 Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, s. 305

Radny Damian Fierla
Radny Jacek Mrozowski

Radny Marcin Rogala
15.00÷16.00 Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, s. 305

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Józef Twardzik 17.30÷19.00 Siedziba Rady Osiedla Czułów, ul. Narcyzów 24, Tychy

08 kwietnia 2013 r.
Poniedziałek

Radna Mariola Szulc 16.00÷17.00 Biuro Małgorzaty Handzlik – Poseł do Parlamentu Europejskiego
ul. Grota Roweckiego 42, Tychy pok.324

Radny Miłosz Stec 17.00÷18.00 Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zuzanna” 
ul. Zgrzebnioka 35 A, Tychy 

09 kwietnia 2013 r.
Wtorek

Przewodniczący Rady Miasta
Zygmunt Marczuk 13.00÷15.00 Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, s. 301

10 kwietnia  2013 r.
Środa

Radny Sławomir Sobociński
Radny Dariusz Wencepel 17.00÷18.00 Siedziba Rady osiedla Stare Tychy

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości. ul. Damrota 66, Tychy 

11 kwietnia 2013 r.
Czwartek

Radny Ryszard Cichy
Radny Grzegorz Kołodziejczyk

Radny Andrzej Kściuczyk

16.00÷17.00 Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, s. 305

15 kwietnia 2013 r.
Poniedziałek Radny Krzysztof Woźniak 15.30÷16.30 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karolina”

ul. Konecznego 28, Tychy
18 kwietnia 2013 r.

Czwartek Radna Urszula Paździorek-Pawlik 16.00÷17.30 Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, s. 305

30 kwietnia 2013 r.
Wtorek

Przewodniczący Rady Miasta
Zygmunt Marczuk 13.00÷15.00 Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, s. 301

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Rady Miasta Tychy na Facebooku:
http://www.facebook.com/RadaMiastaTychy

gdzie dostępne są aktualne informacje dot. pracy Rady Miasta Tychy

k o M u n i k a t y

regionalne Centrum Gospodarki wodno-
Ściekowej sa zaprosiło uczniów tyskich 
szkół do udziału w konkursie z okazji 
Światowego dnia wody. Uroczyste pod-
sumowanie i wręczenie nagród odbyło 
się 22 marca, w siedzibie rCGw sa.

Trudny temat
Temat konkursu „Szanuję swój czas – wybie-
ram Internetowe Biuro Obsługi Klienta w RCGW 
SA” do łatwych na pewno nie należał. Chodziło 
bowiem o następujące zagadnienia:

Moja rodzina/sąsiedzi/znajomi korzysta-•	
ją z Internetowego Biura Obsługi Klienta 
w RCGW SA.
Chronię Środowisko – wybieram elektro-•	
niczną fakturę.
Jak przekonałam/em rodzinę/sąsiadów/•	
znajomych do korzystania z Internetowego 
Biura Obsługi Klienta w RCGW SA.

Pokazanie w formie prezentacji, czy komik-
su takiego zakresu tematycznego konkursu, 
nawet dla profesjonalnych artystów, byłoby 
nie lada wyzwaniem. A uczniowie poradzili 
sobie z nim znakomicie.
– Spośród dotychczasowych konkursów, 
które organizowaliśmy, ten był zupełnie 
inny – powiedziała Aneta Dąbrowska, dy-
rektor ds. ekonomiczno- finansowych RCGW 
SA. – O ile wcześniej chodziło o proble-
matykę ekologiczną, przyrodniczą, tematy 
związane z wodą, jej właściwym wykorzy-
staniem, oszczędzaniem, teraz poprzeczkę 
postawiliśmy wysoko, bo chodziło o nową 
aplikację internetową, chociaż mieszczą-
cą się w tematyce ekologicznej. E-faktura 
pozwala bowiem na znaczne oszczędno-
ści, jeśli chodzi o papier, a to bezpośrednio 

przekłada się na ekologię. Zastanawialiśmy 
się tylko, czy uczestnicy konkursu podołają 
tematowi. Tymczasem udział w konkursie 
i same prace przeszły nasze oczekiwania. 
Okazały się bardzo ciekawe, trafne i po pro-
stu ładne.
Na konkurs wpłynęło ponad 20 prac, wyko-
nanych różną techniką, głównie w formie 
komiksu, ale nie tylko. Niektóre miały inte-
resującą formę, jak na przykład książeczka 
ze stronami w kształcie kropli wody.

order Młodego Ekologa
Wśród laureatów konkursu są tacy, którzy 
w konkursach RCGW SA uczestniczą po raz 
kolejny. Jak powiedziała Aneta Dąbrowska, 
w przyszłym roku spółka zorganizuje nową 
edycję konkursu ekologicznego dla uczniów 
i ci, którzy wystartują w nim po raz kolejny, 
otrzymają Order Młodego Ekologa. Z odznacze-
niem tym wiązać się będą specjalne uprawnie-
nia dla Panny i Kawalera Orderu. Jakie? O tym 
dowiemy się za rok...

Bajkowa babcia
Nagrodzono i wyróżniono autorów siedmiu 
prac...
Dominika Świaczny, uczennica klasy V Szkoły 
Podstawowej nr 9, zajęła pierwsze miejsce 
w kat. szkół podstawowych.
– Temat nie był trudny, od razu wiedziałam, 
co narysuję. Jest to komiks, w którym dzie-
ci rozmawiają z babcią. Babcia opowiada 
im o e-fakturach, które wysyła. Moja babcia 
nie ma komputera, ale to jest babcia i dzieci 

z bajki. Wszystkie rysunki sama rysowałam, 
nie na komputerze. W takim konkursie star-
towałam już po raz drugi, wcześniej w kon-
kursie o wodzie.

o królu fakturusie
Z kolei Marta Sojka, uczennica III klasy, Gimna-
zjum nr 3, odebrała pierwszą nagrodę wśród 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych.
– Początkowo miałam pomysł, by bohaterem 
komiksu była rodzina, ale potem wymyśliłam 
bajkę. Jest to opowieść o królu, który w swoim 
królestwie ma problem ze śmieciami i chce, 
żeby jego podwładni tak nie śmiecili. Orga-
nizuje konkurs, który ma oczyścić królestwo, 
ograniczyć ilość wyrzucanego papieru. No 
i znalazł się jeden z podwładnych, który wy-
myślił e-faktury. Wszystko dobrze się kończy, 

bo królestwo znowu jest czyste i piękne. Zrobi-
łam komiks – rysunki wykonałam na kompu-
terze, które po wydrukowaniu, pomalowałam. 
Bardzo interesuję się plastyką, uczęszczam 
na zajęcia w kółku zainteresowań i właśnie 
w tym kierunku chcę się uczyć dalej.

na zakończenie
A było się o co trudzić, bo konkursowe na-
grody okazały się bardzo atrakcyjne, m.in. 
rowery, aparaty fotograficzne, czytniki e-
booków, słuchawki i mp4, plecaki, zestawy 
do badmintona i do rysowania. Nagrody 
otrzymali wszyscy, którzy zgłosili konkur-
sowe prace, dyplomy otrzymały również 
szkoły.
Na zakończenie uroczystego podsumowania 
konkursu, organizatorzy zaprosili laureatów 
na prawdziwą słodką ucztę.

rozstrzygnięto konkurs w ramach Światowego dnia wody

wybieram iBoka!

regionalne Centrum Gospodarki wodno-Ściekowej s.a.  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 12, Tychy, tel. 32 325 72 35, fax 32 325 72 85 

e-mail: rcgw@rcgw.pl
dział obsługi klienta (dok) i punkt kasowy:

 IV piętro, pokój 400, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30.
tel. 32 325 71 19

Punkt kasowy mieszczący się w siedzibie rPwik s.a. 
przy ul. Sadowej 4, czynny: pon., wt., czw., pt. 7.15-14.30, śr. 7.15-16.30.

tel. 32 780 37 08
oczyszczalnia Ścieków: Urbanowice, ul. Lokalna, tel./fax 32 218 01 00

w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:•	  1. Marta Sojka (Gimnazjum nr 3), 2. Jakub Celler (Sportowe Gimna-
zjum nr 9), 3. Paulina Kaczor (Gimnazjum nr 3);
w kategorii szkół podstawowych: •	 1. Dominika Świaczny (Szkoła Podstawowa nr 9), 2. Weronika Ciesielska  (Szkoła Podsta-
wowa nr 9), 3. Maja Wieszczek (Szkoła Podstawowa nr 10). Wyróżnienie: Dawid Gołaś, Mateusz Rusinek, Natan Stempień (Szkoła 
Podstawowa nr 37).
nagrody pocieszenia: •	 Kamil Lewandowski (Technikum nr 1), Karolina Brożek (SP  9), Aleksandra Brzegowy (SP 40), Alina Cichocka 
(SP 36), Zuzanna Falkiewicz (SP 23), Klaudia Golda (SP 10), Agata Kruk (SP 40), Paulina Marczak (SP 8), Kinga Motyl (SP 37), Aleksandra 
Nowak (SP 36), Julia Patola (SP 9), Weronika Rebejko (SP 36), Wiktoria Rusnak (SP 37), Julia Stec (SP 10), Wiktoria Tatoj (SP 9).
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ostatnie dni w tyskiej szóstce 
obfitowały w szereg ważnych 
dla placówki wydarzeń.

Oddano do użytku nowoczesną 
salę edukacyjną. Pomieszcze-

nie zostało gruntownie wyremon-
towane, ściany zyskały nowe, przy-
jazne kolory. Zawieszono nowe 
oświetlenie, zamontowano sufit 
akustyczny i akustyczne panele 
ścienne. Całkowity koszt inwestycji 
to ponad 20 tys. zł. Dodatkowo, ze 
środków Inicjatyw Lokalnych UM 
Tychy zakupiono tablicę interak-
tywną z oprogramowaniem za ok. 
9,5 tys. zł. Rodzice uczniów zaku-
pili dywan za 4 tys. zł.

W marcu jubileusz 35-lecia 
pracy zawodowej obchodziła Ewa 

Kołodziej, dyrektor SP 6. – Praca 
z dziećmi jest fascynująca i daje 
mi ogromną radość. Uczy mnie 
pokory – mówi jubilatka. 

W ubiegłym tygodniu Regio-
nalny Ośrodek Metodyczny „Me-

tis” przyznał tyskiej podstawówce 
certyfikat z wyróżnieniem za wzo-
rową realizację projektu z zakresu 
podnoszenia kompetencji zawodo-
wych nauczycieli edukacji wcze-
snoszkolnej.  Ewa StRzoda

s z k o ł a  P o d s t a W o W a  n r  6

Nagroda, nowa sala i jubileusz

Szkolną uroczystość uświetniły występy uczniów.
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Jako pierwsi, w nowych ławkach zasiedli zaproszeni goście.

w urzędzie miasta odbyła się 
kolejna uroczystość wrę-

czenia medali za długoletnie po-
życie małżeńskie. 50-lecie małżeń-
stwa świętowało tym razem 21 par. 
Medale wręczyła małżonkom wi-
ceprezydent Alicja Kulka. Złożyła 
im też gratulacje. – Złote Gody są 

szczególnym jubileuszem – mó-
wiła. – Symbolizują wytrwanie 
w przysiędze małżeńskiej oraz po-
konanie wszelkich trudów wspól-
nego życia.

Uroczystość odbyła się w śro-
dę, 20 marca. Jubilatom towarzy-
szyli w tym szczególnym momen-

cie najbliżsi – rodzina i przyjaciele. 
O oprawę artystyczną uroczystości 
zadbali uczniowie Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Feliksa Rybickiego 
w Tychach. Wśród artystów były 
też wnuczki jednej z par małżeń-
skich.

 Sw
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członkowie powstającego 
w tychach towarzystwa Fo-
tograficznego zostali w ubie-
głym tygodniu laureatami 
prestiżowych konkursów.

Fotoreportaż „Sinice” Artura 
Jastrzębskiego otrzymał III 

nagrodę w kategorii „Przyroda” 
w 9. edycji konkursu fotograficz-
nego BZ WBK Press Foto 2013. 
Artur Pławski i Michał Janusiń-
ski zostali nagrodzeni w konkursie 
Śląska Fotografia Prasowa 2012. Ja-
nusiński zajął 3. miejsce za zdjęcie 
„Polska sawanna”, a Pławski – rów-
nież 3 miejsce (ex aequo) za zdjęcie 
„Podmiotowość w epoce multi-
mediów” oraz 2. miejsce za cykl 
„Figury samotności”.

Największy sukces
Wszyscy trzej autorzy są 

w grupie założycielskiej Tyskiego 
Towarzystwa Fotograficznego, któ-
re jest obecnie w trakcie rejestracji. 
Artur Jastrzębski jest pomysłodaw-
cą i prezesem towarzystwa, a jed-
nocześnie laureatem wielu konkur-
sów fotograficznych, m.in. Tychy 
Press Photo, Śląska Fotografia 
Prasowa, International Photo-
graphy Award. O zdobyciu trze-
ciego miejsca w BZ WBK Press 
Foto mówi: – Dla mnie to chyba 
największy dotychczasowy sukces. 
Ten konkurs jest jednym z dwóch 
najważniejszych konkursów foto-
graficznych w Polsce.

Wręczenie nagród odbyło się 
20 marca w Warszawie.

Cykl „Sinice” powstał w 2012 
roku nad Jeziorem Paprocańskim. 
Aż trudno uwierzyć, że koloro-
we, fantazyjne wzory widoczne 

na zdjęciu to dzieło tych samych 
żyjątek, które co roku są powodem 
zakazu kąpieli w Paprocanach...

Figury samotności
Artur Pławski to również 

wielokrotnie nagradzany foto-
graf. Jest laureatem m.in. tego-
rocznego Tychy Press Photo. Po-
jedyncze zdjęcia z cyklu „Figury 
samotności” tyszanie mieli okazję 
oglądać na wystawie pokonkur-
sowej w Galerii „Obok”. W roz-
strzygniętym 9 marca konkursie 
Śląska Fotografia Prasowa cały 
cykl otrzymał II nagrodę. Zdję-
cia wykonane w poznaniu w 2012 
roku przedstawiają samotną ko-
bietę w mieszkaniu, które stało się 

całym jej światem. – Bohaterka 
zdjęć wybrała samotność ze stra-
chu przed światem – opisuje Artur 
Pławski. – Nie wychodzi prawie 
z domu, nie pielęgnuje dawnych 
znajomości. To portret jej wyboru 
– cichego głosu wśród hałaśliwej 
rzeczywistości.

Inne zdjęcie Artura Pławskie-
go zdobyło w tym samym konkur-
sie 3. miejsce, ex aequo ze zdjęciem 

Michał Janusińskiego. Autor przed-
stawił na nim scenę z demonstracji 
przeciwko wprowadzeniu ustawy 
ACTA, która odbyła się na Placu 
Sejmu Śląskiego w Katowicach 25 
stycznia 2012 r. Z kolei nagrodzone 
zdjęcie Michał Janusińskiego, zaty-
tułowane „Polska sawanna” zostało 
wykonane w Charsznicy w Mało-
polsce, we wrześniu 2012 r.

SylwIa wItMaN
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sinice, sawanna 
i samotność...

trwa plebiscyt „Biblioteczna 
Róża 2013”, organizowany 
przez Miejską Bibliotekę pu-
bliczną w tychach, pod patro-
natem tt.

celem plebiscytu jest promocja 
najciekawszej, najpoczytniej-

szej, książki ze zbiorów bibliotecz-
nych. Czytelnicy wybierają spośród 
20 pozycji zaproponowanych przez 
organizatora. Lista została wyło-
niona przez bibliotekarzy MBP, 
a podstawą była liczba wypożyczeń. 
Uczestnikiem plebiscytu może być 

każdy tyszanin, prócz pracowników 
MBP. Głosować można na wybra-
ny z listy tytuł, a wypełniony ku-
pon należy oddać w każdej filii bi-
blioteki, poza filiami dziecięcymi 
(filia nr 2 oraz nr 7), w terminie 
do 22 kwietnia. Kupony są dostęp-
ne w każdej placówce MBP. Moż-
na także głosować mailowo – pro-
mocja@mbp.tychy.pl. Jedna osoba 
może oddać tylko jeden głos. Ogło-
szenie wyników nastąpi 23 kwietnia, 
w Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich. Wśród czytelników bio-
rących udział w plebiscycie, organi-

zatorzy wylosują trzy osoby, które 
otrzymają nagrody – książki.

Głosować można na książ-
ki: 1. „Igrzyska śmierci” Suzanne 
Collins, 2. „Każdy szczyt ma swój 
Czubaszek” Maria Czubaszek, 3. 
„Upadek gigantów” Ken Follet, 4. 
„Houston< mamy problem” Kata-
rzyna Grochola, 5. „Cukiernia pod 
Amorem” M. Gutowska-Adam-
czyk, 6. „Lilka” Małgorzata Ka-
licińska, 7. „Czerwona księżnicz-
ka” D. Kortko, J. Watoła, 8. „Cykl 
o Zawrociu” Hanna Kowalewska, 
9. „Pamiętne lato” Lesley Lokko, 

10. „Gra o tron” G.R.R. Martin, 11. 
„Sklepik z niespodzianką. Bogusia” 
Katarzyna Michalak, 12. „Zapo-
mniany ogród” Kate Morton, 13. 
„Drzwi do piekła” Maria Nurow-
ska, 14. „Więzień nieba” Carlos 
Ruiz Zafon, 15. „Królowa desz-
czu” Katherine Scholes, 16. „Szczę-
ściarz” Nicholas Sparks, 17. „Dla 
Ciebie wszysto” Nicholas Sparks, 
18. „Tak sobie myślę” Jerzy Stuhr, 
19. „Sosnowe dziedzictwo” Maria 
Ulatowska, 20. „Marzenia i tajem-
nice” Danuta Wałęsa.

 JM
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wybieramy książkę roku

zdjęcie z cyklu „Figury samotności” artura pławskiego.

„polska sawanna” – zdjęcie autorstwa Michała Janusińskiego. Jedno ze zdjęć z fotoreportażu „Sinice” artura Jastrzębskiego.

W tychach jest pięknie

mBP w Tychach Filia nr 13 
zaprasza do udziału w kon-

kursie fotograficznym „W Tychach 
jest pięknie”. W tym roku konkurs 
przebiega pod hasłem „Tychy. Lu-
bię to”. Prace powinny zawierać 
zdjęcia ulubionych miejsc, osób, 
rzeczy, uchwyconych w naszym 
mieście. Wszystko to co w Tychach 
lubimy – informuje Katarzyna Ku-
rasiewicz z MBP filia nr 13. – Kon-
kurs przeznaczony jest dla wszyst-
kich amatorów fotografii.

W konkursie brane będą pod 
uwagę zdjęcia autorskie (maksy-
malnie pięć), o wymiarach 20 cm x 
30 cm. Na odwrocie każdego zdję-
cia należy umieścić: imię i nazwi-
sko, wiek autora, tytuł zdjęcia oraz 
adres, telefon, e-mail. MBP czeka 
na zdjęcia do 19 kwietnia. Regu-
lamin konkursu: www.mbp.tychy.
pl oraz www.tyskabibliotekawbra-
mieslonca.blox.pl. B

recenzja wystawy

muzeum Miejskie w Tychach 
ogłasza konkurs literacki 

dla dzieci i młodzieży z Tychów 
i okolic, na recenzję wystawy pt. 
„Dostał Jacek elementarz… Szkol-
nictwo w Tychach w XX wieku”. 
W konkursie udział mogą wziąć 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych. Zadaniem uczestników 
będzie obejrzenie wystawy, a na-
stępnie napisanie recenzji. Wysta-
wę zobaczyć można w sali ekspozy-
cyjnej przy ul. Katowickiej 9.

Szczegółowych informacji 
o konkursie udziela Joanna Ku-
cz-Pieczka z Muzeum Miejskie-
go w Tychach, tel 32/327 18 20–21, 
wew. 27, e-mail: j.kucz@muzeum.
tychy.pl. Prace można składać do 6 
maja w siedzibie głównej muzeum 
przy placu Wolności 1, mailowo: 
j.kucz@muzeum.tychy.pl, wysłać 
pocztą. B

u W a g a  k o n k u r s y

Wystawa w galerii 
„obok”
Galeria „Obok” i Teatr Mały za-
praszają we wtorek, 26 marca 
o godz. 18 na wernisaż wystawy 
plakatu i fotografii Leszka Mą-
dzika, twórcy Sceny Plastycznej 
KUL. Wernisaż rozpocznie etiuda 
teatralna według pomysłu Leszka 
Mądzika, z jego udziałem. Wysta-
wę można oglądać do 25 kwietnia, 
wstęp wolny.

kabaret hrabi
We wtorek, 2 kwietnia o godz. 
18 w Teatrze Małym wystąpi jed-
na z najpopularniejszych polskich 
grup kabaretowych – Kabaret Hra-
bi. Artyści zaprezentują program 
pt. „Gdy powiesz TAK”. Bilety 
kosztują 60 zł, karta stałego wi-
dza nieważna.

Muzeum informuje
Muzeum Miejskie w Tychach przy-
gotowuje nową wystawę „W jakli, 
kiecce, sztofce… Strój ludowy 
w Tychach i okolicy”. Ze względu 
na montaż, sala ekspozycyjna przy 

pl. Wolności 1 jest nieczynna dla 
zwiedzających do 5 kwietnia. Jed-
nocześnie muzeum przypomina, 
że w sali ekspozycyjnej przy ul. Ka-
towickiej 9 czynna jest wystawa pt. 
„Dostał Jacek elementarz… Szkol-
nictwo w Tychach w XX wieku”. 
Wstęp do muzeum jest bezpłatny.

nauka haftu
Warsztaty z haftu krzyżykowego 
odbędą się 13 i 20 kwietnia w sie-
dzibie głównej Muzeum Miejskie-
go przy pl. Wolności. – Warsztaty 
poświęcone będą przygotowaniu 
tkaniny oraz haftowaniu wzorów 
geometrycznych, stylizowanych, 
ludowych. Zajęcia poprowadzi 
Aleksandra Kopia – informuje 
Joanna Kucz-Pieczka z Muzeum 
Miejskiego. Liczba uczestników 
ograniczona jest do 25 osób, koszt 
uczestnictwa w obu spotkaniach 
wynosi 15 zł. Warunkiem jest 
udział w obu spotkaniach. Zapisy 
na warsztaty prowadzone są Dziale 
Upowszechniania i Promocji, tel. 
32 327 18 20–22, wew. 27, e-mail: 
j.kucz@muzeum.tychy.pl. B

za nami Festiwal Kultury 
antycznej 2013, czyli woje-
wódzki konkurs historycz-
ny organizowany po raz 13. 
przez Młodzieżowy dom 
Kultury nr 2.

wszyscy jego uczestnicy 
to uczniowie klas pierw-

szych gimnazjalnych wojewódz-
twa śląskiego. Obowiązywał strój 
z epoki, a konkurs składał się 
z dwóch części – indywidualnej 
rywalizacji oratorów oraz spraw-
dzianu wiedzy o antyku, w którym 
brały udział dwuosobowe druży-
ny. – Rywalizacja wzmaga uzdol-
nienia – to przewodnie hasło kon-
kursu w pełni się dziś sprawdziło 
i serdecznie gratuluję uczestnikom 
– mówi Katarzyna Gąska, dyrek-
tor MDK nr 2. W kategorii wiedzy 
o antyku zwyciężyli: 1. Karolina 
Kulikowska i Karolina Dąbrow-
ska – Gimnazjum nr 8, 2. Adrian-
na Grabowska i Dawid Boduch 
– G. 4. 3. Łukasz Wcisło, Adrian 

Hedlig – Gimnazjum z Imielina. 
W konkursie mówców najlepszym 
okazał się Krzysztof Biolik z G. 8, 
2. Angelika Kotowicz z MDK 2, 
3.Gabriel Dudzik z Gimnazjum 
w Bojszowach. MaRc

i M P r E z a  M d k  n r  2

Konkursowo o antyku

Krzysztof Biolik z Gimnazjum 
nr 8, najlepszy orator 
konkursu.
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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
skUP - aUTa dosTawCzE 605466370
SPAWANIE W ALUMINIUM (felgi, mi-
ski olejowe, głowice, skrzynie biegów)  
TEL. 664 433 746
autoalarmy, blokady, CB radio, gło-
śniki, 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, A2, AM, B, B1 (od 16 
lat), B+E, C, C+E 

Sprzedam Forda Mondeo Kombi, 1,8TD, 
1998r 508 014 158 

doM:
Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 217 
72 49. Niemczyk
Telewizory naprawa fEsTErkiE-
wiCz, Tychy ul.Cyganerii15. Tel: 603 
585 329 
Balustrady, bramy, ogrodzenia. SPAWANIE 
tel. 664 433 746
SPAWANIE U KLIENTA. Dojazd i pomiar 
gratis. Tel. 664 433 746

NAJLEPSZE RYNNY PCV, PŁYTY Z POLIWĘ-
GLANU POLPLAST 32-2168554 TRANS-
PORT GRATIS.

REMONTY I WYKOŃCZENIA usługi dla 
klientów indywidualnych i firm VAT. Na 
terenie Tychów konsultacje i wycena gra-
tis tel.784 524 254 reconstruction@vp.pl 
www.reconstruction.com.pl 

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZAFY. 
NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI POMIAR I WYCE-
NA GRATIS. 602 445 400, 691 577 335 
TANIO I SOLIDNIE     

CZYSZCZENIE TAPICERKI WYKŁADZIN DY-
WANÓW ODBIERAMY 699087193 
Pranie dywanów, tapicerki meblowej i 
samochodowej,696113925 
Usługi stolarskie, meble na wymiar, sza-
fy z drzwiami przesuwnymi, renowacje 
kuchni, doradztwo, klejenie krzeseł 32 
219 46 12, 603 931 222 www.tychysto-
larz.pl Janusz Grzesica

Transport, przeprowadzki, usługi trans-
portowe 664 433 746 

UWAGA!!! Firmy brukarskie, klienci indy-
widualni. OFERUJEMY wysokiej jakości 
kostkę brukową, nowe wzory, nowe, niż-
sze ceny, projekt gratis. P.B.-P. "Drokan-2" 
ul. Katowicka 202, 43-100 Tychy tel. 219- 
80-11, 667-405-712

TOMEX Usługi Budowlane: DACHY,DOCIE-
PLENIA,WYKONCZENIA.517354603
drEwno koMinkowE-oPaŁowE 601 
832 975 

FinansE:
Chwilówki tylko Tychy tel. 516 776 
744

Oferujemy szybkie kredyty na oświad-
czenie do 20000. Konsolidacje całkowi-
te lub częściowe również przy opóźnie-
niach w spłacie obecnych rat. Ponadto 
w ofercie mamy chwilówki. Zapraszamy 
tel.32/3270742 503-052-086 w godz 
9-19 

KREDYTY Bank Ci odmawia? Brak Ci zdol-
ności? BANKOWE I POZABANKOWE, GO-
TÓWKOWE I KONSOLIDACYJNE,BEZ BIK 
10000 od 149 zł, 50000 od 496 zł Tychy 
32/780-46-93 Katowice 32 782-39-20
pożyczka poza bankowa KRONOS od 500zł 
669082226

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

Chwilówki bez Bik. od 200 do 1200 zł 
w 15 min. Tel. 888 3 11111. 
kredyty od 1 tys. w 48 godzin. Także 
dla osób z bardzo niską zdolnością. 
Tel. 888 3 11111 

0 zł na koncie? Nie możesz dostać kredytu 
w banku a nie ufasz innym instytucjom? 
Istniejemy aby Ci pomóc! Razem się uda! 
507979796 www.kredytySOS.pl

AAAA rozlicz PIT w SKOK KOPERNIK za 
darmo!!! zadzwoń 32/300-57-24 Masz 
PIT? Mozesz mieć pożyczkę!- nawet do 
20.000zł

Darmowe rozliczenia PIT-37 w Tychach 
32 2190 077 

Praca:

POSZUKUJĘ  STOLARZA - MONTAŻYSTĘ 
MEBLI tel. 691 577 335

niEruchoMoŚci:

sPrzEdaM

ODSTĄPIĘ SKLEP INST.-SANIT. Z WIELO-
LETNIĄ TRADYCJĄ-TYCHY 694-811-110

Komfortowy ogród działkowy kompletnie 
zagospodarowany i wyposażony, duża 
podpiwniczona altana taras kuchnia ła-
zienka 606 411 120 

Sprzedam MIESZKANIE M-4 na oś. "Z", 
tel. 668 283 204

OKAZJA! M-4, 64m, os. W, I piętro, niska 
zabudowa, z dużym balkonem - 225 000. 
VOTUM: 501 503 735
OKAZJA! M-3, os. N, 44m, I piętro, z balko-
nem - 130 000. VOTUM:  500 593 256
OKAZJA! M-3, os. G, 48m, z balkonem, 
po remoncie - 160 000. VOTUM: 501 503 
735
M-4, 52m, centrum, po remoncie, z wy-
posażeniem - 179 000. VOTUM: 501 503 
735
M-4, os. M, 48m, II piętro, duży balkon - 
165 000. VOTUM: 500 593 256
M-4,  II-poziomowe, os. E, z ogródkiem - 
229 000. VOTUM: 500 593 256

OKAZJA! M-3, centrum - os. C, 53 m, I pię-
tro - 165 000. VOTUM: 500 593 256
OKAZJA! Dom w górach, Pewel Wlk. Las, 
rzeka, piękne widoki, dz. 937m, 190 000.
VOTUM: 501 503 735
Zamienię na mniejszy albo sprzedam lo-
kal użytkowy w centrum miasta  57 m2 
(do rozbudowy). tel: 501 503 735.
Mieszkanie, Tychy oś. H, 3 pokoje – 
zadzwoŃ- indoMo 881 030 622 e-
mail: marcin.terebka@indomo.info.
pl, www.indomo.info.pl
MiEszkaniE M-4, Tychy oś. E, pow. 
64,5m2, 240 000zł - niska zabudowa – 
indoMo- 881 030 622 lub 508 063 856 
e-mail: marcin.terebka@indomo.info.
pl, www.indomo.info.pl
MiEszkaniE M-3, 50m2, 145 000zł Ła-
ziska Górne, indoMo- 531 099 212, 
e-mail: iwona.rozek@indomo.info.
pl, www.indomo.info.pl
okazJa! Mieszkanie M-2, 31m2 Łazi-
ska G., 90 000zł, zadzwoŃ indoMo- 
531 099 212, e-mail: iwona.rozek@in-
domo.info.pl, www.indomo.info.pl
MiEszkaniE Łaziska Górne, 31m2, 
83 000zł – okaz Ja – indoMo 
-531 099 212, e-mail: iwona.rozek@
indomo.info.pl, www.indomo.info.pl
okazJa – nowy doM – orzEszE 
– pow. 145m2 cena: 215 000zł za-
dzwoŃ Tel. 531 099 212
Mieszkanie na sprzedaż Tychy oś. a, 
2 pokoje, 55m2, 179 000zł – indoMo 
-881 030 622,e-mail: marcin.tereb-
ka@indomo.info.pl, tychy@indomo.
info.pl, www.indomo.info.pl
MiEszkaniE Tychy oś. n, M-3, pow. 
44m2, zadzwoŃ – indoMo, e-mail: 
marcin.terebka@indomo.info.pl, ty-
chy@indomo.info.pl, www.indomo.
info.pl , Tel. 881 030 622
okazJa! Mieszkanie M-3, pow. 53m2, 
Bieruń nowy – do zamieszkania – in-
doMo- e-mail: ewa.szymanska@in-
domo.info.pl, www.indomo.info.pl 
Tel. 531 099 705

MiEszkaniE Tychy. oś. T, M-4, 
pow. 65m2 – okazJa –indoMo- 
531 099 705, e-mail: ewa.szyman-
ska@indomo.info.pl
MiEszkaniE Tychy oś. E, M-3 99 000zł 
– okazJa!! Tel. 531 099 212 iwona.
rozek@indomo.info.pl
doM na szPrzEdaŻ ---- TyCHy ---- 
GLinka – do zamieszkania, super 
cena: 650 000 zł zadzwoŃ indoMo 
508 063 856 
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! Mieszkanie Tychy oś.B, 
34,8m2, 135 000zł indoMo - 
508 063 856, 881 030 622

okazJa MiEszkaniE M-4 Mikołów – 
centrum 160 000zł Tel. 531 099 705, 
e- mail: ewa.szymanska@indomo.
info.pl

WynaJMę
Wynajmę pokój panu stare tychy tel. 793 
46 07 04

 JEŚLI MASZ WOLNY GARAŻ PRZY ULICY 
TOŁSTOJA, WYNAJMĘ GO DŁUGOTERMI-
NOWO !!! TEL 509 774 774 

Tychy os. A 43 m3, umeblowane. Tel. 509- 
444-011 
Tychy os W M4, umeblowane, po remon-
cie, II p, balkon 516491202 

kuPię
Kupie ogródek działkowy w Tychach. 606 
390 372

zdroWiE

EEG-Biofeedback, Logopeda, Neurolo-
gopeda, Psycholog, Oligofrenopedagog 
ul. Darwina 4 Zapisy codziennie pod nr 
tel. 794 220 662 

NAJTAŃSZE MASAŻE, REHABILITACJA W 
MIEŚCIE BODY ELIXIR HOTEL TYCHY TEL. 
884-861-221

Szkółka gimnastyki zaprasza dzieci na 
zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej 
884980292 

innE:
"SZOP PRACZ" czyszczenie dywanów, 
wykładzin podłogowych, tapicerki me-
blowej i samochodowej. ZABIERAMY. Tel. 
603 550 939
DJ KUBA - wesela, imprezy okolicznościo-
we, mini disco. Tel: 536 250 543

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. Ty-
chy, ul.Kościuszki 16, 692-083-727, pon.-
pt. 9-17, sob.9-13.www.czesciagdtychy.
strefa.pl

USŁUGI KAMIENIARSKIE- TYCHY WARTO-
GŁOWIEC. TANIO! 605 873 705

OPIEKA NAD GROBAMI. PROFESJONAL-
NIE. TYCHY- WARTOGŁOWIEC. Tel. 605 
873 705

Sprzedaż i montaż ławek przygrobo-
wych. Szeroki wybór: proste, składane, 
ze skrzynką! Tychy- Wartogłowiec. 605 
873 705

Dla singli: Męskie koszule nie muszą być 
problemem. PRANIE,PRASOWANIE,REPE-
RACJE 662282716
PrzEProwadzki -TransPorT -Eki-
Pa- TaniUŚko TEL. 601-292-699 

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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Marcin held przegrał z 
amerykaninem dave Jan-
senem w finałowym poje-
dynku wagi lekkiej, podczas 
gali Bellator 93 w lewiston 
(uSa). po trzech rundach sę-
dziowie punktowali 29:28.

Bardzo was wszystkich prze-
praszam. Na razie nie wiem 

co napisać. Na pewno się nie pod-
dam i wrócę silniejszy – napisał 
na swojej stronie Marcin Held.

Dwukrotnie przekładana 
walka doszła wreszcie do skutku 
i w nocy z 21 na 22 marca obaj 

zawodnicy skrzyżowali rękawice. 
Held znakomicie walczył w pierw-
szej rundzie, jednak w kolej-
nych rywal uzyskiwał przewagę, 
a w końcówce pojedynku Marci-
nowi zaczęło brakować sił. Udało 
mu się wprawdzie w trzecim star-
ciu sprowadzić rywala do parteru, 
ale bez akcji, która mogła skoń-
czyć walkę.

Za zwycięstwo w turnieju 
Jansen otrzymał czek na 100 tys. 
dolarów i prawo do walki o pas 
mistrzowski należący do Michaela 
Chandlera.

 lS

t E n i s 
s t o Ł o W y

tyscy 
mistrzowie
w sali zespołu Szkół nr 7 
rozegrano kolejną edycję 
Mistrzostw Miasta ama-
torów w tenisie stołowym, 
zorganizowaną przez Miej-
ski ośrodek Sportu i Re-
kreacji.

Obsada turnieju w grach po-
jedynczych była wyjątko-

wa, niemal ogólnopolska, bo-
wiem oprócz tyszan w zawodach 
startowali mieszkańcy Bytomia, 
Zabrza, Chełmka, Chorzowa, 
Częstochowy, Pszczyny, Kóz, 
Przyrowa, Kobióra, Sosnowca, 
Piekar Śląskich, Bielska-Białej, 
Bierunia, Radzionkowa, Warsza-
wy, Zawiercia.

Wśród pań wygrała Anna 
Kula przed Bożeną Kotowską 
i Natalią Łuczak. Do 13 lat: 1. 
Łukasz Broszkiewicz, 2. Robert 
Kopański, 3. Filip Kowalczyk.

13 – 18 lat: 1. Robert Tyra, 2. 
Daniel Krzywda, 3. Adam Sir-
ko,  19 – 39 lat: 1. Paweł Gąsio-
rowski, 2. Rafał Wójcik, 3. Marek 
Chybiński, do 40  lat i starsi: 1. 
Rafał Cieluszke, 2. Rafał Serwata, 
3. Robert Dudek, Open: 1. Ma-
riusz Baron, 2. Rafał Wójcik, 3. 
Rafał Cieluszke. lS

w pierwszym meczu ćwierć-
finałowym play off koszy-
karzy, GKS tychy przegrał 
na wyjeździe z pogonią 
prudnik 61:79.

rywalizacja toczy się do dwóch 
zwycięstw. Drugi mecz roze-

grany zostanie 27.03 w Tychach. 
Jeśli spotkanie zakończy się wy-

graną tyszan, decydujący trzeci 
mecz odbędzie się w Prudniku, 
3 kwietnia.
Pogoń Prudnik – gks tychy 
61:79 (20:17, 9:17, 22:11, 28:16).

GKS Tychy: Bzdyra 17, Bo-
dych 8, Lemański 8, Weiss 8, Ol-
czak 2 oraz Małek 11, Kornecki 5, 
Józefów 2, Kaczmarski 0, Biel 0, 
Fenrych 0, Markowicz 0. lS

20 marca w zespole Szkół 
nr 4 odbyła się I Gim-
nazjada w Strzelectwie, 
zorganizowana przez zS 
nr 4 i śląskie towarzystwo 
Strzeleckie.

w zawodach wzięło udział 47 
uczniów czterech gimna-

zjów – w klasyfikacji zespołowej 
wygrało Gimnazjum nr 12 przed 

Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 
11 i Gimnazjum nr 9.

Wyniki: 1. Katarzyna Hrynie-
wiecka (G-9, 2. Monika Wdzięcz-
kowska (G-5), 3. Agnieszka Nosz-
czyk (G-12) oraz 1. Stanisław 
Masłowski (G-12), 2. Borys Niedzie-
la (G-12), 3. Adrian Łuczak (G-5).

Kolejna Gimnazjada rozegrana 
zostanie 27.03 w Zespół Szkół im. 
Orląt Lwowskich. lS

W  f i n a l e  B E L L at o r a

przegrana helda

2 7. 0 3  –  M E c z  r E W a n ż o W y

porażka z prudnikiem

s t r z E L E c t W o

pierwsza Gimnazjada

zawodnicy tKKF Jadberg 
pionier tychy wygrali decy-
dujący mecz o piąte miejsce 
z uKS Multi 75 Killer Kra-
ków. tyszanie rozgromili 
rywali 16:7.

spotkanie było ciekawym wi-
dowiskiem, w którym zespoły 

postawiły na otwartą grę, czego 

dowodzą 23 strzelone bramki. Bo-
haterem spotkania został Grzegorz 
Diaków – zdobył łącznie sześć goli 
i zanotował trzy asysty.
tkkF Jadberg Pionier tychy 
– uks Multi 75 killers kra-
ków 16:7 (6:2, 6:3, 4:2). Bramki: 
Diaków 6, Kurzawa, Kolanowski 
2, Carina, Kozic 3, K. Kozieł 2, 
Michna.

KKF Jadberg Pionier Tychy: 
Przemysław Wójcikowski – Łu-
kasz Biesiada, Krzysztof Cari-
na, Grzegorz Diaków, Mariusz 
Kolanowski, Marcin Kozic, Ka-
mil Kozieł, Marcin Krzystecz-
ko, Tomasz Kurzawa, Mirosław 
Michna, Paweł Puk, Artur Sa-
jewicz.

 SłaB

w niedzielę rozegrano finał 
VI Grand prix tychów w bie-
gach długodystansowych.

wystartowało 150 osób, 
a na podium stanęli: 1.Bar-

bara Gos 21:05, 2. Ewelina Majew-
ska-Howis 22:51, 3. Katarzyna Wa-
rzocha 23:07 oraz 1. Jacek Seweryn 

36:56, 2. Piotr Pawłowski 3. Robert 
Rzepka 38:24. Dzieci (11 uczest-
ników): 1. Igorek Ryniak, 2. Polo-
czek Emilia, 3. Poloczek Agnieszka. 
Za tydzień – podsumowanie cyklu 
biegów w „TT”, a rozdanie nagród 
– 28.04 w Kompleksie Sportowym 
Paprocany (godz. 11).
  lS
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pionier na piątkę

B i E g i  d Ł u g o d y s t a n s o W e

Grand prix na mecie

w zakOńczOnym 
sezOnie 2012/2013 

HOkeiści Gks 
tycHy dOrzucili 

dO kluBOwej 
kOlekcji BrązOwy 

medal mistrzOstw 
pOlski. tO szósty 
BrązOwy medal 

w HistOrii kluBu. 
nie licząc uBieGłeGO 

rOku, kiedy 
tO drużyna zajęła 
5. miejsce, Od 9 lat 

tyski zespół plasuje 
się na mistrzOwskim 

pOdium.

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

c
ztery spotkania potrze-
bował GKS, by poko-
nać Ciarko PBS Bank 
Sanok – obrońcę tytułu 

i niekwestionowanego lidera roz-
grywek. Spisujący się znakomicie 
w zasadniczej części sezonu Sa-
nok, wyraźnie obniżył loty w play 
off, sprawiając swym kibicom po-
ważny zawód. Nie znaczy to wcale, 
że tyszanie mieli ułatwione zada-
nie – do końca musieli walczyć 
o sukces i dopiero w dogrywce 
ostatniego meczu przypieczęto-
wali sukces.

Przypomnijmy, iż w Sanoku 
dwa mecze wygrał GKS, ale u sie-
bie przegrał w trzecim spotkaniu 
1:4 (1:2, 0:1, 0:1). W kolejnym po-
jedynku tyszanie nie zmarnowali 
jednak szansy. Grając pod dużą 

presją, oba zespoły – nie szczędząc 
sił i zaangażowania – stworzyły 
ciekawe, rozegrane w dobrym 
tempie widowisko.

Początek należał do GKS, 
który objął prowadzenie dzięki 
bramce Adama Bagińskiego. Ry-
wale jednak wyrównali, a potem 
uzyskali prowadzenie i wynikiem 
2:1 zakończyła się pierwsza ter-

cja. W drugiej stan meczu wy-
równali z kolei gospodarze (Jona-
than Zion), a chwilę potem było 
3:2 za sprawą Grzegorza Pasiuta. 
Sanok wyrównał jednak stratę, 
a że w ostatniej odsłonie oba ze-
społy grały raczej by nie stracić, 
niż zyskać, wynik meczu się nie 
zmienił. W dogrywce tę najważ-
niejszą bramkę meczu i sezonu 

zdobył Tomas Jakes. Tyszanie za-
kończyli rozgrywki z brązowymi 
medalami, które wręczył prezes 
PZHL-u dr Piotr Hałasik.

– Mecze były bardzo ciężkie, 
ale w końcu graliśmy z obrońcą 
mistrzowskiego tytułu. I wygrali-
śmy. Od trzeciej tercji zagraliśmy 
już na trzy piątki – posłałem na lód 
wszystkich najlepszych zawodni-
ków – powiedział trener Peter Kre-
men. Warto dodać, iż meczem tym 
z tyską kadrą i hokejową karierą 
pożegnał się Roman Simicek.

Gdyby przed sezonem da-
wano tyskim hokeistom brązo-
wy medal, na pewno by go nie 
przyjęli. Trzecie miejsce to wynik 
poniżej oczekiwań, bo GKS uwa-
żany był za jednego z kandydatów 
do złota, a przynajmniej do gry 
w finale. Do podsumowania se-
zonu wrócimy niebawem.

Oto droga tyszan do brązo-
wego medalu:
ciarko PBs Bank sanok – 
gks tychy 2:6 (0:4, 2:0, 0:2). 
Bramki: Łopuski 2, Zion, Baranyk, 
Bagiński, Da Costa.
ciarko PBs Bank sanok – 
gks tychy 2:3 (0:1, 1:1, 1:1). 
Bramki: Parzyszek, Bagiński, Da 
Costa.
gks tychy – ciarko PBs 
Bank sanok 1:4 (1:2, 0:1, 0:1). 
Bramka: Csorich.
gks tychy – ciarko PBs Bank 
sanok d. 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, d.1:0). 
Bramki: Bagiński, Zion, Pasiut, 
Jakes (dogrywka).

Hokeiści JKH GKS Jastrzębie 
w czwartym meczu finałowym 
pokonali Comarch Cracovię 5:4. 
Stan rywalizacji 3:1 dla Cracovii.

tt
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sezon na brąz!

a tEraz kadra

28 marca rozpocznie się w tychach zgrupowanie repre-
zentacji polski przed mistrzostwami świata dywizji iB 
(14–20.04). kadrowicze będą trenować do 12.04, z prze-
rwą na święta. wyjadą na dwa mecze towarzyskie – 
z węgrami (7.04) i japonią (8.04) w dunaujvaros i Bu-
dapeszcie. w kadrze znaleźli się zawodnicy Gks tychy: 
michał kotlorz, rafał dutka, adam Bagiński, jakub wi-
tecki, mikołaj łopuski, radosław Galant, Grzegorz pasiut 
i w rez. przemysław witek.
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przy krążku Mikołaj łopuski – jeden z najskuteczniejszych 
zawodników sezonu plh. zdobył 32 gole.

Mimo zimowej aury piłkarze 
open amatorskiej ligi piłki 
Nożnej walczą w rundzie 
wiosennej, rozgrywając nie 
tylko spotkania ligowe, ale 
również pucharowe.

w Pucharze Ligi poznaliśmy 
już półfinalistów, którzy 

niebawem zmierzą się w me-
czach o finał. W ćwierćfinało-
wych spotkaniach zanotowano: 
Football Team – Os. Ajax 1:5, KS 
All Blacks & Reds – Fenomen 
Ledger 1:11, KS Olimpia 02 – Naf-
ciarze Manhattan 1:4, FC Hotel 
Piramida – Zorza Infolab/Ama-
tor 95’ 4:3. W meczach półfina-
łowych zagrają:

Os. Ajax – Fenomen Ledger 
oraz FC Hotel Piramida – Nafcia-
rze Manhattan.

A w 13. kolejce ligowej padło 
sporo goli, bo aż 50, co daje śred-
nią 8,3 bramki w meczu. Najwięcej 
było w spotkaniu ATP Matador 98 
z Os. Ajax 2:14. Pozostałe wyniki: 
Hard Plast – Mera Pro Rally 3:3, 
Nafciarz, Manhattan – FC Ho-
tel Piramida 9:0, KS All Blacks 
& Reds – Football Team 4:2, KS 
Olimpia 02 – KS Pampeluna 06’ 
6:3, Zorza Infolab/Amator 95 – 
Fenomen Ledger 3:1.

W tabeli na czele Nafciarze 
– 34 pkt. przed Zorzą – 32 pkt. 
i Fenomenem – 29 pkt.

lS
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Kto bliżej pucharu?
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po raz drugi z rzędu hokejo-
wa drużyna MoSM, wystę-
pująca w centralnej lidze 
Juniorów, zdobyła wicemi-
strzostwo polski. oba suk-
cesy to efekt pracy trenera 
Janusza Kwiatkowskiego, 
który prowadzi ekipy MoSM, 
występujące w clJ.

przypomnijmy, iż turniej fina-
łowy rozegrany został przed 

tygodniem w Dębicy. Wzięły 
w nim udział trzy drużyny woj. 
śląskiego – MOSM Tychy, UKS 
MOSM Bytom i Zagłębie Sosno-
wiec, a ponadto: Sokoły Toruń, 
Unia Oświęcim i UKH Dębica. 
Tyszanie doszli do finału, w któ-
rym przegrali z Zagłębiem So-
snowiec 2:4.

dwie piątki
– W tym roku skład druży-

ny był nieco słabszy niż w po-
przednich rozgrywkach – po-
wiedział tyski szkoleniowiec. 
– Tuż przed turniejem finało-
wym kontuzji uległo trzech za-
wodników z podstawowego skła-
du: Konieczny, Sołtys i Księżyk. 
Kadra na decydujące mecze li-
czyła co prawda 19 zawodników, 
jednak w tej ekipie było trzech 
bramkarzy i grupa młodszych 
hokeistów z rocznika 1996. 
Od początku graliśmy na dwie 
piątki, a każdy z naszych rywali 
miał przynajmniej trzy. Wysi-
łek zawodników, ich determi-
nacja, są więc godne pochwały, 
bo przecież do finału wygrywa-
liśmy wszystkie mecze. W de-

cydującym meczu z Zagłębiem 
prowadziliśmy 1:0, potem było 
1:1 i na minutę przed końcem 
drugiej tercji straciliśmy gola. 
Potem zespół wyraźnie opadł 
z sił...

W tym sezonie, już w trak-
cie rozgrywek, PZHL zmienił 
zasady rywalizacji. Do grudnia 
w CLJ mógł grać rocznik 1992 
i w MOSM była 21-osobowa eki-
pa. Jednak w styczniu okazało 
się, iż ten rocznik nie może grać. 
Kiedy w sezonie zasadniczym 
drużyna grała w pełnym skła-
dzie, ekipa spisywała się zna-
komicie, zajmując drugie miej-
sce za Unią Oświęcim, tocząc 
z tym zespołem wyrównane po-
jedynki.

Najlepszy mecz
– Unia prowadziła, jednak 

w finałowych zawodach zajęła 
przedostatnie miejsce – dodał 
trener Kwiatkowski. – I to była 
największa sensacja mistrzostw, 
bo w Dębicy Unia nawet nie po-
walczyła o czołowe lokaty. Biorąc 
pod uwagę ostatecznie rozstrzy-
gnięcia, turniej zaczął się dla nas 
bardzo dobrze, bo po wygraniu 
z Dębicą 5:0, pokonaliśmy 5:1 
Zagłębie. A najlepszy mecz sto-
czyliśmy w półfinale z obrońcą 
tytułu Toruniem, wygrywając 
4:2. Ale to spotkanie kosztowało 
drużynę sporo sił...

Gdzie są juniorzy?
Jak się okazało, tyszanie 

zdobyli wszystkie nagrody in-
dywidualne, co oznacza, że naj-

bardziej utalentowani hokeiści 
na zapleczu seniorskiego ho-
keja są właśnie w Tychach. Po-
dobnie było w ubiegłym roku, 
ale zawodnicy, którzy zdobyli 
wicemistrzostwo i potem byli 
próbowani w GKS, w PLH gra-
ją rzadko albo wcale. Kilku, jak 
Ciura, Wanacki, Przygodzki, są 
w składzie, jednak także ten se-
zon pokazał, że wicemistrzom 
Polski nieprędko będzie dane 
odgrywać poważniejszą rolę 
w GKS, tym bardziej, że ciągła 
presja wyniku nie sprzyja od-
mładzaniu kadry.

w kadrze GKS
Wkomponowanie się w se-

niorski zespół to niełatwa spra-
wa, ale talent naszych wicemi-
strzów powinien zostać lepiej 
wykorzystany. Sytuacja, która 
powtarza się od lat, przypomi-
na trochę kwadraturę koła. „Oni 
jeszcze nie są gotowi do gry” – 
mówią niektórzy trenerzy i dzia-
łacze. „A kiedy będą gotowi, 
skoro nie grają”? – pytają inni. 

Granie „ogonów” w GKS 
na pewno nie mobilizuje, wręcz 
przeciwnie – zniechęca. Zawodni-
cy ci mają po 20 lat, więc pytanie 
– kiedy nadejdzie ich czas? Od lat 
wychowankowie MOSM za późno 
debiutują w barwach GKS, a bywa, 
że szanse debiutu znajdują w in-
nych klubach lub po prostu koń-
czą przygodę z hokejem.

Na razie nasi wicemistrzo-
wie 2013 nadal trenują, ale 
co będzie dalej? Ilu zawodników 
otrzyma propozycję z GKS? Ja-
kie zmiany w rozgrywkach mło-
dzieżowych na przyszły sezon 
planuje PZHL?

lESzEK SoBIERaJ
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czekając na debiut

pamiątkowy puchar wręcza 
dyrektor MoSiR Marcin 
Staniczek.

MosM tychy – kadra 2012/2013

Bramkarze – krzysztof Burda (najlepszy bramkarz mi-
strzostw), marcin majta, kamil Berggruen; obrońcy – 
patryk musiał (najlepszy obrońca mistrzostw), adrian 
jeziorski, marek cyganek, kamil zielosko, Filip uherek; 
napastnicy – jakub sowa, Bartłomiej lindner, michał 
kret, tomasz chromicz, kacper różycki (najwszechstron-
niejszy zawodnik mistrzostw), kacper Guzik (najskutecz-
niejszy zawodnik mistrzostw). ponadto w kadrze byli: 
cyganek mariusz, Bartosz lis, arkadiusz jeziorski, ma-
rek rzeźniczak, patryk antoś. trener: janusz kwiatkow-
ski, kierownik drużyny: mirosław Filip, kierownik tech-
niczny: edward rodak.

Spotkanie w Niecieczy sta-
ło pod znakiem zapytania, 
bowiem z powodu niesprzy-
jającej aury odwołano pięć 
spotkań I ligi. Mecz jednak 
się odbył i tyszanie wygra-
li 3:1!

Od początku gry gospodarze 
szukali okazji do zdobycia 

bramki, jednak na posterunku 
był Piotr Misztal. Tyszanie za-
grozili bramce gospodarzy do-
piero po dziesięciu minutach 
– uderzenie Piotra Rockiego pa-
dło łupem bramkarza Termaliki. 
Kolejne akcje były niedokładne, 
ale w 16. min. Damian Czupryna 
idealnie zagrał do Bartłomieja 
Babiarza, który w sytuacji sam 
na sam otworzył wynik spo-
tkania. Gospodarze mieli oka-
zję do wyrównania pięć minut 
później, ale po podbramkowym 
zamieszaniu piłka minimalnie 
minęła słupek.

Druga część gry rozpoczęła 
się od odważnych ataków zawod-
ników Termaliki, jednak piłkę 
albo łapał Misztal, albo bloko-
wali i wybijali ją obrońcy GKS. 
Podopieczni Piotra Mandry-
sza kolejny groźny wypad pod 
bramkę rywali zakończyli dru-
gim golem. W 65. min. Rocki 
z rzutu wolnego zagrał do Macie-
ja Mańki, który wzdłuż bramki 
podał do Łukasza Małkowskiego 
i ten dopełnił formalności. Dwie 
minuty później było już 3:0 dla 
GKS, a podanie Babiarza zamie-
nił na bramkę Jakub Bąk.

Niespełna 20 minut przed 
końcem Piotr Misztal skapitu-
lował. Pięknym uderzeniem zza 
pola karnego popisał się Dariusz 
Pawlusiński. Po zdobyciu gola 
gospodarze zaczęli z większą 
werwą atakować bramkę ty-
szan. Zepchnięci do głębokiej 
defensywy gracze GKS jednak 
wytrzymali napór gospodarzy 
i odnieśli bardzo cenne zwycię-
stwo. Termalika kończyła spo-
tkanie w dziesiątkę, po drugiej 
żółtej kartce Plevy.

Kolejne spotkanie GKS 
Tychy rozegra na Stadionie 
Miejskim w Jaworznie, gdzie 
podejmie drugi zespół I ligi – 
Flotę Świnoujście. Pojedynek 

odbędzie się w sobotę (30.03.) 
o godz. 12.
termalica nieciecza – gks 
tychy 1:3 (0:1). Bramki: Babiarz 
(16.), Małkowski (65.), Bąk (67.).

GKS: Misztal – Mańka, Kop-
czyk, Balul, Mączyński – Małkow-
ski (81. Ściański), Kupczak, Czu-
pryna (63. Imiela), Babiarz, Rocki 
– Bąk (86. Bizacki).
1. Cracovia 20 40 28–19
2. Świnoujście 19 40 33–19
3. Zawisza 20 39 43–16
4. Termalica 19 38 34–17
5. Legnica 20 34 31–25
6. GKS Tychy 20 33 22–17
7. Grudziądz 18 30 22–16

SławoMIR ButuRla

w ostatniej kolejce sezonu 
zasadniczego Futsal Ekstra-
klasy padło aż 50 goli, z cze-
go 14 w meczu GKS tychy – 
azS uG Gdańsk.

spotkanie z gdańszczanami 
podopieczni Grzegorza Mor-

kisa rozpoczęli najgorzej jak mo-
gli. Już po dziesięciu minutach 
było 0:3. Nadzieję w serca tyszan 
wlał Michał Słonina, który w 12. 
min. zdobył pierwszego gola dla 
GKS. Jednocześnie było to pre-
mierowe trafienie „Słonika” w ty-
skiej hali po powrocie do GKS. 
Pięć minut później kontaktową 
bramkę zdobył Bartłomiej Sitko, 
który został awaryjnie zgłoszony 
do rozgrywek. Jednak po niespeł-
na minucie źle ustawiony Pękala 
wpakował piłkę do swojej bramki 
ustalając wynik do przerwy.

Z kolei drugą część gry GKS 
rozpoczął znakomicie – 10 sekund 
po wznowieniu gry do bramki ry-

wali trafił Sitko, a 35 sekund póź-
niej drugie trafienie dołożył Sło-
nina. Remis utrzymał się niecałą 
minutę, po czym Patryk Betleja 
skapitulował po raz piąty. W 29. 
min. Wojciech Marynowicz wy-
równał, a minutę później na pro-
wadzenie wyprowadził tyszan 
Łukasz Jagiełło. Jednak od tego 
momentu przeważali goście, któ-
rzy zdobyli kolejne trzy gole dają-
ce im zasłużoną wygraną.

Teraz zespoły Futsal Ekstra-
klasy mają czas, aby przygotować 
się do udziału w play-off i play-
out. Tyszanie w tej drugiej fazie 
zmierzą się z zespołami Gwiazdy 
Ruda Śląska, AZS UŚ Katowice 
oraz AZS UG Gdańsk.
gks tychy – azs ug gdańsk 
6:8 (2:4). Bramki: Słonina 2, Sitko 
2, Marynowicz i Jagiełło.

GKS: Betleja – Myszor, Wo-
lak, Słonina, Harazim, Sitko, Ma-
rynowicz, Jagiełło, Pękala, Włoda-
rek i Szachnitowski. SłaB
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Medale 
Ipponu
dżudocy Ipponu tychy wy-
startowali w Grand prix My-
słowic oraz w ogólnopolskim 
turnieju w Sosnowcu.

w GP Mysłowic podopiecz-
ni Urszuli Bożek zdoby-

li dwa srebrne medale: w kat. 
48 kg – Dominika Gawlikowska 
oraz w 57 kg – Bartosz Leszczy-
na. Obydwoje stoczyli po kilka 
walk i dopiero w finale zostali 
pokonani. Turniej ten był bardzo 
mocno obsadzony – oprócz klu-
bów z woj. śląskiego, startowały 
także ekipy z Warszawy, Opola, 
Krakowa i Czech.

W Sosnowcu tyszanie także 
zdobywali srebrne medale: 54 kg 
Julia Kowalska, 48 kg Domini-
ka Gawlikowska, 43 kg Wiktoria 
Warda, 65 kg Karolina Zatoń oraz 
22 kg Oskar Waksmański.

lS

k o l e j  n a  P L ay- o u t

14 goli w meczu GKS

i  L i g a :  g k s  t y c h y  p o k o n a Ł  3 : 1  t e r M a l i k ę

tyszanie  
wypunktowali rywala

pierwszą bramkę w meczu z termaliką zdobył Bartłomiej 
Babiarz.
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Baran 21.iii-20.iV
Twój upór i konsekwencja będą przy-
bliżały Cię do osiągnięcia celu. 

Byk 21.iV-21.V
Skup się na kilku najważniejszych za-
daniach. Jeśli weźmiesz na swoje barki 
zbyt wiele, nie podołasz.

BLiŹnięta 22.V-20.Vi
Powinieneś uważniej rozejrzeć się wo-
kół siebie. Osoba spod znaku Wagi liczy 
na bliższą relację...

rak 21.Vi-22.Vii
Trudności były przejściowe. Teraz mo-
żesz już spokojnie realizować swoje pla-
ny, nic nie stanie Ci na drodze.

LEW 23.Vii-22.Viii
Wszystko będzie układać się pomyślnie. 
Uważaj pod koniec tygodnia, mogą po-
jawić się problemy zdrowotne.

Panna 23.Viii-22.iX
Gwiazdy wróżą powodzenie w sprawach 
sercowych. To wyjątkowo dobry mo-
ment na zmiany w Twoim życiu.

Waga 23.iX-23.X
Zastanów się, czy osoba spod znaku 
Koziorożca nie ma jednak trochę racji. 
Może zareagowałeś zbyt nerwowo?

skorPion 24.X-21.Xi
Sprawy finansowe zaczynają układać się 
pomyślnie. Ograniczaj wydatki.

strzELEc 22.Xi-21.Xii
Bądź dobrej myśli. Choć ostatnimi czasy 
jesteś nerwowy, wszystko wkrótce wró-
ci do normy.

koziorożEc 22.Xii-19.i
Nadchodzące dni będą pełne pracy, ale 
i przyjemności. Koniecznie znajdź wię-
cej czasu dla rodziny.

Wodnik 20.i-18.ii
Pamiętaj, nie musisz robić wszystkiego 
sam. Jeśli czujesz, że przytłaczają Cię 
obowiązki, poproś o pomoc.

ryBy 19.ii-20.iii
Wreszcie uda Ci się zamknąć sprawę, 
która zajmowała Twoje myśli od dłuższe-
go czasu. Gwiazdy są Ci przychylne.
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Wytnij ten kupon, naklej na kar-
tę pocztową wraz z hasłem 
i prześlij do 1 kwietnia 2013 r. 
na adres redakcji: twoje ty-
chy, al. piłsudskiego 12, 43–100 
tychy.

kuPon nr 279

Osoba, której prawidłowe roz-
wiązanie krzyżówki dotrze do nas 
jako piąte, otrzyma książkę „Sła-
wy polskiego sportu”. Hasło 
z krzyżówki nr 277: poławIa-
czE papIERu w tEatRzE 
MałyM. Nagrodę, otrzymuje: 
Wanda sikora. Można ją ode-
brać w terminie 30 dni, w sie-
dzibie redakcji: Tychy, al. Pił-
sudskiego 12, I piętro, od pon. 
do pt. w godz. 7-15. Szczegółowy 
regulamin krzyżówki dostępny 
jest w redakcji.
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p r z y g o t o w a n i a 
do świąt wielkanoc-
nych w centrum Han-
dlowym city point. 
w sobotę i niedzie-
lę odbywały się tutaj 
warsztaty plastyczne, 
podczas których dzie-
ci wykonywały świą-
teczne ozdoby. do 30 
marca na terenie gale-
rii czynne będą stoiska 
z rękodziełem. 
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