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Po kolejnych Porcjach złych 
wiadomości dotyczących sytuacji 

na kolei, w zeszłym tygodniu w końcu 
Powiało oPtymizmem. trwają 

rozmowy Pomiędzy samorządem 
miasta tychy i samorządem 

województwa. zdaniem Prezydenta 
andrzeja dziuby jest szansa, 

że w godzinach szczytu Pojedzie nie 
jeden, ale trzy Pociągi na godzinę.

Sylwia witman
s.witman@twojetychy.pl

o
d 1 czerwca obowiązuje nowy rozkład jazdy Kolei Śląskich. 
Nowy, i mocno okrojony, bo na trasie Tychy Lodowisko – 
Katowice – Sosnowiec ubyła więcej niż połowa połączeń. – 
To działania konieczne, by uchronić spółkę przed upadłością 

– tłumaczą przedstawiciele Kolei Śląskich.
– Jeśli ktoś ma problemy finansowe i swoim zasięgiem obejmują one 

samorząd, należało nas zaprosić do rozmów – komentuje sytuację prezy-
dent Tychów Andrzej Dziuba.

Tychy już kilka lat temu postawiły na kolej i zrobiły wiele, by zachę-
cić do niej mieszkańców. I udało się – od listopada 2012 r. do kwietnia 
2013 r. pasażerów w pociągach przybyło trzykrotnie. Żeby utrzymać ich 
zaufanie miasto podjęło rozmowy z marszałkiem województwa w celu 
utrzymania częstotliwości połączeń przynajmniej w godzinach szczytu. 
W zeszłym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie w urzę-
dzie marszałkowskim w Katowicach.

więcej na str. 3

tychy chcą 
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Stacja tychy Zachodnie, 3 czerwca, godz. 6.57. w ciągu ostatnich miesięcy liczba tyszan korzystających z SKR, zwiększyła się 
trzykrotnie.

na futbolu się nie znam
O futbOlu, pRacy w Radiu i płycie „My-
śliwiecKa” rozmawiamy z Arturem Andrusem, 
który niedawno gościł w Tychach.
 strona 6

Paszporty na Balbinie
w śROdę, 29 Maja, na parterze Wielofunkcyjnego 
Budynku Usługowego Balbina Centrum (ul. Barona 
30) otwarto Terenowy Punkt Paszportowy.
 strona 5

rowerem przez dziki Zachód
ZygMunt jantOSZ, tySKi ROweRZySta i pO-
dRóżniK wybrał się na rowerową eskapadę do USA.
 strony 8–9

gdzie zapłacimy za postój
w ZwiąZKu Z wpROwadZenieM w ty-
chach nOwych StRef płatnegO paRKO-
wania, MZUiM przygotował dla mieszkańców 
mapkę, z zaznaczonymi miejscami, w których za po-
stój trzeba zapłacić.
 strona 11

industriada w browarach
tySKie bROwaRiuM i bROwaR ObywatelSKi 
będą gospodarzami Industriady 2013 w Tychach.
 strona 12

ten jeden set!
pOdSuMOwując ROZ-
gRywKi ii ligi w wykonaniu 
beniaminka TKS Nascon Kopex 
Tychy można powiedzieć, iż ty-
szanie zaliczyli udany sezon, choć 
bez happy endu.
 strona 14
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bohaterka tygodnia: halina czuba
wspólnie z marią konopko kieruje młodzieżowym biurem Pracy.
 > strona 2
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konia z rzędem należałoby dać temu, kto wy-
tłumaczyłby tyszanom podróżującym pociąga-

mi Kolei Śląskich, co na celu mają, wprowadzone 
od 1 czerwca, zmiany. Oczywiście, Koleje tłumaczą, 
że chodzi przecież o finanse i poprawienie, fatal-
nej dziś, kondycji finansowej spółki. Jednak decyzja o wycięciu 
ponad połowy pociągów na trasie Tychy Lodowisko – Katowice 
– Sosnowiec i podwyżkach cen biletów, zwłaszcza, gdy w ciągu 
ostatnich kilku miesięcy liczba pasażerów w pociągach potroiła 
się (!), wydaje się być zastanawiająca.
Likwidacja takiej ilości połączeń odniesie na pewno jeden skutek 
– pasażerowie, jeśli będą musieli czekać godzinę na pociąg, prze-
siądą się do autobusów. O kłopotach, które mogą z tego całego 
galimatiasu wyniknąć, piszemy dziś na stronach 1 i 3.
Miejmy nadzieję, że ten czarny scenariusz się nie spełni. Światełko 
w tunelu jest – trwają rozmowy między marszałkiem wojewódz-
twa (Koleje Śląskie są spółką należącą do samorządu wojewódz-
twa właśnie), a władzami miasta Tychy (które próbują przekonać 
marszałka do przywrócenia połączeń). Ich przebieg będziemy 
z uwagą obserwować, a o efektach, miejmy nadzieję korzystnych 
dla tyszan, poinformujemy.

dokąd jedzie ten pociąg?
beata Kurek
b.kurek@twojetychy.pl
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tel. 32 325 72 38
redakcja@twojetychy.pl

d y ż u r  r e p o r t e r a

na Państwa telefony czekamy  
we wtorek w godz. 9.30–15.30.  
Przy telefonie dyżuruje  
red. Jan Mazurkiewicz
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największy ruch w Młodzie-
żowym biurze pracy panuje 
właśnie teraz, przed waka-
cjami. przychodzą dziesiątki, 
setki młodych ludzi, pytając 
o możliwości podjęcia pracy 
w wakacje. jak mówią kie-
rujące biurem halina czuba 
i Maria Konopko, pierwsze 
oferty można będzie znaleźć 
na wakacyjnych targach pra-
cy, które 11 czerwca, w godz. 
10 – 13, organizują w Zespo-
le Szkół nr 4 w tychach (al. 
bielska 100).

młodzieżowe Biura Pracy 
działają w ramach Ochot-

niczych Hufców Pracy, których 
historia sięga lat 50., a właściwie 
okresu międzywojennego. Filia 
MBP w Tychach rozpoczęła dzia-
łalność w 1994 r. i niemal od po-
czątku w tyskim biurze pracuje 
w nim Halina Czuba.

– Przed rokiem 2000 ofert 
pracy dla młodych ludzi było zde-
cydowanie najwięcej – mówi Ha-

lina Czuba. – Jeszcze na początku 
minionej dekady propozycji pracy 
było tyle, że organizowaliśmy tzw. 
hufce dochodzące – kilkunastooso-
bowe grupy pracowały w jednej fir-
mie czy zakładzie. Chodzi nie tylko 
o pracę wakacyjną, ale także oferty 
w ciągu całego roku. W ostatnich 
latach, w związku ze zmieniającym 
się rynkiem pracy, rozszerzamy 
działalność – organizujemy spo-
tkania w szkołach, podczas których 
informujemy o rynku pracy, o tym 
jak i gdzie szukać pracy, o możli-
wościach stażu, oczekiwaniach pra-
codawców, itd. Organizowaliśmy 
również spotkania dotyczące bez-
płatnych studiów zagranicznych.

Co roku z ofert MBP w Ty-
chach korzysta kilkaset młodych 
ludzi. Jedni pracują kilka tygodni, 
inni parę miesięcy, a bywa, że wią-
żą się z pracodawcami na dłużej.

– Propozycje zatrudnie-
nia zgłaszają nam firmy, zakłady 
pracy i instytucje, ale same tak-
że pozyskujemy oferty – doda-
je Maria Konopko. – W rozmo-
wach z pracodawcami kładziemy 
nacisk na pracę dla młodych, ale 
jeśli trafiamy na oferty dla osób 
dorosłych, z konkretnymi zawo-
dami, to również je przyjmujemy 
i – w zależności od miejsca – in-
formujemy Powiatowe Urzędy Pra-
cy w Tychach, czy w Mikołowie, 
bo z tymi instytucjami najbliżej 
współpracujemy. Oferty zamiesz-
czamy na naszej stronie interneto-
wej (www.slaska.ohp.pl).

Sześć lat temu Halina Czuba 
i Maria Konopko – pośredniczki 
pracy I stopnia – zorganizowały 
wspólnie ze Szkolnym Ośrodkiem 
Karier w ZS nr 4, pierwsze Waka-
cyjne Targi Pracy.

– Organizowane przez nas 
targi skierowane są do młodzieży 
uczącej się, studiującej, bezrobotnej, 
poszukującej pracy oraz do wszyst-
kich zainteresowanych możliwo-
ściami zatrudnienia – twierdzi 
Halina Czuba. – Osoby, które od-
wiedzą targi będą miały możliwość 
zapoznania się z ofertami pracy sta-
łej i sezonowej, w kraju i za grani-
cą. Wakacyjna praca to najczęściej 
w ogóle pierwsza praca młodego 
człowieka, więc ważny jest pierwszy 
kontakt z pracodawcą, znalezienie 
się w gronie innych pracowników, 
poznanie firmy, itd. Dlatego pod-
czas targów nie tylko prezentujemy 
oferty, ale organizujemy spotkania 
z pracodawcami, by podzielili się 
swoimi oczekiwaniami i doświad-
czeniami w pracy z młodymi ludź-
mi. Oferty na targi pojawiają się 
do ostatniego dnia, dziś na przykład 
dostaliśmy ofertę od pracodawcy 
z Bielska-Białej, który w czasie wa-
kacji chce zatrudnić w Tychach 20 
osób. To jest już praca poważniej-
sza, na dwie zmiany, a więc prze-
znaczona dla osób, które ukończyły 
18 lat. Chodzi o pracę na liniach 
produkcyjnych.

Jak mówią pracownice MBP, 
najprzyjemniejsze są chwile, kiedy 
odwiedzają je osoby, które dzięki 
nim znalazły pracę, a potem – już 
jako menedżerowie czy właściciele 
własnych firm, sami oferują pracę 
dla młodych ludzi. To zawsze są cie-
kawe historie.

leSZeK SObieRaj
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Praca nie tylko na wakacje

r e k l a M a

5.06.2004 – w Galerii „Obok” 
odbył się wernisaż prac artystów 
związanych z Tychami. W wy-
stawie wzięło udział 39 artystów. 
Miała ona charakter jubileuszo-
wy, galeria świętowała 10-lecie.
8.06.2003 – w czasie koncertu 
galowego X Przeglądu Piosenki 
Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie”, 
który odbył się w Zabrzu, jury 
przyznało Grand Prix zespołowi 
Pieśni i Tańca „Czułowianie”.
8–9.06.2001 – Państwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. 

Feliksa Rybickiego świętowała 
30-lecie.
7.06.1998 – w kościele pod we-
zwaniem św. Krzysztofa odbyły 
się uroczystości związane z przy-
jęciem za patrona Tychów świę-
tego Krzysztofa. W czasie mszy 
poświęcono sztandar miasta.
5.06.1993 – w Ośrodku Wy-
poczynkowym Paprocany uru-
chomiono kolejkę spacerową, 
tramwaje wodne i motorówki. 
Tym samym, rozpoczął się se-
zon letni.
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halina czuba (na zdjęciu) wraz z Marią Konopko od sześciu lat 
organizują wakacyjne targi pracy.

WWW.tychy.PL2 twoje tychy |  4 cZErWca 2013
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O decyzji Kolei śląskich ogra-
niczających ilość kursów 
na linii tychy – Katowice 
i o sytuacji SKR rozmawia-
my z prezydentem tychów, 
andrzejem dziubą.

tt: decyzja Kolei śląskich, do-
tycząca ograniczenia kursów 
na linii tychy – Katowice, za-
skoczyła wszystkich.
andrzej dziuba: Tak. Przyznam, 
że my także byliśmy zaskoczeni, 
bo od lutego nikt nas o niczym nie 
informował, nie było mowy o żad-
nych cięciach. Projekt Szybkiej Ko-
lei Regionalnej znalazł się na liście 
projektów priorytetowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego. Został w pełni zaakceptowa-
ny przez marszałka woj. śląskiego, 
bo to właśnie on dzieli pieniędzmi 
unijnymi, które wspierają inwestycje 
w regionie. Podpisaliśmy konkret-
ną umowę na realizację tego pro-
gramu, który stanowi modelowy 
wręcz przykład jak należy rozwią-
zywać problemy w transporcie pu-
blicznym. Choć różnych problemów 
nie brakowało, realizacja projektu 
zakończyła się sukcesem, bo kiedy 
w kwietniu robiliśmy tzw. badania 
napełnienia, to w porównaniu z li-
stopadem 2012 roku, ilość pasaże-
rów wzrosła trzykrotne! Mieszkańcy 
i pasażerowie nam zaufali, oceniając, 
że jest to dobre rozwiązanie.

tymczasem zlikwidowano kur-

sy, podniesiono ceny i... niech 
się martwią samorządy.
To mocne słowa, ale rzeczywiście 
zrobiono to arbitralnie, w sposób 
nieprzemyślany. Dziwi mnie to tym 
bardziej, bo jeśli ktoś ma problemy fi-
nansowe i swoim zasięgiem obejmują 
one samorząd, należało nas zaprosić 
do rozmów. Decyzja Kolei Śląskich 
może mieć poważne reperkusje. Je-
śli będziemy musieli uruchomić do-
datkowe autobusy, może pojawić się 
problem zwrotu unijnych dotacji. 
Przecież projekt miał osiągnąć kon-
kretny cel – ograniczenie „wozokilo-
metrów” realizowanych przez auto-
busy, zmniejszenie emisji CO2, itd. 
Powrót do starego systemu może nas, 
jako społeczeństwo kosztować więcej, 
niż marszałek zaoszczędzi.

te rozmowy odbyły się dopiero 
we wtorek, 28 maja. jaki jest 
ich efekt?
Wiceprezydent Mieczysław Pod-
mokły przywiózł ze spotkania 
z wicemarszałkiem Stanisławem 

Dąbrową wstępną deklarację o do-
łożeniu na linii Tychy – Katowice 
po dwa kursy w godzinach szczytu 
– rano i po południu – tak, by licz-
ba kursów w tych godzinach wzro-
sła do trzech. To jest jeszcze jeden 
dowód na to, że wystarczyło jedno 
spotkanie, by dojść do porozumie-
nia i nieco złagodzić sytuację.

na dobre ruszyła budowa par-
kingów wielopoziomowych, 
właśnie w ramach programu 
współfinansowanego ze środ-
ków unijnych.

Tutaj także jednym z efektów ma być 
liczba osób, które na parkingach zo-
stawią samochody. Parkingi będą 
bezpłatne, opłata znajdzie się w ra-
mach biletu kolejowego. Taki był wa-
runek otrzymania dotacji. Zamknię-
cie linii kolejowej oznacza, że rację 
bytu stracą parkingi i być może 
trzeba będzie oddać dotację. Mam 
nadzieję, że do tego nie dojdzie, 
a po spotkaniu z wicemarszałkiem 
Stanisławem Dąbrową, patrzę na sy-
tuację z pewnym optymizmem.

ROZMawiał 
leSZeK SObieRaj

28 maja wiceprezydent 
tychów Mieczysław pod-
mokły spotkał się w Kato-
wicach z wicemarszałkiem 
Stanisławem dąbrową i – 
jak informuje urząd Miasta 
tychy – uzyskał wstępną 
deklarację o dołożeniu na li-
nii tychy – Katowice po dwa 
kursy w godzinach szczy-
tu. Mielibyśmy więc nie jak 
obecnie jeden, lecz trzy po-
ciągi na godzinę w porach 
największego natężenia ru-
chu. jednak rozmowy jesz-
cze się nie zakończyły.

tych optymistycznych donie-
sień nie potwierdził jeszcze 

oficjalnie Urząd Marszałkow-
ski. – Trwają rozmowy pomiędzy 
miastem Tychy a marszałkiem 
województwa dotyczące zwięk-
szenia częstotliwości połączeń 
SKR, ale o ich wyniku nie mo-
żemy jeszcze przesądzać – mówi 
Witold Trólka z biura prasowego 
Śląskiego Urzędu Marszałkow-
skiego. – Mogę jedynie powie-
dzieć, że kolejne spotkanie w tej 
sprawie z udziałem prezydenta 
miasta Tychy zaplanowane jest 
na połowę czerwca.

W połowie maja Koleje 
Śląskie ogłosiły plan napraw-
czy, który ma uchronić spół-
kę przed popadaniem w co-
raz większe straty finansowe 
(w pierwszym półroczu 2013 r. 
strata ta wyniesie 45 mln zł). 
Szczególnie ostre cięcia dotknę-

ły tyski odcinek Szybkiej Kolei 
Regionalnej. Przeciwko takiej 
sytuacji zaprotestowali pasaże-
rowie, ale też prezydent i Rada 
Miasta Tychy.

Sytuacja jest trudna, ponie-
waż obcięcie 22 z 40 pociągów 
na dobę na trasie Tychy Lodo-
wisko – Katowice – Sosnowiec 
Główny dla wielu pasażerów 
oznacza poszukiwanie innego 
środka transportu. Tymczasem 
po uruchomieniu nowych przy-
stanków kolejowych we wrze-
śniu 2012 r. zlikwidowano dwie 
linie autobusowe do Katowic 
– celem projektu było przecież 
zachęcenie pasażerów do po-
dróży pociągiem, ograniczenie 
ruchy samochodowego i au-
tobusowego, a co za tym idzie 
redukcja emisji spalin i CO2. 
Ograniczenie przewozów au-
tobusowych było warunkiem 
udzielenia miastu dotacji unij-
nej (ponad 23 mln zł), za którą 
wybudowano nowe przystanki 
kolejowe i zmodernizowano sta-
re. Ich przywrócenie może ozna-
czać konieczność zwrotu dotacji. 
Aby ratować sytuację i utrzymać, 
a nawet zwiększyć częstotliwość 
połączeń SKR, miasto podjęło 
rozmowy z marszałkiem woje-
wództwa. Przypomnijmy – Ko-
leje Śląskie to spółka należąca 
do samorządu województwa 
i realizująca na jego zlecenie 
pasażerskie przewozy kolejowe 
w regionie.

Sylwia witMan

t r w a j Ą  r o z M o w y  w  s p r a w i e 
P r Z y W r Ó c E n i a  P o Ł Ą c Z E ń

światło w tunelu
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o d  l i s t o pa d a  d o  k w i e t n i a  L i c Z B a  P a s a ż E r Ó W  s k r  n a  l i n i i 
t y c h y  –  k at o w i c e  W Z r o s Ł a  a ż  t r Z y k r o t n i E !

dołożą po dwa kursy?
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po zakończeniu prac rozbiór-
kowych, na budowie Stadio-
nu Miejskiego przy ul. edu-
kacji niewiele się działo. 
Roboty mają powtórnie ru-
szyć na początku czerwca, 
kiedy to Mostostal warsza-
wa Sa przedstawi dokumen-
tację stanu „zero” stadionu 
i rozpocznie prace przy fun-
damentach.

obecnie trwa przeprojekto-
wywanie pierwotnej doku-

mentacji, a rzecz dotyczy przede 
wszystkim zmian związanych 
z odstąpieniem od budowy pod-
ziemnych parkingów – powie-
działa Alina Sowa, prezes spół-
ki Tyski Sport SA. – W czerwcu 
rozpoczną się roboty ziemne pod 
fundamenty– od strony zachod-
niej, czyli od ul. Baziowej oraz 
północnej. Kolejny etap prac 
to część wschodnia oraz połu-
dniowa, od ul. Edukacji. Tutaj 

potrzebne będą w niektórych 
miejscach wzmocnienia i za-
stosowanie palowania. Równo-
cześnie ściągnięta zostanie mu-
rawa, a pochodzący z niej humus 
będzie składowany z możliwo-
ścią późniejszego wykorzysta-
nia. Rozpoczną się także prace 
związane z mediami. Przełożo-
ne zostaną sieci – energetyczna, 
wodna, ciepłownicza.

Ciekawostką jest fakt, iż 
model zadaszenia tyskiego sta-
dionu przeszedł badania obcią-
żenia wiatrem w tunelu aero-
dynamicznym. Testy dotyczyły 
także obciążenia dachu pokrywą 
śnieżną, co pozwoli na zastoso-
wanie odpowiedniego systemu 
odśnieżania.

Stanowisko spółki Tyski 
Sport SA związane z finansowa-
niem stadionu opublikowaliśmy 
w poprzednim wydaniu TT.

Oficjalnej decyzji dotyczą-
cej wsparcia inwestycji przez 

ministerstwo sportu jeszcze nie 
ma, za wyjątkiem stwierdzenia 
rzecznika ministerstwa, iż in-
westycja nie będzie dotowana 
oraz publikacji listy inwestycji 
rekomendowanych do projek-
tu. Gdyby zapadła taka decyzja, 
będziemy rzecz jasna odwoły-
wać się od niej, niemniej pod 
względem finansowym budo-
wa stadionu nie jest zagrożo-
na, z uwagi na ujęcie inwestycji 
w wieloletnim planie inwesty-
cyjnym miasta.

Pierwotnie ustalone termi-
ny powinny zostać dotrzymane. 
Ostateczną dokumentację wy-
konawca przedstawi po ośmiu 
miesiącach od podpisania umo-
wy i ten termin mija w sierpniu. 
Natomiast na realizację inwesty-
cji Mostostal Warszawa SA ma 30 
miesięcy od podpisania umowy, 
czyli do 11 czerwca 2015 roku  
– dodała Alina Sowa.

leSZeK SObieRaj
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czerwiec na stadionie

g a L a  b i z n e s u

dla kogo 
hermesy?
po raz 13. Okręgowa izba 
przemysłowo-handlowa or-
ganizuje galę tyskiego lide-
ra przedsiębiorczości.

ta forma promowania naj-
lepszych firm i produktów 

na trwałe wpisała się do kalendarza 
imprez biznesowych i społecznych. 
Podczas uroczystości w Zameczku 
Myśliwskim w Promnicach trady-
cyjnie wręczone zostaną Hermesy 
Biznesu w kilku kategoriach, m.in. 
Firma, Produkt, Usługa, Przedsię-
biorca Roku. Wyróżnienia otrzy-
mują także osoby szczególnie za-
służone: „Wybitna Postać Regionu” 
i Nagroda Prometeusza. W tym 
roku podczas gali wystąpi zespół 
„Big Belfer Band”. lS
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Zatrzymano 34-letniego ty-
szanina, który przed wymia-
rem sprawiedliwości ukry-
wał się przez osiem lat.

m iejsce pobytu poszukiwa-
nego Europejskim Naka-

zem Aresztowania i sześcioma 
listami gończymi ustalili tyscy 
policjanci, dzięki informacji oso-
by, która kilka tygodni temu roz-
poznała mężczyznę na Cyprze. 
Był on poszukiwany m.in. za po-
bicia, rozboje i oszustwa. Podej-
rzenia dotyczące miejsca pobytu 
poszukiwanego potwierdziły się 
i dzięki współpracy funkcjona-

riuszy Komendy Miejskiej Poli-
cji w Tychach, specjalizujących 
się w poszukiwaniu ukrywają-
cych się osób, z Biurem Mię-
dzynarodowej Współpracy Po-
licji Komendy Głównej Policji 
w Warszawie, został zatrzymany 
na terenie Cypru przez tamtej-
sza policję.

Mężczyzna przewiezio-
ny został do kraju i osadzony 
w areszcie w Warszawie. O jego 
dalszym losie zdecyduje Proku-
ratura Okręgowa w Warszawie 
i sąd. Grozi mu do 12 lat wię-
zienia.

 lS
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Zatrzymany  
na cyprze

FLash: 30 MaJa, cZWartEk, godZ. 10.47 

Święto Bożego ciała to jedno z ważniejszych świąt kościoła katolickiego, obchodzone 
ku czci najświętszego sakramentu 60 dni po wielkanocy. w tym roku był to dzień 30 
maja. ulicami tychów przeszły procesje eucharystyczne, w których licznie uczestniczyli 
mieszkańcy. na zdjęciu: wierni z kościoła bł. karoliny kózkówny zmierzają ulicą tisch-
nera, do pierwszego ołtarza usytuowanego przy al. Piłsudskiego. 
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Pół wieku 
norwida

ii liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami integracyjnymi 
im. c. K. norwida w tychach 
obchodzi 50-lecie.

w 1953 roku utworzono 
w Tychach Liceum Ogól-

nokształcące nr 1 im. L. Krucz-
kowskiego. Jednak – w związku 
z gwałtownym przyrostem ludno-
ści miasta – okazało się, że jedna 
szkoła tego typu w Tychach nie 
wystarczy. Dlatego dziesięć lat póź-
niej podjęto decyzję o utworze-
niu Liceum Ogólnokształcącego 
nr 2. Zorganizowanie szkoły i jej 
kierownictwo powierzono Kazi-
mierzowi Głodowi. W 1963 roku 
naukę w nowej szkole rozpoczęło 
80 uczniów w dwóch klasach.

jedno piętro
Początkowo liceum zajmowa-

ło piętro w budynku, w którym 
mieściła się Szkoła Podstawowa nr 
4. W 1969 roku dyrektorem został 
Bogusław Morejko. W 1972 zlikwi-
dowana została SP 4 i wówczas 
cały budynek zajęło liceum. Rów-
nież w tym samym roku, 22 kwiet-
nia, placówce nadano imię Cy-
priana Kamila Norwida. Dwa lata 
później dyrektorem szkoły został 
Stanisław Madej.

lata 70.
W latach 70. do Norwida za-

częto wprowadzać klasy profilowa-
ne: matematyczno-fizyczną, huma-
nistyczną i biologiczno-chemiczną. 
W tym czasie nauczano tam 
trzech języków obcych – angiel-
skiego, rosyjskiego i francuskiego. 
„(...) Dzięki wspólnym sukcesom 
uczniów i nauczycieli w konkur-
sach i olimpiadach przedmioto-
wych, artystycznych i sportowych 
rosła renoma szkoły. Przybywało 
absolwentów, którzy otrzymywa-
li indeksy wyższych uczelni oraz 
po studiach podejmowali pracę 
naukową (...)” – czytamy w spe-
cjalnym biuletynie jubileuszowym 
wydanym przez II LO.

lata 90.
W 1990 roku stanowisko dy-

rektora objął nauczyciel matema-
tyki Włodzimierz Trlik. W latach 
90. na miejsce nauczycieli, którzy 
odchodzili na emerytury, zaczęli 
przychodzić nowi, niejednokrot-
nie absolwenci Norwida. W 2002 
roku dyrektorem został Piotr Ro-
siak. W tym samym czasie szkoła 
postawiła na integrację uczniów 
niepełnosprawnych i od 1 września 
2002 zmieniła nazwę na II Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami 
Integracyjnymi im. C.K. Norwida. 
Od 2007 dyrektorem placówki jest 
Natalia Nowak – absolwentka Nor-

wida, nauczyciel historii i wiedzy 
o społeczeństwie.

nie tylko nauka
„(...) Norwid to nie tylko 

miejsce zdobywania wiedzy okre-
ślonej w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego, ale również 
bogata działalność pozalekcyjna 
i pozaszkolna, w której możemy 
liczyć na wsparcie naszych absol-
wentów, rodziców oraz placówek 
oświatowych i kulturalnych dzia-
łających w mieście i poza nim. 
Szkoła uczestniczy w projektach 

współfinansowanych ze środków 
UE, międzynarodowej wymianie 
młodzieży, organizuje konkursy, 
spośród których największą po-
pularność zyskał organizowany 
od 1991 roku konkurs „Młode Ta-
lenty” (...) – napisano w biuletynie 
jubileuszowym.

Warto dodać, że dzisiaj w II 
LO uczy się 440 uczniów w 16 od-
działach, w tym 4 integracyjnych.
 ewa StRZOda
* oprac. na podst. biuletynu 
jubileuszowego „50-lecie 
norwida 1963 – 2013”

JuBiLEusZ

7 czerwca (piątek)
godz. 17 – msza święta w kościele pw. św. marii magda-
leny w tychach.
8 czerwca (sobota)
godz. 11–13 – uroczysta akademia z okazji jubileuszu 50-
lecia istnienia ii liceum ogólnokształcącego z oddzia-
łami integracyjnymi im. c. k. norwida w teatrze ma-
łym. na uroczystość szczególnie serdecznie zaproszeni 
są wszyscy absolwenci szkoły.
godz. 13:30–18 – spotkania absolwentów w ii lo.
godz. 14–18 – festyn jubileuszowy na terenie ii lo, w pro-
gramie: występy zespołów kabaretowych, tanecznych 
i muzycznych, m.in. odnowa, lion Vibrations; mecz piłki 
nożnej absolwenci – uczniowie; aukcja prac plastycznych 
absolwentów i uczniów.
uwaga! Wstęp na festyn jest otwarty dla wszystkich.

Rok 1967, rozdanie świadectw.

budynek szkoły.
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w środę, 29.maja, 
na Parterze 

wielofunkcyjnego 
budynku 

usługowego balbina 
centrum  

(ul. barona 30) 
otwarto terenowy 

Punkt PaszPortowy.

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

wcześniej punkt znajdował się 
w urzędzie miasta, jednak 

można było w nim składać jedynie 
wnioski paszportowe, natomiast 
po odbiór paszportów trzeba było 
jechać do Katowic. Teraz w Tychach 
można złożyć zarówno wniosek, jak 
i odebrać paszport. Nie dotyczy 
to jednak paszportów zrealizowa-
nych na podstawie wniosków złożo-
nych w Urzędzie Miasta Tychy do 28 
maja. Ich odbiór będzie się odbywał 
na dotychczasowych zasadach, czyli 
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach.

– Co roku przyjmujemy śred-
nio około 9 tysięcy wniosków nie 

tylko od mieszkańców Tychów, 
ale także powiatu bieruńsko  
– lędzińskiego i mikołowskiego, 
gdyż obecnie wnioski paszporto-
we można składać w dowolnym 
mieście – powiedział prezydent 
Andrzej Dziuba. – Jeśli do ok. 125 
tys. mieszkańców Tychów dodamy 
mieszkańców pozostałych powia-
tów, okaże się, że chodzi o ok. 200 
tys. osób.

– W poniedziałek, 3 czerwca 
otwieramy biuro w Żorach, na-
stępnie w Wodzisławiu i w Za-
wierciu i w ten sposób będziemy 
mieli 12 terenowych punktów 
paszportowych – stwierdził woje-
woda śląski Zygmunt Łukaszczyk. 
– Będzie w nich można załatwić 
wszystko – od wniosku, po odbiór 
paszportu. W woj. śląskim mamy 
ok. 4,7 mln mieszkańców, rocznie 

wydajemy ok. 200 tys. paszpor-
tów. Odejmując dni wolne w cią-
gu roku, mamy ok. 250 dni ro-
boczych, więc łatwo obliczyć, ile 
paszportów wydajemy dziennie. 
Aby uniknąć kolejek, powstanie 
punktów paszportowych było 
po prostu koniecznością.

W biurze zatrudnieni są pra-
cownicy administracji rządowej, 
oddelegowani do pracy w punk-
tach terenowych. Przy organizacji 
biur następował podział kosztów: 
osobowe – wojewoda, rzeczowe – 
samorządy.

– W tym przypadku koszty 
rzeczowe nie były duże. Pomiesz-
czenia były gotowe, chodziło jedy-
nie o ich pomalowanie i wyposaże-
nie. Gdybyśmy patrzyli wyłącznie 
komercyjnie, można było lokal 
wynająć po wyższych kosztach, 
uznaliśmy jednak, że zaproponu-
jemy cenę dla administracji pu-
blicznej, tym bardziej, że biuro 
służyć będzie przede wszystkim 
mieszkańcom Tychów. Wojewoda 
zaakceptował naszą propozycję, 
spisaliśmy porozumienie i to jest 
nasz wkład w przedsięwzięcie – 
dodał prezydent Dziuba.

 tt
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Paszporty  
na Balbinie
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pierwsi klienci odwiedzili biuro paszportowe już w dniu 
otwarcia. czynne jest w poniedziałki, środy i czwartki  
w godz. 7.30-15.30, we wtorki 7.30-17.30 i w piątki 7.30-13.30.
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æææ długi weeKend Minął 
SpOKOjnie na tyskich drogach. 
Policjanci odnotowali 14 niegroź-
nych kolizji, zatrzymali czterech 
pijanych kierowców. Strażacy Ko-
mendy Miejskiej PSP zanotowali 
10 interwencji na terenie Tychów 
i w powiecie bieruńsko-lędzińskim. 
Na szczęście nie było poważniej-
szych zdarzeń, m.in. 31.05 usuwali 
przewrócone drzewo na ul. Fitelber-
ga, które blokowało jezdnię, a 1.06 
gasili pozostawione bez nadzoru 
ognisko na skraju lasu przy DK 1.
æææ w nOcy Z SObOty 
na niedZielę dOSZłO dO 
chuligańSKich eKSceSów 
na dwORcu KOlejOwyM 
w tychach. Z informacji, jakie 
dotarły do tyskich funkcjonariuszy 
wynikało, że z meczu wracała grupa 
kibiców, którzy już w pociągu zacho-
wywali się agresywnie i wulgarnie. 
Po przyjeździe na tyski dworzec, do-
szło do starcia z policjantami, którzy 
nie chcieli dopuścić do naruszenia 
porządku publicznego. Niektórzy 
z kibiców uciekli, pozostali zaata-
kowali funkcjonariuszy kamienia-
mi. Policjanci użyli pałek i gazu. Jak 
podaje policja, jeden z najbardziej 
agresywnych mężczyzn usiłował bu-
telkami uderzyć policjantów i nie 

reagował na polecenia. Aby ode-
przeć atak i przywrócić porządek, 
policjanci oddali strzał ostrzegawczy 
z broni gładkolufowej. Mężczyzna 
trafiony został najprawdopodob-
niej odłamkiem łuski i doznał ura-
zu twarzy. Wrócił do grupy kibiców 
i uciekł, ale wkrótce 25-letni tyszanin 
został zatrzymany. Po opatrzeniu 
rany trafił do policyjnego aresztu, 
o jego dalszym losie zadecyduje pro-
kurator i sąd. Jest podejrzany o na-
paść na policjantów, za co grozi na-
wet 10 lat więzienia.
æææ 30.06 wiecZOReM tyScy 
pOlicjanci ZatRZyMali nie-
tRZeźwą MatKę, opiekującą 
się dwojgiem dzieci w wieku 5 lat 
i 1,5 roku. Śledczy ustalają czy ko-
bieta naraziła dzieci na utratę życia 
i zdrowia. Za taki czyn grozi nawet 
5 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 
ok. 20.30. Dyżurny tyskiej komendy 
otrzymał informację o nietrzeźwej 
kobiecie, awanturującej się na klatce 
schodowej w jednym z bloków przy 
ul. Elfów. Została ona zatrzymana, 
gdy szła z dziećmi w stronę parku. 
Była pijana – badanie wykazało 
ponad półtorej promila alkoholu. 
Dzieci zostały przekazane pod opie-
kę babci, a o losie 28-letniej matki 
zdecydują prokurator i sąd. lS
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tt: nasz czytelnik bardzo 
prosił, żeby zapytać pana 
o to, dlaczego nie lubi pan 
piłki nożnej?
artur andrus: Nie jest tak, że nie 
lubię futbolu. Raczej mam do nie-
go stosunek obojętny. Na przykład 
tak samo można powiedzieć, że nie 
lubię skoków spadochronowych. 
Ja po prostu się tym nie fascynuję. 
Nie porywa mnie to, ale na pew-
no nie mogę powiedzieć, że nie 
lubię. Kilka razy zdarzyło się na-
wet, że futbol mnie zaciekawił. Jak 
było Euro 2012 to nawet – nie wie-
dzieć czemu (śmiech) – myślałem, 
że Polska wygra. A to znaczy, że nie 
tyle lubię, co się nie znam na pił-
ce nożnej.

jaką najzabawniejszą sytuację 
pan pamięta ze swoich wystę-
pów, wyjazdów?
Takie wyjazdowe życie jak ja pro-
wadzę generalnie jest dosyć po-
godne. Ale nie jest też tak, że cią-
gle jest się z czego śmiać. Myślę, 
że kierowcy tirów mają więcej za-

bawnych sytuacji w czasie jazdy niż 
ja (śmiech). To co robię, jest miłe 
i zabawne o tyle, że jestem w mi-
łym gronie z kolegami muzykami, 
koleżanką menadżerką i to już jest 
powód do radości. Choć z drugiej 
strony, to wszystko jest dosyć sche-
matyczne. Jedziemy kilka godzin, 
przyjeżdżamy na próbę, potem 
gramy występ, potem do hotelu 
albo od razu podróż powrotna. 
Dlatego trudno też, żeby tutaj się 
wydarzały jakieś niespodziewane 
rzeczy, np. żebyśmy się wyrywa-
li wieczorem do dyskoteki i tam 
poszaleli… Chociaż ja mam twarz 
pasującą do dyskoteki (śmiech). 
Ale zaraz... właśnie przypomnia-
ło mi się coś z dyskoteką. Kiedyś 
prowadziłem koncert „Mistrzowie 
Polskiego Kabaretu” w Kołobrzegu, 
na którym występowali prawdziwi 
gwiazdorzy m.in. Jan Kobuszewski, 
Andrzej Kopiczyński. Po koncercie 
okazało się, że mamy ochotę coś 
zjeść. Nie wiedzieliśmy, gdzie pójść. 
I nagle pojawił się prezydent miasta 
i zaprosił nas na kolację. Podjechał 
samochód, wsiedliśmy i pamiętam, 
że dosyć długo jechaliśmy. W końcu 
dojechaliśmy na plażę, gdzie stał na-
miot, w którym kilka tysięcy ludzi 
bawiło się na dyskotece. Prezydent 
Kołobrzegu zaciągnął nas w sam 
środek tej dyskoteki. W środku cze-
kała na nas kolacja... Składała się 
z atrakcyjnych rzeczy, mianowicie 
z wódki i z ciastek (śmiech). Stwier-
dziliśmy jednak, że pić na dyskotece 
wódkę i zagryzać ciastkami, to zbyt 

duża ekstrawagancja i poszliśmy 
szukać innej kolacji... No, ale przy-
najmniej dzisiaj mogę się chwalić, 
że byłem z Janem Kobuszewskim 
na dyskotece.

ile pan w ciągu roku pokonuje 
kilometrów?
Rocznie robię ok. 50 tys. km samo-
chodem. Ale podejrzewam, że dru-
gie tyle przejeżdżam pociągiem. 
Trudno określić, ile dni w ciągu roku 
jestem poza domem. Występuję za-
zwyczaj w weekendy. Ostatnio jak 
spojrzałem w kalendarz, to się sam 
przeraziłem. Okazało się, że najbliż-
szy wolny weekend mam dopiero 
pod koniec października...

jak pan pamięta swój pierw-

szy występ na antenie ra-
diowej?
Szczerze?

no...
Kompletnie tego nie pamiętam. 
Chyba w rozgłośni harcerskiej. 
W ogóle, ta rozgłośnia, to było ta-
kie niezwykłe miejsce, do którego 
się przychodziło i mówiło „ja nic 
jeszcze nie umiem, ale chciałbym 
pracować w radiu”. A oni mówili, 
„to sobie pracuj i się ucz”. Oczywi-
ście, od razu nikt nikogo nie sadzał 
przed mikrofonem. Nauka odby-
wała się kolejnymi etapami, trzeba 
było przejść wszystkie szczeble. Kil-
ka razy zdarzyło mi się nawet coś 
zepsuć, żeby potem w końcu zrobić 
coś dobrego (śmiech).

dzisiaj czym jest dla pana 
radio?
Radio jest dla mnie ciągle najważ-
niejsze. Uważam, że wszystko, co za-
cząłem robić później, od radia się 
zaczęło. Chciałbym, żeby było ono 
obecne w moim życiu zawodowym 
do samego końca. Radio jest fajne, 
bo jest bardzo intymne. To znaczy, 
nie ma wrażenia, że się stoi przed 
milionami ludzi, tylko się po prostu 
mówi do mikrofonu ze świadomo-
ścią, że jakaś jedna konkretna osoba 
tego słucha. W telewizji takiej in-
tymności się nie da stworzyć.

pana album „Myśliwiecka” 
ma wielu fanów. a pan jakiej 
muzyki najchętniej słucha?
Bardzo różnej. Zauważyłem, że dla 
mnie bardzo ważny jest tekst w pio-
sence i dlatego słucham głównie 
takich ludzi, którzy w piosence coś 
przekazują również w warstwie 
słownej. Zdarza się tak, że nie znam 
języka, w którym ktoś śpiewa, ale 
czuję, że ma mi coś do przekazania. 
Dlatego lubię, na przykład, posłu-
chać czasem starej piosenki francu-

skiej, rosyjskiej lub czeskiej. Od cza-
su do czasu słucham też muzyki 
instrumentalnej. Z polskiej muzyki, 
z niedawnych zdobyczy, bardzo lu-
bię płytę, na której Staszek Sojka na-
grał piosenki Agnieszki Osieckiej. 
Czasem włączam też jazz.

pan w tychach solo występuje 
po raz pierwszy?
Tak. To mój pierwszy taki pełny 
występ tutaj. Ale wcześniej gościłem 
już u Was m.in. na zaproszenie Irka 
Krosnego i grupy MoCarta.

Miał pan okazję zwiedzić tro-
chę miasto?
Niestety nie. To właśnie manka-
ment tego zawodu, dużo się po-
dróżuje, ale nie ma czasu na zwie-
dzanie. Zjeździłem wiele miejsc 
w Polsce, ale niewiele z nich tak 
naprawdę zobaczyłem. Ale spo-
kojnie, zbliżam się do emerytury 
i wszystko przede mną (śmiech). 
Wkrótce wrócę wyłącznie w celach 
turystycznych.

ROZMawiała  
ewa StRZOda
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na futbolu się nie znam

PrZEdstaWiaMy

artur andrus – dziennikarz radiowej „trójki”, poeta, au-
tor tekstów piosenek, piosenkarz, artysta kabaretowy 
i konferansjer. kawałki z jego debiutanckiej płyty „my-
śliwiecka” przez długi czas gościły na pierwszych miej-
scach list przebojów. telewidzom znany jest z programu 
„szkło kontaktowe”.

w czasie niedawnego występu w teatrze Małym w tychach, 
artur andrus zaśpiewał piosenkę, do której tekst napisał po 
lekturze tyskich gazet. jedną z nich był tygodnik „twoje tychy”.
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do Bok-u WPŁynęŁo 89 Proc. dEkLaracJi 
cZas dLa sPÓźniaLskich

31 maja upłynął termin 
składania deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komu-
nalnymi. trzeba przyznać, 

że w tychach akcja prze-
biegła, choć właściwie na-
leżałoby powiedzieć – prze-
biega, sprawnie. do 31 maja 
do biura obsługi klienta 
wpłynęło bowiem 89 proc. 
deklaracji.
jak wynika z informacji 
bok, wszystkich deklara-
cji wpłynęło 9.090, w tym 
2.865 złożonych zostało 
on-line, a 90 z wykorzysta-
niem e-puap (podpisu elek-
tronicznego). warto dodać, 
że w tej liczbie są również 
tzw. deklaracje zbiorcze 

ze spółdzielni mieszkanio-
wych i wspólnot mieszkań-
ców. Powstały one w opar-
ciu o oświadczenia składane 
przez mieszkańców.
w ostatnim tygodniu przyj-
mowania deklaracji, ty-
szanie okazali się bardzo 
zdyscyplinowani, bowiem 
do 23 maja na „liczniku” 
bok było 5.500 deklaracji. 
wpłynęło na to również 
wydłużenie godzin pracy 
biura. nie wszyscy jednak 
zdążyli...
– choć minął termin przyj-

mowania deklaracji, nadal 
można je składać w biurze 
obsługi klienta – mówi 
ewa grudniok, rzecznik 
urzędu miasta. – żaden 
kolejny termin nie został 
wyznaczony, dlatego ape-
lujemy, by osoby, które nie 
dopełniły obowiązku, zro-
biły to w możliwie najkrót-
szym terminie. Pracownicy 
biura dokonają teraz wery-
fikacji i sprawdzą, kto jesz-
cze nie złożył deklaracji. 
będziemy przypominali 
o deklaracjach tym wszyst-

kim, którzy się spóźniają, 
by systemem objęci zostali 
wszyscy i by mógł on ru-

szyć zgodnie z ustawowo 
ustalonym terminem.
 lS

deklarację są zobowiązani złożyć właściciele domów jed-
norodzinnych i współwłaściciele budynków, które nie 
posiadają zarządu wspólnoty lub spółdzielni. jeżeli go-
spodarstwo domowe zamieszkiwane jest przez współ-
właścicieli nieruchomości, deklarację wypełnia i składa 
jeden z nich.
w przypadku nie złożenia deklaracji prezydent w dro-
dze decyzji określi wysokość opłaty na podstawie sza-
cunków, w tym średniej ilości odpadów powstających 
na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zajęcia plastyczne i sportowe, 
dmuchany plac zabaw, puzzle, 
słodkości – to tylko niektóre 
atrakcje, jakie czekały na naj-
młodszych mieszkańców mia-
sta w minioną niedzielę 
na placu baczyńskiego.

2 czerwca na ulubionym placu 
wielu tyszan zainaugurowano 

kolejny sezon imprez, a pierw-
sza upłynęła pod znakiem Dnia 
Dziecka. Organizatorzy przygoto-
wali niespodzianki, z których chęt-
nie korzystali nie tylko najmłodsi 
mieszkańcy.

To dobrze, że w mieście są 
imprezy dla dzieci, na które jest 
wstęp wolny. Dzisiejsza propozy-
cja to sposób na dobrą zabawę dla 
całej rodziny. Super, że dopisała 
także pogoda – mówiła Karolina 
Deja, mama 8-letnich bliźniaczek 
Kamili i Nadii.

Zdaniem dzieci
– Mnie i mojej kuzynce 

najbardziej podobały się zaję-

cia origami. Pod okiem fachow-
ców udało nam się zrobić śliczne 
kwiaty – mówiła 13-letnia Ange-
lika Musiał.

Z kolei 6-letni Romek Szy-
mański, który na plac Baczyńskie-
go przyszedł razem z rodzicami 
i starszą siostrą, bardzo chwalił 

dmuchany plac zabaw. – Żeby 
móc pozjeżdżać trochę trzeba było 
postać w kolejce. Ale było warto, 
bo lubię takie wielkie ślizgawki – 
powiedział w rozmowie z nami. 
– Potem jeszcze dostałem cukierki 
od pani, która chodziła na szczu-
dłach – dodał.

– Układałyśmy z siostrą puz-
zle z księżniczkami. Układanka nie 
była łatwa, ale dałyśmy sobie radę 
– przyznała tyszanka Maja Kwa-
śniewicz.

tatuaże i puzzle
Na Baczyńskiego maluchy 

mogły także pomalować sobie 
twarze, obejrzeć pokazy baniek 
mydlanych, skorzystać z usług 
salonu fryzjerskiego oraz zrobić 
tatuaż. Na najmłodsze dzieciaki 
czekała także interaktywna zaba-
wa „Poszukiwacze przygód”.

ewa StRZOda

W niedziele zapraszamy 
na Baczyńskiego 

naJBLiżsZa niEdZiELa

dzień zdrowia – 9 czerwca na baczyńskiego: 
godz. 14 – występ artystyczny młodzieżowego domu kultury nr 1 im. artystów rodu 
kossaków w tychach;
godz. 14–18 – zabawy, gry i mini konkursy dla dzieci oraz bezpłatna ścianka wspinaczkowa; 
godz. 14–18 – bezpłatne konsultacje lekarskie, dietetyczne, pielęgniarskie, porady i kon-
sultacje rehabilitantów, instruktaż i pokaz udzielania pierwszej pomocy, badanie cukru 
we krwi, cholesterolu, Psa, badanie słuchu (także w audiobusie), porady antynikotynowe, 
porady lekarskie dotyczące podróży w kraje tropikalne, pomiary ciśnienia, edukacja przed-
porodowa, nauka samobadania piersi, konsultacje terapeutyczne w zakresie profilaktyki 
i leczenia uzależnień, stoisko ekologiczne, pokazy terapii rehabilitacyjnych, pomiar zawar-
tości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, porady pedagogów z zakresu opieki nad 
dziećmi do lat 3, diagnostyka i porady w zakresie wad postawy, badania usg tętnic szyj-
nych, obliczenia bmi, przesiewowe badania usg dopplera, badania logopedyczne dzieci i do-
rosłych, badania ortopedyczne, pomiar tkanki tłuszczowej, badania dermatoskopowe.
godz. 18 – występ artystyczny zespołu szkół muzycznych im. f. rybickiego w tychach.

koLEJnE niEdZiELE

16 czerwca – dzień godności osób niepełnosprawnych
7 lipca – niedziela z kapelą
14 lipca – niedziela sportowa
28 lipca – niedziela szachowa
4 sierpnia – niedziela z modelami
11 sierpnia – niedziela teatralna
18 sierpnia – niedziela muzyczna
1 września – niedziela z książką

w dzień dziecka nie mogło zabraknąć słodkości.
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dla najmłodszych zorganizowano gry i zabawy.

Michał Matuszewski ma 4 lata. najbardziej podobało mu się 
układanie puzzli.
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s
pecjalista samotnych wy-
praw rowerowych ma już 
za sobą m.in. wyjazdy 
do Istambułu, Gibralta-

ru, Maroka, przemierzył trzy wy-
spy – Sardynię, Sycylię, Korsykę, 
kraje bałkańskie, Grecję, Skandy-
nawię z metą na Nord Cup, jechał 
dokoła Islandii i przez Anglię, Ir-
landię i Szkocję. Teraz postanowił 
odwiedzić swój czwarty kontynent 
– Amerykę Północną.

Samotny jeździec
Z wielu względów była to wyjąt-
kowa eskapada. Na własnej skó-
rze odczuł, iż podczas podróżo-
wania po USA europejskie realia 
trzeba... mnożyć przez dwa. Od-
ległości, podjazdy i zjazdy, tempe-
ratury – na plus i na minus, mia-
sta, parki narodowe – wszystko 
ma tutaj wręcz gigantyczny wy-
miar. To sprawia, że turystyczna, 
rowerowa wyprawa, zmienia się 
chwilami w kolarstwo ekstremal-
ne. Na szczęście gigantyczna oka-
zała się także serdeczność i życz-
liwość ludzi, z którymi zetknął 
się podczas pobytu w USA, po-
cząwszy od Kazimierza Wolnego, 
byłego mieszkańca Tychów i jego 
żony Renaty, do których „Zyga” 
Jantosz pojechał na zaproszenie, 
i u których gościł. To właśnie oni 
przygotowali mu kilka tras po naj-
piękniejszych zakątkach kilku sta-
nów i dzięki nim mógł przeżyć 
wielką rowerową przygodę. Ich 
gościnność, serdeczność i pomoc 
w każdej sytuacji były dla rowe-
rzysty wprost nieocenione.

przez sześć stanów
Arizona, Kolorado, Utah, Newa-
da, California, Nowy Meksyk – te 
westernowe nazwy działają na wy-

obraźnię i nic dziwnego, że podró-
żując na swoim stalowym rumaku 
kończącą się na horyzoncie drogą 
przez prerię, tyski rowerzysta czuł 
się chwilami, jak jeden z pionie-
rów Dzikiego Zachodu.
– Dotychczas trasy moich wypraw 
pokonywałem sam, jednak z uwa-
gi na odległości, Kazek Wolny je-
chał ze mną do określonego miej-
sca i wręczając mapę, zostawiał 
na kilka dni, informując co jest 
warte zobaczenia – opowiada 
Zygmunt Jantosz. – Nie jecha-
łem więc trasą „po kolei”, ale ro-
biłem kilkudniowe rowerowe wy-
pady z różnych miejsc. W drodze 
spałem w motelach lub po prostu 
w śpiworze, pod chmurką...
Pierwszy etap podróży spędziłem 
na zwiedzaniu okolic Phoenix. 
Jest to teren górzysty i podróżo-
wanie po nim wymaga niemałej 
kondycji, zważywszy na tempera-
tury przekraczające 30 st. C. Ubra-
łem koszulkę z długimi rękawami, 
smarowałem odkryte części cia-
ła kremami, ale i tak trochę się 
przypaliłem.

wśród czerwonych 
skał
Na północy Arizony zawitałem 
do Red Rock Canyon. Drogą 
prowadzącą wśród przepięknych 
„czerwonych” skał dojechałem 
do miasta Sedona, turystyczne-
go kurortu z wieloma atrakcjami. 
Mają tu swoje przepiękne rezy-
dencje zamożni ludzie – lekarze, 
adwokaci, sędziowie, ale także 
gwiazdy kina, estrady i sportu, 
jak Bob Dylan, Madonna, Nick 
Nolte, Nicolas Cage, Johnny Depp, 
czy Mike Tyson. Ciekawostką jest 
Kaplica Świętego Krzyża umiesz-
czona wysoko w skałach. Dalej, 

na północny wschód, dotarłem 
do miejsca, gdzie stykają się czte-
ry stany: Arizona, Nowy Meksyk, 
Kolorado i Utah. Znajduje się tu-
taj coś w rodzaju amfiteatru z pa-
miątkową płytą pośrodku. Dla 
zgrywy wszedłem tam i zacząłem 
robić pompki. Ludzie bili brawo, 
a potem kilku też zaczęło „pom-
pować”...
Skierowałem się na północ, 
do miejscowości Durango, w sta-
nie Kolorado. Po drodze mijałem 
rezerwaty Indian, do których tu-
ryści jednak nie zaglądają, albo 
bardzo rzadko. Indianie żyją tu-
taj własnym życiem, mają swo-
je prawa, policję. Jak się dowie-
działem, otrzymują od państwa 
ok. 2 tys. dolarów miesięcznie, ale 
kiedy opuszczają rezerwat, wypła-
ty zostają wstrzymane.
– Było bardzo gorąco i bardzo zim-
no. Między Durango a Silverthor-
ne, na wysokości 3,5 tys. metrów, 
zaskoczyła mnie zima – mróz, 
śnieg, ludzie chodzili w kurt-
kach puchowych. A ja na rower-
ku, w krótkich spodenkach, w ko-
szulce, opalony. Patrzono na mnie 
jak na zjawę.
W Utah odwiedziłem Bryce Ca-
nyon z bajecznymi kształtami skał 
– niewątpliwie jeden z cudów na-
tury. Jest tu kilka wież widoko-
wych, z których można podziwiać 
widoki. Bryce Canyon znajduje 
się na wysokości 2500 m. Za dnia 
– skwar, ale kiedy tylko słońce 
schowa się za chmurami, od razu 
robi się chłodno i pojawia się 
zimny wiatr. O ile wrażenie robi 
Bryce Canyon, to cóż powiedzieć 
o Grand Canyon? Wielki Kanion 
to dopiero jest przeżycie! Kolej-
ny wypad – do granicy z Nevadą. 
Nie zapomnę zapierającego dech 
w piersiach widoku Tamy Hoove-
ra na rzece Kolorado. Podczas mo-
ich podróży wiele już widziałem, 
ale ta niezwykła budowla zrobiła 
na mnie bodaj największe wraże-
nie swoim ogromem, przestrze-
nią. Samo zejście do elektrowni 
ma ok. 220 m.

Ocean soli
– W Dolinie Śmierci byłem zale-
dwie trzy godziny. Sama nazwa 
i wygląd tego miejsca działają 
dość przygnębiająco na człowie-
ka, który zamiast w klimatyzo-

wanym aucie, jedzie na rowerze, 
tym bardziej, że po drodze mija 
się... Góry Pogrzebowe. Przejecha-
łem około 70 km w prawdziwym 
piekle, w temperaturze ponad 40 
st. C. Był to wyjątkowy etap po-
dróży, bo miałem pełną asekura-
cję – Kazek jechał za mną autem. 
Od czasu do czasu mnie wyprze-
dzał, robił zdjęcia, dawał do picia 
zimną wodę. Dojechałem do naj-
niżej położonego miejsca – mi-
nus 85 m poniżej poziomu mo-
rza, czyli do największej depresji 
w Ameryce Północnej. Jak się jed-
nak okazuje, na tej solnej pustyni 
jest oaza, gdzie rosną palmy, jest 
hotel i restauracja. W końcu jed-
nak doszedłem do wniosku, że nie 
ma sensu jechać dalej i pokonywać 
całej liczącej ok. 240 km trasy przez 

dolinę, bo nic więcej już nie zoba-
czę, a mógłbym tę jazdę przypłacić 
zdrowiem. Zresztą byłem jedyny 
na rowerze, pasażerowie mijają-
cych mnie samochodów, kręcili 
głowami. Chyba trochę z podziwu 
i trochę z politowania...
– A potem zmiana klimatu – Se-
quoia Park z gigantycznymi drze-
wami, rosnącymi od dwóch tysię-
cy lat. Tutaj na rowerzystę czeka 
niespodzianka – 25-kilometrowy 
zjazd bez kręcenia. To wielka fraj-
da, choć ręce bolą od zaciskania 
dłoni na hamulcach.

Szlakiem parków
– W ogóle była to trasa, którą 
z powodzeniem można nazwać 
„Szlakiem parków”. Ale nie takich, 
jak w Europie. Tutaj odległości 

w parkach liczone są w setkach 
mil, czasami zupełnego pustko-
wia. A za wjazd do parku trzeba 
zapłacić – np. 22 dol. za samochód 
i 12 dol. za rower. Podróżując par-
kami i kanionami, zaliczam mę-
czące wspinaczki i karkołomne 
zjazdy. Na jednym z nich, na ro-
werowym komputerku miałem 
79,6 km na godzinę! W dole wjeż-
dża się w gęste, nagrzane do gra-
nic możliwości powietrze. Nie 
ma wiatru, brakuje tlenu. Jazda 
na rowerze kanionami po prostu 
wykańcza.
– Po trzech dniach znalazłem się 
przed tablicą „Park Yosemite”. Ale 
zanim tutaj dotarłem, zabrakło 
mi wody. Wokół nie było żadnych 
zabudowań, więc przez dwa dni 
piłem wodę z... wodospadów. Je-

a M E r y k a ń s k a  P r Z yg o d a  z y g M u n t a  j a n t o s z a

rowerem przez dziki Zachód
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tama hoovera z widocznym w górze nowym mostem, którym poprowadzony został ruch 
samochodowy.

trasa pierwszej amerykańskiej wyprawy prowadziła z phoenix do los angeles. Zygmunt 
jantosz przejechał 2.600 kilometrów.

wielki Kanion najlepiej oglądać podróżując rowerem i podziwiając widoki ze specjalnych tarasów.

zaczęło się od Potężnego Podjazdu koło 
Phoenix. to była góra PrzyPominająca 

naszą górę żar, tyle tylko, że tutaj żar 
lał się z nieba. Pierwszego dnia było około 

36 stoPni, ale jak się okazało, rekord 
temPeratury był doPiero Przede mną – 

rozPoczyna swoją oPowieść zygmunt 
jantosz, tyski rowerzysta i Podróżnik 

Po Powrocie z rowerowej eskaPady do usa.

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl
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rowerem przez dziki Zachód
dzenie miałem w sakwach, ale 
niewiele, bo nie chciałem brać 
za dużo bagażu. Sam podjazd 
do Yosemitee Park trwał pięć go-
dzin – od 7 rano do 12. Po odpo-
czynku – znowu w dół i w górę. 
I tak do San Francisco. Raz tylko 
zrobiłem sobie skrót autostradą. 
Oczywiście wiedziałem, że nie 
wolno, ale dość już miałem gó-
rek i zjazdów. No i niemal od razu 
„zdjęła” mnie policja. Oczywiście 
bez mandatu, uprzejmie, ale sta-
nowczo. W Yosemite jechałem 
przez wiele godzin i... nic – tylko 
las i las. Już się zacząłem zasta-
nawiać, czemu Kazek chciał, że-
bym tutaj przyjechał. Aż tu na-
gle wjeżdżam na taras widokowy 
i obrazek, jak nie z tego świata: 
wysokie góry, skały o dziwnych 
kształtach, promienie słońca, 
tworzące na nich kolorowe mo-
zaiki, wodospady, zieleń drzew. 
I to wszystko odbijające się w kry-
stalicznym jeziorze...
– W końcu dojechałem do San 
Francisco i dosłownie wdrapałem 
się na Golden Gate. Do miasta 
prowadzi pięć mostów, jednak 
tylko przez niego można przejść 
i przejechać rowerem. Zobaczy-
łem zatokę, w oddali Alcatraz 
i po krótkim zwiedzeniu miasta, 
ruszyłem na południe – w stronę 
Los Angeles.

Kalifornia
– Prowadząca wzdłuż Pacyfi-
ku Autostrada Numer 1 jest dla 
Amerykanów miejscem kulto-
wym. Ale nie mogłem nią jechać, 
więc wybrałem równoległą Beach 
Road nad Oceanem Spokojnym, 
gdzie rowerzyści spokojnie mogą 
podróżować. Po drodze zaliczy-
łem kilka wizyt w barach i re-
stauracjach. I skosztowałem kilka 
miejscowych specjałów, w tym 
danie z grzechotnika. Smakuje 
jak kurczak z chrupiącą skórką. 
Za to kulinarne bohaterstwo do-
stałem koszulkę z napisem „Zja-
dłem grzechotnika”. Kręgosłup 
węża przywiozłem do domu.
Po drodze mijałem znane miej-
scowości – San Jose, Monte-
rey, Carmel, gdzie swego czasu 
burmistrzem był Clint Eastwo-
od i gdzie ma restaurację, San-

ta Barbara, Santa Monica i Los 
Angeles.

Miasto aniołów
Tutaj do Zygmunta Jantosza dołą-
czyli jego znajomi – Renata i Ka-
zimierz Wolny.
– Najpierw zaliczyliśmy „wod-
ny świat” – i ten z filmu Kevina 
Costnera i wielkie oceanarium 
z tresowanymi delfinami, orka-
mi i innymi zwierzakami, które 
wraz z kaskaderami uczestniczą 
w przedstawieniach. Widokową 
i obrotową windą wyjeżdża się 
wysoko w górę i ogląda gigantycz-
ne baseny z różnymi atrakcjami. 
Można sobie wybrać to, co chce 
się zobaczyć.
Odwiedziliśmy Studio Universal 
– odkrytym pojazdem podró-
żowaliśmy po planach zdjęcio-
wych znanych filmów. Scenografie 
ze „Szczęk”, Psychozy”, „Mumii”, 
„King Konga”, „Wodnego świata”, 
westernów, filmów katastroficz-
nych, horrorów, itd. Podczas jazdy, 
na ekranach wyświetlane są frag-
menty filmów z mijanych miejsc. 
Nikt by nie uwierzył, że „Szczęki” 
kręcono w... bajorku.
nie była to moja najdłuższa 
wyprawa, bo przejechałem 2,6 
tys. km, ale biorąc pod uwagę 
skalę trudności i górskie trasy 
to tak, jakbym pokonał dwa 
razy tyle. no i w ciągu miesiąca 
zrzuciłem 12 kilogramów.

tt

w hollywood i w kilku innych znanych miejscach los angeles zakończyła się rowerowa podróż 
po uSa.

po kilkunastu dniach podróży parkami, kanionami – jedno z najpiękniejszych miast ameryki  
– San francisco. widok na golden gate i zatokę.

w miejscu, gdzie stykają się granice czterech stanów: arizona, 
nowy Meksyk, Kolorado i utah, Zygmunt jantosz postanowił 
zrobić kilka pompek.

Zygmunt jantosz ze swoimi amerykańskimi przyjaciółmi 
– Kazimierzem wolnym i jego żoną Renatą. 15 lat temu pan 
Kazimierz wyjechał do uSa. wcześniej mieszkał w tychach, 
pracował w fiacie, był m.in. współzałożycielem Klubu biegacza 
40-latek.

w drodze do yosemite park trzeba koniecznie zatrzymać się 
w parku sekwoi.

na jednej ze stacji logo legendarnej autostrady 66 – „drogi Matki”. prowadzi przez cały 
kontynent – od chicago do los angeles. być może właśnie taka podróż będzie celem kolejnej 
wyprawy Zygmunta jantosza do uSa.

wielki Kanion najlepiej oglądać podróżując rowerem i podziwiając widoki ze specjalnych tarasów.

przez Red Rock canyon – jeden z charakterystycznych 
widoków „czerwonych” skał.
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d
otychczas młodzi ludzie 
w wieku od 13 do 18, 
jeżdżący motorowera-
mi, musieli mieć kartę 

motorowerową, natomiast starszym 
wystarczył dowód osobisty.

co się zmieniło?
Znowelizowane przepisy 

zniosły kartę, zastępując ją pra-
wem jazdy AM, które wydaje sta-
rostwo powiatowe. Swoją ważność 
zachowują jednak karty motoro-
werowe wydane do 19 stycznia br. 
(do ukończenia przez kierowcę 18 
lat), natomiast osoby, które do 19 
stycznia br. ukończyły 18 lat, nie 
będą musiały podchodzić do eg-
zaminu na prawo jazdy kat. AM. 
W dalszym ciągu będą mogą po-
ruszać się takimi pojazdami jedy-
nie za okazaniem dowodu oso-
bistego.

Jeśli chodzi o karty rowerowe, 
to nadal wydaje je dyrektor szkoły, 
jednak i tutaj zmieniła się procedu-
ra – egzamin może przeprowadzić 
jedynie nauczyciel po kursie specja-
listycznym (nauczyciel przedmiotu 
technika) lub policjant, posiadający 
specjalistyczne przeszkolenie z za-
kresu ruchu drogowego.

dłuższa droga
Uprawnienia do poruszania 

się motorowerami (i tzw. cztero-
kołowcami lekkimi – pojazdami, 
których masa własna nie przekra-
cza 350 kg i rozwijana prędkość 
do 45 km/h, np. lekki quad) to już 
nie „szkolny” dokument, ale nor-
malne prawo jazdy. Formalności, 
a przede wszystkim koszty związa-
ne z jego uzyskaniem, mogą znie-
chęcać, dlatego chętnych na razie 
nie ma zbyt wielu. Jak się dowie-

dzieliśmy w Wydziale Komunikacji 
UM, w Tychach wydano zaledwie 
kilka praw jazdy AM.

– Do 19 stycznia br. karty mo-
torowerowe mogli uzyskać młodzi 
ludzie w wieku 13 lat, więc wszyst-
kie obecne 14-latki zrobiły je ubie-
głym roku – powiedział Roman 
Bańczyk, dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Ka-
towicach. – Dlatego w tym roku 
zainteresowanie prawem jazdy AM 
nie będzie duże, a na kursy trafiają 
jedynie ci, którzy z różnych powo-
dów nie zdążyli zrobić karty mo-
torowerowej. Ubiegający się o pra-
wo jazdy AM muszą zaliczyć kurs 
w ośrodku – co najmniej 10 go-
dzin szkolenia teoretycznego i tyle 
samo praktycznego. Po ukończeniu 
kursu zdają u nas egzamin, prawie 
taki sam jak na motocykl, z tym, 
że z mniejszymi prędkościami. 
Różnica jest też taka, że egzamin 
w ruchu miejskim odbywa się wy-
łącznie po wcześniej ustalonej tra-
sie, którą egzaminowany zna.

na kurs
– Na razie mamy pięciu kur-

santów – powiedział Edwin Ada-
mowicz, szef jednego z tyskich 
ośrodków. – Są to osoby nie tylko 
z Tychów, ale także z sąsiednich 
miast. Wielu młodych ludzi pyta 
o kursy i jest tylko kwestią czasu, 
kiedy będzie ich przybywać. Zain-

teresowanie motorowerami nadal 
jest przecież bardzo duże, a w ubie-
głym roku karty motorowerowe 
wydawane były po raz ostatni.

ile kosztuje?
Prawo jazdy AM to jednak 

niemały wydatek. Kurs kosztuje 
500 – 600 złotych, badanie lekar-
skie 50 – 70 zł, egzamin teoretycz-
ny i praktyczny – 170 zł, a wydanie 
prawa jazdy w wydziale komunika-
cji – 100 zł. Także 100 zł kosztuje 
wymiana karty na prawo jazdy.

Kontrole
Jak wszyscy kierowcy, tak-

że jeżdżący motorowerami i tzw. 
czterokołowcami lekkimi, powin-
ni posiadać kartę motorowerową 
lub prawo jazdy kat. AM. Za brak 
prawa jazdy grozi grzywna w wy-
sokości 500 zł.

– Rzadko, ale odnotowu-
jemy przypadki poruszania się 
motorowerami bez wymaganych 
uprawnień – mówi st. sierż. Ka-
rol Hutniczak z Wydziału Ruchu 
Drogowego KM w Tychach. – 
We wszystkich sprawach w sto-
sunku do osób nieletnich, czyli 
tych które nie ukończyły 17 lat, 
orzeka Sąd Rodzinny i Nieletnich. 
W takich sytuacjach policjanci 
sporządzają stosowną dokumen-
tację i przekazują ją do sądu.

 tt

j e s z c z e  n i e w i e l u  c h ę t n y c h  n a  n o W E  P r a W o  J a Z d y

dozwolone  
od lat 14

jak na razie, niewielu jest chętnych 
na Prawo jazdy am, które zastąPiło kartę 

motorowerową. do stycznia wydawali 
je dyrektorzy szkół, teraz, aby móc jeździć 

motorowerem, trzeba mieć ukończone  
14 lat, zaliczyć kurs w szkole jazdy i zdać 
egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu 

drogowego.

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

podpisano umowę na wy-
konanie nawierzchni ul. po-
przecznej. przetarg wygrała 
firma novium invest Silesia 
z Katowic.

zakres prac na ul. Poprzecznej 
obejmuje ułożenie na odcinku 

pomiędzy ul. Samochodową, a ul. 
Miodową nawierzchni bitumicznej 
– mówi Agnieszka Kijas z Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów.  

– Asfalt będzie wykładany na istnie-
jącej już podbudowie z kruszywa. 
Na pozostałym odcinku, ulica zyska 
nawierzchnię z kostki brukowej. 
Wybudowane zostaną wyniesio-
ne skrzyżowania, zjazdy do pose-
sji oraz odwodnienie. Prowadzone 
prace nie będą powodowały więk-
szych utrudnień zarówno dla ruchu 
pieszego, jak i pojazdów. Na czas 
budowy włączeń ul. Poprzecznej 
do istniejącego układu komunika-

cyjnego ekipy pracować będą przy 
częściowym zawężeniu jezdni ul. 
Miodowej i Samochodowej.

Inwestycja jest kontynuacją 
prac z lat 2009 – 2010, wykona-
nych w ramach szerszego projek-
tu remontu ulic: Samochodowej, 
Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej 
w Tychach. Jej koszt to ok. 400 tys. 
zł. Planowany termin zakończenia 
robót ma nastąpić przełomie sierp-
nia i września. lS
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w jaroszowicach

W  s P  3 6

promują 
zdrowie

w Szkole podstawowej nr 36 
w tychach odbyło się spo-
tkanie, na którym zaprezen-
towane zostały osiągnięcia 
placówki w zakresie promo-
wania zdrowego stylu życia.

trzy lata temu tyska podsta-
wówka dołączyła do presti-

żowego grona Śląskiej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie i za cało-
kształt działań została uhonoro-
wana certyfikatem. W czasie spo-
tkania, 22 maja, uczestnicy mieli 
okazję zapoznać się z inicjatywa-
mi podejmowanymi przez szko-
łę, które promują m.in. aktywny 
tryb życia i zdrowe odżywianie. 
Uroczystość uświetniły występy 
artystyczne w wykonaniu gru-
py przedszkolnej Misie, zespo-
łu teatralnego „Pierwsze kroki” 
oraz zespołu muzycznego „We-
sołe nutki”. Po spotkaniu goście 
mogli degustować zdrowe potra-
wy przygotowane przez uczniów 
i rodziców.

Imprezie towarzyszył rów-
nież Dzień Sportu. Dla naj-
młodszych dzieci zorganizowa-
no zajęcia z pierwszej pomocy 
przedmedycznej, a klasy starsze 
spotkały się z tyskimi sportow-
cami. Na zakończenie rozegrano 
mecz unihokeja. eS

Prezydent miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. norwida 2 

pow. 74,16 m2 + 37,65m2 piwnice
Lokal wyposażony w instalacje: co., elektryczną, wod-kan. Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz 
przystosowania go do prowadzenia danej działalności - na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – sala 101 I piętro - o godz. 900

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu. stawka wyjściowa do przetargu wynosi 16,15 zł/m2 
wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł. Umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat
warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłata wadium w wysokości – •	 1500 zł do dnia 18 czerwca 2013r. przelewem na konto nr 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 PKO Bank Polski S.A 
lub w kasie Urzędu /w przypadku przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/ 
wpłata kwoty na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wysokości •	 250 zł do dnia 18 czerwca 2013 r. przelewem na konto  
nr 76102025280000010202675163 PKO Bank Polski S.A. lub w kasie Urzędu Miasta 
złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia•	  18 czerwca 2013 r. pisemnego zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

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

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

Tychy, dnia 3 czerwca 2013 r.
iko.602.1.2013

oBwiEszCzEniE
o PrzysTąPiEniU do PrzEProwadzEnia  

sTraTEGiCznEJ oCEny oddziaŁywania na Środowisko

Prezydent miasta Tychy działając na podstawie art. 30, art.39, art.40 w związku z art. 46 
pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuje
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 
dokumentu pn.: „Program ochrony przed hałasem dla miasta Tychy”.
w związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z „Programem ochrony przed 
hałasem dla miasta Tychy” i „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu 
ochrony przed hałasem” w Urzędzie miasta Tychy, al. niepodległości 49 w wydziale 
komunalnym, ochrony Środowiska i rolnictwa (Viii. p. pokój 803) od poniedziałku do 
środy w godzinach od 800 -1500,  w czwartek od 800 – 1700 oraz  w piątek od 800 - 1300 do 
dnia 24 czerwca 2013r. 
w ramach przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa uwagi i wnioski 
mogą być wnoszone: do 24 czerwca 2013r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o 
podpisie elektronicznym (dz. U. nr 130, poz.1450,  z późn. zm.).
niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na 
stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu miasta Tychy www.bip.umtychy.pl, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu miasta Tychy, al. niepodległości 49 oraz w lokalnej prasie.
z upoważnienia Prezydenta miasta Tychy 
lic. Urszula Piotrowska kierownik referatu ochrony Środowiska

w Zespole Szkół z Oddziała-
mi integracyjnymi już po raz 
9. zorganizowano dni Kul-
tury uczniowskiej. impreza 
zgromadziła uczestników 
w każdym wieku.

najbardziej ujęło mnie duże za-
interesowanie naszą imprezą 

społeczności szkolnej i lokalnej. 
Myślę, że jest to dobra przesłanka 
do poszerzania współpracy szkoły 
z różnymi osobami i instytucjami. 
Dzięki temu szkoła będzie mogła 
skuteczniej wypełniać swoją mi-
sję edukacyjną i kulturotwórczą  
– powiedziała w rozmowie z nami 
Gabriela Marczuk, dyrektor Ze-
społu Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi. 

28 i 29 maja w ZSzOI obfi-
towały w niezwykłe wydarzenia. 
Tradycyjnie pierwszego dnia były 
„Teatralia w Piątce”, podczas któ-
rych swoje artystyczne dokonania 
zaprezentowali uczniowie klas 4–6. 
Forma i temat inscenizacji były do-
wolne. Uczniowie, wraz z nauczy-
cielami i rodzicami, przygotowali 
dekoracje, kostiumy, zaproszenia 

i afisze. Jak przyznała po spekta-
klu inauguracyjnym Daria Szcze-
pańska, zastępca prezydenta ds. 
społecznych, na szczególną uwagę 
zasługuje doskonała gra młodych 
aktorów. Uczniowie zaprezentowali 
wysoki poziom. Odwagi i śmiało-
ści na scenie mógłby im pozazdro-
ścić niejeden starszy kolega.

W programie imprezy był 
także Dzień Nauki, który miał 
na celu – poprzez zabawę, kon-
kursy, wystawy, warsztaty i pre-
zentacje multimedialne – zainte-
resować uczniów przedmiotami, 
które uchodzą za trudne. Atrak-
cją dnia drugiego były „Żywe ob-
razy” – prezentacje przestrzenne 
wybranych obrazów malarskich. 
W konkursie oceniane były: do-
kładność wykonania scenografii, 
kostiumy, rekwizyty. Dni Kultu-
ry Uczniowskiej zakończył festyn 
rodzinny, w czasie którego m.in. 
można było obejrzeć „Oblężenie 
Syrakuz” – widowisko historyczno 
– batalistyczne odzwierciedlające 
atmosferę czasów panowania Rzy-
mian w Basenie Morza Śródziem-
nego. ewa StRZOda

d n i  k u Lt u r y  u c z n i o w s k i e j

teatralia, żywe obrazy i festyn
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r e k l a M a

w związku z wprowadze-
niem w tychach nowych stref 
płatnego parkowania, MZu-
iM przygotował dla miesz-
kańców mapkę, z zaznaczo-
nymi miejscami, w których 
za postój trzeba zapłacić. 
przypomnijmy – od 15 maja 
opłata za pierwsza godzinę 
postoju wynosi 2 zł.

dotychczasowe stawki (1,5 zł 
za pierwszą godzinę) obo-

wiązywały od 2004 roku. Uchwałę 
o zmianie opłat Rada Miasta Ty-
chy podjęła 25 kwietnia. Na mocy 
tej samej uchwały zmieniły się 
także granice stref płatnego par-
kowania. W związku z tym MZU-
iM przygotował dla mieszkańców 
mapkę z zaznaczonymi miejscami, 
w których za postój trzeba zapła-
cić. Ulotki z mapką oraz infor-
macją o opłatach są rozdawane 
na parkingach.

Nowe przepisy wprowadzają 
też pewne nowości, jak np. „karta 
mieszkańca”. To oferta dla tych, 
którzy mieszkają w pobliżu 
stref płatnego parkowania. Kar-
ta uprawnia do nieograniczo-
nego postoju na wyznaczonych 
miejscach w ramach danej stre-
fy. Miesięczna karta mieszkańca 
kosztuje 15 zł, kwartalna – 40 zł, 
półroczna – 75 zł, roczna – 150 
zł. Kolejną nowością jest „karta 
pojazdu elektrycznego”. Jej posia-
dacze – mieszkańcy Tychów, któ-
rzy korzystają z pojazdów z elek-

trycznym układem napędowym 
lub takich, których emisja CO2 
nie przekracza 100g/km – zwol-
nieni są z opłat za postój. Do tej 

pory uchwała o strefie płatne-
go parkowania właścicieli aut 
na prąd w ogóle nie uwzględ-
niała.

Wniosek o wydanie „karty 
mieszkańca” lub „karty pojazdu 
elektrycznego” można składać 
w MZUiM Tychy. Sw

n o W E  s t r E F y  p Ł at n e g o  pa r k o w a n i a

gdzie zapłacimy za postój
noWE strEFy  

PŁatnEgo ParkoWania  
W MiEŚciE:

strEFa 1: ul. g. roweckiego (od pon. do pt.  
w godz. 9-17): od ul. cyganerii do al. niepodległości 
(strona zachodnia), od ul. dąbrowskiego do  
al. niepodległości (strona wschodnia)  
strona zachodnia od ul. m. curie-skłodowskiej  
do ul. cyganerii od al. niepodległości do ul. elfów
strEFa 2: ul. cyganerii (od pon. do pt. w godz. 9-17): 
od ul. grota roweckiego do wysokości ul. czechowa  
(z dwóch stron drogi)
strEFa 3: al. jana Pawła ii (od pon. do pt.  
w godz. 9-17): parkingi w środkowym  
pasie zieleni od ronda cassino w kierunku  
ronda olimpijskiego
strEFa 4: ul. dmowskiego (od pon. do pt. w godz. 
9-17): zatoki (po stronie wschodniej) od hotelu tychy 
do al. Piłsudskiego
strEFa 5: al. niepodległości (od pon. do pt. w godz. 
7:30-15:30): parking przed urzędem miasta, parking 
przed szkołą muzyczną i bankami, parkingi w środ-
kowym pasie zieleni
strEFa 6: ul. biblioteczna (od pon. do pt.  
w godz. 9-17): strona zachodnia od ul. batorego  
do ul. bohaterów warszawy oraz plac pomiędzy  
ul. bocheńskiego a ul. biblioteczną od ul. budowla-
nych do ul. batorego (po obu stronach drogi)*
strEFa 7: ul. bocheńskiego (od pon. do pt.  
w godz. 9-17): strona wschodnia od ul. st. batorego  
do ul. bohaterów warszawy
strEFa 8: ul. budowlanych (od pon. do pt. w godz. 
7:30-15:30): parkingi przy ul. budowlanych 59 parking 
od ul. bałuckiego do skrzyżowania ulic budowlanych  
i bibliotecznej*
strEFa 9: ul. bałuckiego (od pon. do pt. w godz. 7:30-
15:30): od ul. budowlanych do ul. cienistej.

Strefy płatnego parkowania.
M

z
u

iM
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tyskie browarium i browar 
Obywatelski będą gospo-
darzami industriady 2013 
w tychach. na 8 czerwca 
obydwa zabytkowe browary 
przygotowały dla zwiedzają-
cych godną uwagi ofertę.

w tym roku Browar Obywa-
telski zaprasza m.in. na Fe-

stiwal Energii, wystawę Śląskiego 
Klubu Birofilów, koncerty i pokaz 
mappingu 3D. – Festiwal Energii 
to wystawa prezentująca wykorzy-
stanie nowych mediów w sztuce, 
przygotowana w kooperacji uczelni 
artystycznych z Katowic i Ostrawy 
– mówi Mateusz Gierka, koordyna-
tor Industriady w Browarze Oby-
watelskim. – Studenci tych uczelni 
będą prezentowali swoje projekty 
przy pomocy rzutników, projektów 
i ekranów w pomieszczeniach starej 
słodowni.

Podczas pokazu mappingu 
będzie można zobaczyć najlepsze 
prezentacje z ubiegłorocznego Fe-
stiwalu mappingu. Pokaz zostanie 
też uzupełniony o nowe elementy. 
Wcześniej, na browarnianym dzie-
dzińcu odbywać się będą koncerty. 
Zagrają Alicja Janosz HooDoo Band 
i Adam Kulisz z zespołem. Wstęp 
na teren Browaru Obywatelskiego 
będzie bezpłatny, a imprezy prze-
znaczone są dla całych rodzin.

Ciekawie zapowiada się też 
kolejna edycja Industriady w Ty-
skim Browarium, tu jednak wstęp 
mają tylko osoby pełnoletnie. Teatr 
uliczny z Holandii i Bal Robotów 
– to tegoroczne hity. – Teatr ulicz-
ny Tukkers Connexion przyjeżdza 
do nas z przedstawieniem „Turn 
up” – mówi Małgorzata Grabow-
ska, koordynator Tyskiego Browa-

rium. – Wiąże się to z rozstawie-
niem ciekawej scenografii między 
browarnianymi zabytkami. Samo 
przedstawienie, podobnie jak inne 
teatry uliczne, zasadza się na ruchu, 
mimice, performansie. Będzie na-
wiązywało do trudu pracy, ale po-
kazanego w zabawny sposób. Przed-
stawienie będzie wystawione w dniu 
Industriady trzykrotnie.

Inne propozycje Browarium 
to zwiedzanie starego browaru 
ze specjalnymi atrakcjami za pół 
ceny (wymagana rezerwacja), ogró-
dek piwny (ogólnodostępny) i kurs 

kiperski (wymagana rezerwacja). 
Wieczorem odbędzie się Bal Robo-
tów – pierwsza taka impreza w hi-
storii Tyskiego Browarium. Spotkają 
się na nim tylko prawdziwe robo-
ty, ale... każdy może zostać jednym 
z nich. Żeby otrzymać jedną z limi-
towanych wejściówek na bal, trzeba 
zatańczyć taniec robota do specjal-
nego „dżingla” (do pobrania na stro-
nie Tyskiego Browarium), sfilmo-
wać go i przesłać organizatorom. 
Termin mija 5 czerwca). Szczegóły 
na www.tyskiebrowarium.pl.

 Sylwia witMan

W y d a r Z E n i E  t y g o d n i a

industriada 
w browarach

industriada 2013

sobota, 8 czerwca
szczegółowy program na stronach: 
www.industriada.pl
www.tyskiebrowarium.pl
www.browarobywatelski.pl

teatr uliczny tukkers connexion zaprezentuje przedstawienie 
oparte na ruchu, mimice i performansie

do września, w Muzeum 
Miejskim w tychach można 
cofnąć się w czasie i zaczerp-
nąć wiedzy na temat tyskie-
go szkolnictwa z ubiegłego 
wieku. Młodsi mieszkańcy 
mogą zobaczyć, jak uczyli 
się ich rodzice i dziadkowie, 
a starsi przypomnieć sobie 
beztroskie chwile spędzone 
w szkolnej ławce.

dzięki pomocy mieszkańców 
Tychów, gabloty w sali ekspo-

zycyjnej zostały wypełnione dużą 
ilością pamiątek pochodzących 
z prywatnych zbiorów. Wśród nich 
znalazły się między innymi; pa-
miętniki, zdjęcia, świadectwa, pod-
ręczniki czy przybory szkolne.

Na wystawie odtworzono 
wystrój niektórych pomieszczeń 
szkolnych z XX wieku. Dzięki temu, 
można zobaczyć jak wyglądała sala 
lekcyjna z pomocami naukowy-
mi do biologii, przysposobienia 
obronnego bądź gabinet higienist-
ki. Zbiory wzbogacono o ręcznie 
pisane kroniki szkolne i dzienni-
ki podarowane przez tyskie szko-
ły. Na czarno-białych fotografiach 

przedstawione są imprezy sportowe 
oraz uroczystości państwowe, m.in. 
Święto Niepodległości. Każde zdję-
cie i eksponat zostało uzupełnione 
krótką informacją na temat sytu-
acji, jaka panowała w tamtym cza-
sie w kraju. Osoby, które odwie-
dzą tyskie muzeum, mają szansę 
obejrzeć także stroje noszone w XX 
wieku, na przykład budzące w nas, 
uczniach, grozę fartuszki szkolne 
lub mundurki harcerskie. Na zdję-
ciach przedstawiono także młodzież 
bawiącą się na studniówkach. W la-
tach 80. i 90. XX wieku takie im-
prezy najczęściej odbywały się 
w szkolnych aulach i mimo wielu 
próśb i protestów uczniów, trwały 
tylko do godziny dwudziestej dru-
giej. Ku uciesze zwiedzających, owa 
ekspozycja nie jest jedynie wysta-
wą, ale i atrakcją nie tylko dla naj-
młodszych. Na oglądających czeka 
między innymi monidło do foto-
grafowania się, czyli rodzaj reali-
stycznego obrazu, gra w klasy, ką-
cik wspomnień, w którym można 
zapisać swoje refleksje czy wierszyki 
z pamiętników.

Wystawa jest godna polece-
nia, wyszłyśmy z niej bogatsze 

o nowe informacje. Uważamy, 
że jest to interesująca podróż 
w czasie, szczególnie dla młod-
szego pokolenia.

Wystawę można zobaczyć 
w Muzeum Miejskim w Tychach 
przy ul. Katowickiej 9, we wt. 
w godz. 10–16, śr., czw. w godz. 
10–17, pt., sob. w godz. 10–18.

paulina pieKlaRZ 
i baRbaRa pitneR 

ucZennice 
liceuM 

OgólnOKSZtałcącegO 
nR 4 w ZeSpOle SZKół nR 1 

w tychach

d o s t a Ł  J a c E k  E L E M E n t a r Z . . .  s z k o l n i c t w o  w  t y c h a c h  w  X X  w i e k u

podróż w czasie
traFny WyBÓr

tekst jest efektem ty-
godniowej praktyki, 
jaką w redakcji „twoich 
tychów” odbyły dwie 
uczennice iV liceum 
ogólnokształcącego – 
barbara Pitner (z lewej) 
i Paulina Pieklarz. 

Praktyki odbyły się w ra-
mach pilotażowego pro-
gramu planowania karier 
edukacyjnych i zawodo-
wych „trafny wybór”.

r e k l a M ak o M u n i k a t y

spotkanie z książką
Muzeum Miejskie w Tychach, 
zaprasza na spotkanie z Krysty-
ną Konecką – poetką, dziennikar-
ką, autorką książek. Odbędzie się 
ono 6 czerwca, w czwartek, 
o godz. 17.30 w siedzibie głównej 
przy pl. Wolności 1. Poetka opowie 
o najnowszej książce pt. „Szklana 
Kula. Wiersze dla Ireny i Wojcie-
cha Weissów”.

spotkanie z Marią 
czyżewską – Murką
Kościół p.w. św. Jadwigi, Techni-
kum Budowlane, budynki miesz-
kalne przy ulicach Myśliwskiej 
i Sienkiewicza, „tarasowce” i „sze-
regowce” na osiedlu O – to tylko 
kilka obiektów zaprojektowanych 
przez architekta Marię Czyżew-
ską – Murkę. Wraz z mężem An-
drzejem Czyżewskim oraz profe-
sorem Kazimierzem Wejchertem 
i Hanną Adamczewską-Wejchert 
należała do ścisłego grona projek-
tantów miasta Tychy. W siedzi-
bie głównej Muzeum Miejskiego 
w Tychach przy placu Wolności 
1 powstaje wystawa poświęcona 
Marii Czyżewskiej. Jej otwarcie za-
planowano 7 czerwca, w piątek 
o godz. 15.
Ekspozycja przybliżająca sylwet-
kę i zawodowe dokonania Marii 
Czyżewskiej będzie drugą wystawą 
nowego muzealnego cyklu „Twór-
cy Miasta”.

Jazz w tygodniu
Miejskie Centrum Kultury (ul. 
Bohaterów Warszawy 26) zapra-
sza w piątek, 7 czerwca o godz. 
19, na ostatni przed wakacjami 
koncert z cyklu „Jazz w tygodniu”. 
Wystąpi Krystyna Stańko ze swo-
im kwartetem. – Po intensywnych 
dwóch latach koncertowych z cie-
pło przyjętym, także w Tychach, 
projektem „Secretly” z muzyką Pe-
tera Gabriela w jazzowych opraco-
waniach, przyszedł czas na nowy 
projekt Krystyny Stańko, która 
przygotowała wraz ze znakomity-

mi muzykami płytę „Kropla słowa”. 
Artystka od wielu lat marzyła o po-
łączeniu piękna muzyki z pięknem 
słowa w ojczystym języku. Obok 
poezji wspaniałych twórców: Hali-
ny Poświatowskiej, Wisławy Szym-
borskiej, Doroty Szatters i Toma-
sza Jastruna, pojawiła się subtelna 
i zajmująca muzyka wibrafonisty 
Dominika Bukowskiego, a tak-
że kompozycje samej wokalistki 
i Paula Rutschki – czytamy w za-
powiedziach.
Bilety w cenie 15 zł do nabycia 
w MCK.

dzień dziecka…  
8 czerwca!
Impreza MOSiR „Dzień Dziec-
ka na Sportowo”, która z powodu 
niesprzyjających warunków at-
mosferycznych została odwołana  
1 czerwca, odbędzie się 8 czerwca. 
Zabawa na terenie OW Paprocany 
będzie trwała od godz. 14 do 17. 
W przypadku niepogody – MOSiR 
zaprasza dzień później, w niedzielę, 
9 czerwca w godz. 16 – 19. Konku-
rencje sportowo-rekreacyjne: tu-
nel, tor przeszkód, bieg na czas, sla-
lom z woreczkiem na głowie, bieg 
w worku, rzuty do celu, skok w dal 
z miejsca oraz przysiady, pompki 
itp. Do zabawy można się zgło-
sić bezpośrednio przed imprezą. 
Po zaliczeniu wszystkich konku-
rencji uczestnik może wziąć udział 
w losowaniu nagród. lS

Wycieczka z Muzeum
Tym razem Muzeum Miejskie 
zaprasza na wycieczkę do Wila-
mowic, Starej Wsi i Kóz. Wyjazd 
8 czerwca, zbiórka o godz. 8 
na parkingu przy Urzędzie Mia-
sta Tychy. Koszt – 35 zł od osoby. 
Zapisy i wpłaty: Muzeum Miejskie 
w Tychach, pl. Wolności 1 (wtorek, 
środa 8 -16, od czwartku do sobo-
ty w godzinach 11 – 17) lub Biuro 
Podróży „MAXIMA” w Tychach, 
ul. Grota Roweckiego 62 (od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
9–17, w sobotę 9 -13).

salon Poezji i spektakl
Teatr Mały w Tychach zaprasza 
w niedzielę, 9 czerwca o godz. 
12 na XX Krakowski Salon Poezji 
w Tychach: Edgar Allan Poe  (1809 
– 1849). Czyta Andrzej Warcaba,   
Małgorzata Warcaba – fortepian, 
Paulina Kulej – wiolonczela. Wstęp 
bezpłatny za okazaniem wejściów-
ki odebranej z kasy teatru.
Wieczorem, o godz. 19, w teatrze 
będzie można zobaczyć najnowszy 
spektakl tyskiego Teatru BELFE-
goR, pt. „Kulturalny Utwór Paru 
Aktorów”. „K...U...P...A...” to gro-
teska o kondycji współczesnego 
człowieka, jego słabościach, nało-
gach, grzechach... W przedstawie-
niu grają: Piotr Józef Adamczyk, 
Agata Cichy, Monika Szydłowiec-
ka, Piotr Kumor, Michał Czorny 
oraz Sławomir Żukowski. Bilety 15 
zł, na kartę stałego widza – 12 zł.

koncert magdaleński
9 czerwca, w niedzielę o godz. 
17, w kościele św. Marii Magdale-
ny odbędzie się „Koncert Magda-
leński”. Wystąpi Witold Zaborny 
– absolwent katowickiej Akademii 
Muzycznej, dziś adiunkt w Katedrze 
Organów i Klawesynu tej uczelni. 
Jest laureatem wielu konkursów or-
ganowych, koncertował na znaczą-
cych festiwalach w kraju oraz w Au-
strii, Włoszech, Finlandii, Grecji, 
Francji, Niemczech i w Czechach. 
Podczas koncertu towarzyszył mu 
będzie znakomity skrzypek orkie-
stry AUKSO – Bartłomiej Bunio. 
Wstęp wolny.

rajd rowerowy
Na XVI Rajd Rowerowy Święto 
Roweru można wybrać się w nie-
dzielę, 9 czerwca. Zapraszają Klub 
Turystyki Kolarskiej „Gronie”, Od-
dział PTTK w Tychach oraz Stowa-
rzyszenie Sportowe NOL-TYCHY. 
Zbiórka w godz. 10–11 na placu 
przed Urzędem Miasta Tychy, 
meta Dzika Plaża w Paprocanach. 
Wkład uczestnika wynosi 3 zł.
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Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 
w  Tychach przy ul. Filaretów 31 na I piętrze został wywieszony wykaz nieruchomości 
przewidzianych do bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, 
oznaczonych jako części działek położonych w Tychach:

Lp Cel
najmu

Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia przeznaczona 
do oddania w najem

Położenie 
nieruchomości

Księga
wieczysta

1.
pod 

powierzchnię 
schodów

część działki 
nr 4401/70 5,99 m2 al. Niepodległości KA1T/00007280/6

2. dojście do 
lokalu

część działki 
nr 5263/33 14,40 m2 ul. Biblioteczna KA1T/00037189/6
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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:

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

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

Sprzedam Ford Focus MK2 kombi, pełne 
wyposażenie.1.6 TDCI 509 774 774

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

NAJTAŃSZE PRAWO JAZDY W MIEŚCIE 
KAT.A,A2-SUZUKI SFV 650, A1, AM-MO-
TOROWER (JEDYNE W TYCHACH), B, B1-
AUTO MICROCAR. JEDYNY W TYCHACH 
SYMULATOR NAUKI JAZDY! TEL. 511 823 
807, www.LekcjeJazdy.pl

autoalarmy, blokady, CB radio, gło-
śniki, czuj.cofania 32 780 37 37
SPAWANIE W ALUMINIUM (felgi, mi-
ski olejowe, głowice, skrzynie biegów)  
TEL. 664 433 746

doM:
Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 217 
72 49. Niemczyk
Telewizor y naprawa fEsTEr-
kiEwiCz, 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
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 
CZYSZCZENIE TAPICERKI WYKŁADZIN DY-
WANÓW ODBIERAMY 699087193 

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

Pranie dywanów, tapicerki meblowej i 
samochodowej,696113925 
usługi stolarskie, meble na wymiar, 
szafy z drzwiami przesuwnymi, re-
nowacje kuchni, doradztwo, kleje-
nie krzeseł 32 219 46 12, 603 931 222 
www.tychystolarz.pl 
azbest-demontaż, utylizacja. de-
karstwo 10 lat gwarancji, ocieple-
nia, okna 792 013 569
TAPICER-KOMPLEKSOWE RENOWACJE: 
KRZESŁA, SOFY, FOTELE ITP. TANIO, TRANS-
PORT TEL.501-461-652 
Szafy, kuchnie i inne zabudowy oraz 
meble nietypowe w cenie promocyjnej. 
Zakład Stolarski Tychy ul.Piwowarów 9, 
tel.609111172 

FinansE:
Chwilówki tylko Tychy  
tel. 516 776 744

KREDYTY I POŻYCZKIKREDYTY I POŻYCZKI
KREDYTY KONSOLIDACYJNE
JEDNA MNIEJSZA RATA + DODATKOWA GOTÓWKA

RÓWNIEŻ DLA OSÓB 
Z NISKĄ ZDOLNOŚCIĄ I ZŁYM BIK

TYCHY, Piłsudskiego 12
biurowiec obok HAL TARGOWYCH

tel. 32 733 20 04, kom. 503 551 667

Oferujemy szybkie kredyty na oświad-
czenie do 20000. Konsolidacje całkowite 
lub częściowe również przy opóźnieniach 
w spłacie obecnych rat. Ponadto w ofer-
cie 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

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

Chwilówki na 30 dni bez BIK. Od 200 do 
1200 zł w 15 min. 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
Poza bankowo KRONOS pierwsza poż.
max. wys. dochodu 669082226

kariEra:
Przedszkole - ZAPISY: www.radosnyma-
luch.com, tel. 504 279 629

rosyJski i UkraiŃski kursy wakacyj-
ne, kursy dla dzieci, egzaminy TELC, 
biuro tłumaczeń www.moscowclub.
pl 609-768-818

Praca:

POSZUKUJĘ STOLARZA - MONTAŻYSTĘ 
MEBLI tel. 691 577 335

Restauracja Berlin Kebab Tychy,ul.Grota 
Roweckiego 42 zatrudni pracownika do 
pracy w kuchni.CV proszę przesyłać na 
adres emtel@pro.onet.pl 

niEruchoMoŚci:

kuPię
Kupię 2pokojowe mieszkanie. Niska zabu-
dowa 1/2pietro. Do 40m2. Bez pośredni-
ków 662712700 

ZaMiEnię
Zamienię mieszkanie własnościowe M-3 
50m2 Os. O na mniejsze lub sprzedam 
tel. 886 539 912 
Zamienię na mniejszy lokal użytkowy w 
centrum miasta 57 m2 (do rozbudowy). 
tel: 501 503 735

sPrZEdaM
TANIO SPRZEDAM ZAGOSPODAROWANY 
OGRÓD W TYCHACH-CZUŁOWIE 900M Z 
ALTANĄ MUROWANĄ (6X4) I PIWNICĄ, 
26 DRZEW OWOCOWYCH, KRZEWY, MA-
LINY, WRAZ Z UMEBLOWANIEM I WYPO-
SAŻENIEM - M.IN. KOSIARKA, PILARKA, 
OPRYSKIWACZ. 32 217 84 93
Komfortowy ogród działkowy kompletnie 
zagospodarowany i wyposażony, duża 
podpiwniczona altana taras kuchnia ła-
zienka 606 411 120 
Do sprzedania mieszkanie 38m2 os.F I 
piętro, 696 707 180 
Do sprzedania mieszkanie 38m2 os.F II 
piętro, 32 2276704, 696 707 180 
sprzedam mieszkanie m4 62m2 os.H 
bez pośredników 508263303 
Sprzedam mieszkanie M-4 o pow. 58 
m2 II pietro, niski blok osiedle N. Cena 
265000 gotowe do zamieszkania.Tel.669 
050 863.

M-3, os F, 38 m, niska zabudowa - 113 
000. VOTUM 500 593 256
M-3, os. H, 44m, z balkonem - 129 000. 
VOTUM: 500 593 256
OKAZJA! M-3, os. G, 48m, z balkonem, po 
remoncie - 151000. VOTUM: 500 593 256
M-3, os E, 49m, z balkonem - 155 000. 
VOTUM: 500 593 256

M-3, os C, 53m, I piętro, niska zabudowa 
- 155 000. VOTUM: 500 593 256
M-4, 57 m, os U, z balkonem - 168 000. 
VOTUM: 500 593 256
M-4, os P, 62 m, z balkonem, po gene-
ralnym remoncie - 249 000. VOTUM: 500 
593 256
OKAZJA! M-3, centrum - os. C, 53 m, z bal-
konem - 159 000. VOTUM: 500 593 256
DO WYNAJĘCIA! M-3, os O, czynsz najmu 
1100 + media. VOTUM: 500 593 256
Świerczyniec, nowy dom w stanie dewe-
loperskim. VOTUM: 500 593 256
OKAZJA! Dom w górach, Pewel Wlk. Las, 
rzeka, piękne widoki, dz. 937m, 179 000.
VOTUM: 501 503 735

miEszkaniE, Tychy oś. E, 2 pokoje, 
39,3m2 – 130 000zł- do negocjacji! 
zapraszam na wizję! Ewa 531 099 
705, e-mail: ewa.szymanska@indo-
mo.info.pl , www.indomo.info.pl 
TyCHy oś C atrakcyjne m-3 cena-
:167000zł – zadzwoŃ- indomo 531-
099-705, e-mail: ewa.szymanska@
indomo.info.pl ofErTa Godna Po-
LECEnia!
okazJa! Lędziny ładne m-3 49m2 
135000zł zadzwoŃ! indomo 531 
099 705, email: ewa.szymanska@in-
domo.info.pl
sPrzEdam dom w mikoŁowiE,wy-
soki standard,pow.uż.200m2, pow.
dz.800m2– zapraszam do ogląda-
nia- więcej informacji pod nr tel.: 
531 099 705 lub ewa.szymanska@
indomo.info.pl 
okazja!na sprzedaż dom w Gostyni, 
pow.uż 256m2, pow.dz.1122m2-Po-
lecam!indomo tel.531 099 705
sUPEr ofErTa! Tychy-oś H m-4 całko-
wicie umeblowane wysoki standard 
cena:219000zł zadzwoń! indomo 32 
494 71 71, 508 063 856 
oka z Ja! Tychy oś B m-3 cena 
155000zł!! tel.881 030 622, e-mail: 
marcin.terebka@indomo.info.pl
 sPrzEdam PiLniE!53,4m2,Tychy,oś E, 
155000zł-zadzwoń! indomo,tel.881-
030-622, e-mail:marcin.terebka@in-
domo.info.pl
okazJa! m-4 Tychy oś f 159000zł-za-
dzwoń! Tel. 881 030 622
TyCHy-E m-3 51m2 cena: 160 000zł 
zadzwoń! tel.881 030 622
okazJa! sPrzEdam PiLniE duże m-4, 
69m2, Tychy-H, 170000zł! zadzwo-
ń!881 030 622, lub e-mail: marcin.
terebka@indomo.info.pl
 TyCHy,oś d, 1 pokój, cena-98 000zł! 
Tel.531 099 212, e-mail:iwona.ro-
zek@indomo.info.pl
okazja! Tychy sprzedam mieszkanie 
pow.51m2 cena:177 000zł-zadzwoŃ 
indomo 531 099 212
okazJa! sprzedam m-3, mikoŁÓw 
- CEnTrUm, 2 pokoje, pow. 50,7m2, 
nowa cena-149000zŁ!zadzwoń - in-
domo Tel. 531 099 212, 32 494 71 71

 sUPEr ofErTa!sprzedam m-2 w Ła-
ziskach Górnych, cena 86 000zł! tel. 
531 099 212 e-mail: tychy@indomo.
info.pl

Sprzedam okazyjnie mieszkanie M4-65m2 
po remoncie, balkon Ip. 793 690 412 

WynaJMę
Wynajmę M2 35m os.H po remoncie, 
umeblowane 696035333, 660537311
Wynajmę mieszkanie 2 pok.z kuchnią 
50m2, os T tel. 506922223 
Tychy os. A 43 m3, umeblowane. Tel. 509-
444-011
Do wynajęcia pomieszczenia na cele han-
dlowe lub magazynowe GIEŁDAKWIATO-
WA. Pomieszczenia ogrzewane, monito-
rowane, o powierzchni ok.38 m2, 50m2.
Kontakt: 32 227-00-45
Wynajmę mieszkanie M2 umeblowane 
os.F tel. 662986947,784337637 
Do wynajęcia 2 pok. na ul.Wyszyńskiego 
980zł tel.798941008 
Do wynajęcia nieumeblowane M3 os F 
696147317 
Garaż do wynajęcia w "METRO" tylko płat-
nikowi VAT netto 190zł tel.602880563
M-2 na os H do wynajęcia media+czynsz, 
niskie odstępne 668035393 
Wynajmę lokal biurowy pow.12 m2 mo-
nitorowany,dobra lokalizacja Hotelowiec 
(skrzyżowanie Budowlanych i Bocheń-
skiego),dostęp do witryny sklepowej 
2x3m tel. 602 880 563

Tychy os W M4, umeblowane, po remoncie, 
IIp, balkon 516 491 202 

ZdroWiE:

innE:

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT KRAJ, EU-
ROPA- ZNIŻKI EMERYCI I RENCIŚCI!!! 537 
30 30 33 www.przeprowadzkiaz.pl

Kupię każde zboże. Min. 23t. Płacę w dniu 
odbioru. Tel: 509 942 079
TRANSPORT- PRZEPROWADZKI - KOM-
PLEKSOWO. Tel. 691 577 335

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

OPIEKA NAD GROBAMI. PROFESJONALNIE. 
TYCHY- WARTOGŁOWIEC. Tel. 605 873 705

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

Transport, przeprowadzki, usługi 
transportowe 664 433 746 
Sprzedam nową Pralko-Suszarkę SAM-
SUNG TANIO 512187309 
Sprzedam wózek do sprzątania 512 187 309
Imprezy urodzinowe dla dzieci www.ra-
dosnymaluch.com, tel. 504 279 629
DJ KUBA - wesela, imprezy okolicznościo-
we, mini disco. Tel: 536 250 543

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  
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

æ MOK Lędziny, ul. Hołdunowska 39
æ MZOZ Lędziny, ul. Asnyka 2
æ UG Bojszowy
æ Biblioteka gminna w Bojszowach, ul. Gościnna 6
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.

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.

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

zamów drobne:
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r e k l a M a

piłkarki ręczne MOSM ty-
chy (rocznik 2000) awanso-
wały do finału pucharu pol-
ski, zajmując drugie miejsce 
w rozgrywanym w łazi-
skach górnych turnieju pół-
finałowym.

w zawodach drużyna MOSM 
zanotowała wyniki: 12:24 

z MOSiR Łaziska Górne, 24:15 
z UKS Olimp Grodków i 13:13 
z UKS Dziewiątka Legnica. Tur-
niej wygrały piłkarki ręczne z Ła-
zisk Górnych. Najlepszą bram-
karką turnieju wybrano Agatę 
Latocha z MOSM Tychy.

W drużynie MOSM grały 
uczennice Szkoły Podstawowej 
nr 18: Oliwia Albingier, Sandra 
Branicka, Patrycja Januszyk, 

Katarzyna Kula, Agata Latocha, 
Jagoda Spychała, Marta Tetiuk, 
(dyrektorem szkoły jest Doro-
ta Grzesica, wychowawcą klasy 
Barbara Dubaj) oraz uczennice 
SP 35: Oliwia Chwedczuk, Natalia 
Czarnecka, Natalia Kmieć, Emilia 
Kowalik (zdobyła najwięcej bra-
mek dla zespołu – 15), Katarzyna 
Stachura, Julia Szubert, Nicole 
Szulc, Weronika Wesołowska, 
Ewa Żyłka (dyrektor szkoły – 
Hanna Rabczyńska).

Zespół przygotowali Barbara 
Frączek i Stanisław Loska.

Teraz drużynę czeka występ 
w ogólnopolskim turnieju fina-
łowym, który rozegrany zostanie 
19–22.06 w Kępnie z udziałem 
najlepszych 16 zespołów z Polski. 
 lS

z a g r a j Ą  W  F i n a L E  P P

awans piłkarek

uczniowie gimnazjum nr 4 
z klasy usportowionej zdo-
byli tytuł mistrzowski pod-
czas finału wojewódzkiego 
śląskiej ligi Orlików o pu-
char Marszałka wojewódz-
twa śląskiego. to pierwsza 
tyska drużyna, która wygra-
ła tę rywalizację, a sukces 
na śląsku stał się przepust-
ką do startu tyskiej drużyny 
w finałach ogólnopolskich.

k lasę gimnazjalną tworzą 
uczniowie z rocznika 1997, 

w większości trenujący w Aka-
demii Piłki Nożnej GKS Tychy. 
Rozgrywki zespół G-4 rozpoczął 
od szczebla miejskiego, potem po-
myślnie przeszedł przez zawody 
rejonowe, półfinał wojewódzki 
i wreszcie spotkał się z najlepszy-
mi ekipami województwa w finale 
w Bieruniu.

W decydujących spotkaniach 
tyszanie pokonali Gimnazjum nr 1 
z Jastrzębia 3:1, a w finale wygrali 
z Gimnazjum nr 29 z Zabrza 5:1. 
Drużyna wystąpiła w składzie: Łu-
kasz Krzczuk – bramkarz, Szymon 
Wróbel, Michał Biskup, Mariusz 

Bojarski (najlepszy zawodnik tur-
nieju finałowego), Tomasz Jarosiń-
ski, Bartłomiej Majnusz, Bartłomiej 
Lutobarski, Mateusz Jestrabek, Da-
wid Kozioł, Wojtek Nowrotek, Łu-
kasz Wadas. Opiekunem drużyny 
jest Tomasz Lutostański.

Turniej finałowy rozegrany 
zostanie w Głuchołazach 20 – 
23.06. problem jednak w tym, 
czy tyska drużyna pojedzie 
na zawody. Jak się okazuje ko-
szy wyjazdu jednego zawodni-
ka to 200 złotych plus wpiso-

we i przejazd. Szkoła poszukuje 
obecnie sponsora, który wspo-
mógłby gimnazjalistów. Trud-
no sobie wyobrazić, że młodzi 
piłkarze nie mieliby skorzystać 
z takiej szansy.

lS

c z y  p i Ł k a r z e  z  g i M n a Z J u M  4  p o j a d Ą  n a  f i n a Ł ?

śląskie złoto Orlików

Zwycięstwo w śląskiej lidze Orlików to jeden z największych sukcesów uczniów gimnazjum nr 4.

podczas długiego weekendu 
niższe ligi rozegrały dwie 
kolejki.

W lidze okręgowej tyszanie 
przegrali 1:3 z liderem i głównym 
kandydatem do awansu do IV 
ligi – Krupińskim Suszec. Zespół 
Piotra Mrozka do przerwy pro-
wadził wyrównaną walkę, a jedy-
nego gola stracił z rzutu karnego. 
Drugiego jednak gospodarze nie 
wykorzystali. Po zmianie stron 
Krupiński otrzymał trzecią szan-
sę na egzekwowanie jedenast-
ki i ją wykorzystał. Po trzeciej 
bramce gospodarzy, honorowe 
trafienie dla GKS II zanotował 
Szewczyk.
Krupiński Suszec – GKS II Tychy 
3:1 (1:0). Bramka: Szewczyk, Sokół 
Wola – GKS II Tychy 1:1.
klasa a: Ogrodnik Cielmice – 
Fortuna Wyry 2:0, OKS Zet Ty-
chy – LKS Wisła Wielka 1:3, LKS 
Rudołtowice-Ćwiklice – JUW-e 

Tychy 4:1, Fortuna Wyry – OKS 
Zet Tychy 2:1, Leśnik Kobiór – 
Ogrodnik Cielmice 0:2.
klasa B. OKS Zet II Tychy – So-
kół II Wola 1:2, Siódemka Tychy 
– Unię II Bieruń Stary 2:0.
klasa c: JUW-e II Tychy – ABR 
Tychy 2:3.

1. Bieruń Nowy 24 57 45–13
2. Ogrodnik 25 54 61–24
3. Wisła Wielka 25 51 63–31
4. LKS Łąka 25 51 52–24
5. Jankowice 25 48 60–30
6. Zet Tychy 25 40 53–39
7. LKS Czarków 25 37 52–46
8. Goczałkowice 25 32 43–40
9. Gardawice 25 32 45–53
10. Rudołtowice 25 32 40–43
11. JUW-e Tychy 24 30 45–58
12. Fortuna Wyry 25 29 44–52
13. Polonia II 25 26 44–56
14. Pniówek II 25 18 31–68
15. Leśnik Kobiór 25 10 18–76
16. Bojszowy II 25 20 17–60

Słab

w  n i ż s z y c h  L i g a c h

Ogrodnik bliżej okręgówki

l
e

s
z

e
k

 s
o

b
ie

r
a

j
a

r
c

 g
iM

n
a

z
j

u
M

 n
r

 4

d
rużyna znakomicie za-
grała w pierwszej czę-
ści rywalizacji, do play 
off przystąpiła z pozy-

cji lidera, przeszła przez wszystkie 
kolejne etapy i znalazła się w gro-
nie czterech najlepszych zespo-
łów. Do awansu zabrakło bardzo 
niewiele – wygrania jednego seta 
w finale w Miliczu.

Zaczęło się jednak pomyślnie, 
bo w meczu z gospodarzami tysza-
nie wygrali 3:2. Biorąc pod uwagę 
stawkę meczu, był to najtrudniej-
szy pojedynek, jaki przyszło im 
stoczyć w tym sezonie z rywala-
mi z Milicza.

– Do tego spotkania przygoto-
waliśmy się bardzo starannie pod 
względem taktycznym i to był nasz 
atut – powiedział trener. – Nasza 
zagrywka ustawiała ataki rywala, 
zawodnicy dokładnie i pewnie tra-
fiali w strefy, udało nam się także 
zatrzymać najskuteczniej punktu-
jącego w zespole rywali zawodnika 
– Jarosława Lecha. Drużyna bardzo 
dobrze spisywała się w najtrudniej-
szych momentach meczu, grając 
z podwójną determinacją. Bardzo 
dobre były zmiany – wprowadze-
nie Bilgonia czy Picia okazało się 
strzałem w dziesiątkę, podobnie 
jak dobrym manewrem był powrót 

do wyjściowego ustawienia z Kozio-
łem w ostatniej fazie spotkania.

ważny set
W drugim meczu TKS prze-

grał z AGH AZS Kraków 2:3. 
Od pierwszego seta na parkiecie 
rozgorzał zacięty bój. Jak wyrów-
nany to był pojedynek, najlepiej 
świadczy przebieg dwóch pierw-
szych setów, wygranych na prze-
wagi – pierwszy przez TKS, drugi 
przez zespół z Krakowa. Ale po-
dobnie było w kolejnych odsło-
nach. Trzeciego seta tyszanie wy-
grali 25:23 i w I lidze znaleźli się 
na odległość jednego seta!

W czwartym prowadzili 10:8, 
12:10, ale potem rywale przyspie-
szyli i zrobiło się 14:10, 14:18 i osta-
tecznie TKS przegrał 20:25. W tie 
breaku od początku naszym siat-
karzem szło jak po grudzie: 1:4, 2:8, 
potem 4:10. Emocje rosły z każdą 
chwilą – 8:13, 10:13, ale końcówka 

należała do AGH AZS, który wy-
grał 15:10.

decydująca porażka
I na zakończenie finałowego 

turnieju tyszanie przegrali w nie-
dzielę z Avią Świdnik 0:3. Drużyna 
zagrała dobry mecz, świetnie spi-
sywała się zwłaszcza na zagrywce, 
jednak Avia udowodniła, iż w staw-
ce finalistów nie ma sobie równych. 
Wygrała wszystkie mecze, w tym 
wypunktowała tyską drużynę.

– Ten czwarty set z Krakowem 
długo będzie mi się śnił po nocach 
– powiedział trener Grzegorz Słaby. 
– AGH AZS był drużyną całkowi-
cie w naszym zasięgu, stąd spora 
dawka goryczy po tej porażce. Dzi-
siaj natomiast, choć naszym atutem 
była zagrywka, drużyna Avii poka-
zała nam miejsce w szeregu, jeśli 
chodzi o grę przez środek siatki. 
Tutaj przewaga rywali była bez-
dyskusyjna, po prostu nie potra-

filiśmy skutecznie powalczyć z tak 
dobrze dysponowanym rywalem. 
Po dzisiejszym meczu czuję wielki 
niedosyt, dopadł nas smutek, że tak 
zakończyła się rywalizacja o awans. 
To było 10 miesięcy ciężkiej pracy, 
wiele wyrzeczeń, poświęceń i potu 
wylanego na treningach. Niestety 
nie osiągnęliśmy zakładanego celu. 
Trzeba o niego powalczyć w kolej-
nym sezonie.
tks nascon kopex tychy – 
ks Milicz 3:2 (25:19, 23:25, 25:27, 
25:22, 15:12).
tks nascon kopex tychy – 
agh aZs kraków 2:3 (25:27, 
26:24, 25:23, 20:25, 10:15).
tks nascon kopex tychy – 
avia Świdnik 0:3 (21:25, 17:25, 
23:25).
1. Avia Świdnik 3 6 9–3
2. KS Milicz 3 4 6–6
3. TKS Nascon 3 4 5–8
4. AGH AZS Kraków 3 4 5–8

tt

t k s  n a s c o n  k o P E x :  u d a n y  s e z o n ,  b e z  h a p p y  e n d u

ten jeden set!
Podsumowując 
rozgrywki ii ligi 

w wykonaniu 
beniaminka tks 

nascon koPex tychy 
można Powiedzieć, 

iż tyszanie zaliczyli 
udany sezon, choć 

bez haPPy endu. 

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

na awans do i ligi siatkarzy będziemy musieli jeszcze poczekać, jednak miniony sezon dostarczył 
sympatykom tej dyscypliny wielu emocji i wrażeń.
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Oficjalne rozpoczęcie sezonu 
żeglarskiego w paprocanach 
nastąpi 8.06, kiedy to roze-
grane zostaną regaty o Złoty 
Róg Miasta tychy, ale pierw-
sze zawody już za nami.

s iedem załóg z pięciu klubów 
wystartowało w regatach 

o Puchar Fundacji Żeglarskiej 
„Dar Śląska”. Zawody ustanowio-
no na pamiątkę zakończenia rejsu 

kpt. Henryka Jaskuły – non stop 
dookoła świata.

W przeddzień regat, tyskich 
żeglarzy odwiedził Maciej Płon-
ka, siostrzeniec kapitana, który 
wraz z rodziną żeglował po je-
ziorze. Puchar zdobyła załoga 
KŻ Tornado z Łazisk (Sławomir 
Białożyt, Angelika Malcherek-
Kajdasz), przed KŻ Ziemowit 
(Andrzej Walczyk, Ewa Walczyk, 
Henryk Niczke) i SW Szkwał 

(Leon Oberski, Beata Oberska, 
Karol Krzyżowski).

Rozpoczęła się kolejna edy-
cja regat Ligi Paprocańskiej, której 
organizatorem jest Porozumienie 
Żeglarskie Paprocany i MOSiR. 
Zwyciężyła załoga KŻ Ziemowit, 
przed Fundacją „Dar Śląska”, KŻ 
Tornado, SW Szkwał oraz H2O 
Sporty Wodne. Patronat honoro-
wy nad imprezą objął prezydent 
Andrzej Dziuba.  lS

l i g a  i  P u c h a r

pod żaglami

w minionym tygodniu gKS 
tychy rozegrał dwa spotka-
nia ligowe – w środę na wła-
snym boisku pokonał 5:0 
wartę poznań, a trzy dni 
później wygrał w Krakowie 
z cracovią 1:0. i liga wkro-
czyła w decydujący etap, 
a w grze o awans liczą się 
trzy zespoły – termalica 
bruk-bet nieciecza, Zawi-
sza bydgoszcz i cracovia 
Kraków.

środowy pojedynek był bardzo 
jednostronny, a grająca od-

młodzonym składem Warta nie 
była w stanie poważniej zagrozić 
GKS Tychy. Już do przerwy ty-
szanie prowadzili 2:0 po golach 
Mateusza Bukowca z rzutu kar-
nego i Jakuba Bąka.

Po zmianie stron domina-
cja zespołu Mandrysza trwała 
w najlepsze, a kolejne gole zdo-
byli Łukasz Małkowski, Mateusz 
Wawoczny i Marcin Folc. Szcze-
gólnej urody było trafienie Mał-
kowskiego, który przepięknie ude-
rzył z rzutu wolnego z niespełna 
20 m.

W sobotę doszło do „meczu 
przyjaźni”, ale tylko między ki-
bicami, bo na boisku walka to-
czyła się na poważnie. Pierwsi 
okazję do zdobycia gola mie-
li gospodarze – piłka minęła 
słupek bramki Piotra Miszta-
la. W odpowiedzi, po jednym 
z kontrataków, strzał Bartłomie-

ja Babiarza był zbyt prosty dla 
bramkarza Cracovii.

Po kwadransie w spojenie ty-
skiej bramki trafił jeden z graczy 
Cracovii, który próbował swoich 
sił strzelając z dystansu. W ten 
sam sposób spróbował zaskoczyć 
bramkarza rywali Mateusz Kup-
czak, który jednak był dokład-
niejszy. W 18. min. młodzieżo-
wy reprezentant kraju trafił piłką 
w samo okienko bramki Pilarza. 
Wymiana ciosów trwała, mimo 
objęcia prowadzenia przez GKS 
Tychy. Bliski podwyższenia był 

Chomiuk, w odpowiedzi po strza-
le gospodarzy z rzutu wolnego pił-
ka trafiła w poprzeczkę. Podobnie 
było przy próbie Macieja Mańki, 
który po indywidualnej akcji ude-
rzał z linii pola karnego.

Po zmianie odważniej za-
atakowała Cracovia. Podopiecz-
ni Piotra Mandrysza dobrze się 
bronili, dzięki czemu gospodarze 
nie stworzyli dobrej okazji strze-
leckiej. Kibice GKS natomiast 
żałowali, że Mateusz Bukowiec 
nie wykorzystał podania Łukasza 
Kopczyka.

GKS Tychy wstrzymał marsz 
Cracovii Kraków do Ekstraklasy, 
choć dzięki remisom Termaliki 
i Zawiszy wciąż pozostała w grze. 
Kto awansuje przekonamy się 
w ostatniej kolejce.
cracovia – gks tychy 0:1 
(0:1). Bramka: Kupczak (18.).

GKS Tychy: Misztal – Mańka, 
Kopczyk, Balul, Chomiuk – Mał-
kowski, Kupczak, Babiarz, Buko-
wiec (89. Wawoczny), Rocki (82. 
Folc) – Bąk.
gks tychy – Warta Poznań 
5:0 (2:0). Bramki: Bukowiec 
(k.), Bąk, Małkowski, Wawocz-
ny i Folc.

GKS: Misztal – Mańka, Kop-
czyk, Balul, Chomiuk – Małkow-
ski, Babiarz (75. Czupryna), Bu-
kowiec (70. Wawoczny), Kupczak, 
Szczęsny (68. Folc) – Bąk.

Po 33 kolejkach GKS zajmuje 
7. miejsce w tabeli z 54 punktami.
 SławOMiR butuRla

n a  F i n i s Z u  l i g o w e g o  s e z o n u

dwie wygrane gks

Rozmawiamy grzegorzem 
Morkisem, trenerem futsa-
lowej drużyny gKS tychy.

tt: przed sezonem zakłada-
liście awans do play-off, jed-
nak znowu musieliście mie-
rzyć się w ramach play-out.
grzegorz Morkis: Pierwszą 
rundę mieliśmy bardzo dobrą, 
bo zdobyte 14 punktów dawało 
dużą szansę na grę w play-off. 
Wydawało się, że po trudnych 
meczach, runda rewanżowa 
będzie łatwiejsza szczególnie, 
że doszli do nas Michał Słoni-
na i Adam Wolak. W czasie naj-
ważniejszych spotkań zaangażo-
waliśmy się w walkę o Puchar 
Polski, co kosztowało nas spo-
ro sił, a później przełożyło się 
na wyniki. W samym play-out 
jednak pięciu doświadczonych 
zawodników (Słonina, Wolak, 

Myszor, Jagiełło i Szachnitow-
ski – red.) uzupełnianych przez 
zdolną i ambitną młodzież, po-
kazało się z dobrej strony. Walkę 
o utrzymanie utrudniła nam kon-
tuzja Zbyszka Modrzika, którego 
momentami nam bardzo brako-
wało. Jednak 19 punktów na ko-
niec sezonu dało nam dziewiątą 
pozycję, a więc żartobliwie mó-
wiąc poprawiliśmy wynik z po-
przedniego sezonu.

Myślicie już zapewne o następ-
nym sezonie. jakie plany?

Z planowaniem jest na razie 
trudno, bo nie wiemy jakim bę-
dziemy dysponować budżetem. 
Chcielibyśmy go zwiększyć kilku-
krotnie, żeby móc walczyć o coś 
więcej. Zasadniczo co roku chce-
my poprawiać miejsce z poprzed-
niego sezonu i nie inaczej będzie 
teraz. Ale największą zmianą 

w klubie jest moja... rezygnacja 
z funkcji trenera.

Kto będzie przygotowywał 
i prowadził zespół?

Roman Trojanowski, a jego 
asystentem będzie Michał Słonina. 
Chciałem zrezygnować już po za-
kończeniu poprzedniego sezonu, 
ale po rozmowach z zawodnikami 
postanowiłem zostać. Dlatego też 
pod koniec tych rozgrywek miałem 
wrażenie, że nie tak miało wyglądać 
moje pożegnanie z ławką trenerską, 
ale na szczęście zespół się utrzymał. 
Co będę robił? Nie zakładam pracy 
w innym klubie, ale też nie wyklu-
czam powrotu na ławkę GKS. Teraz 
muszę trochę odpocząć, zająć się 
sprawami organizacyjnymi w klu-
bie, pracą w związku i poświęcić 
więcej czasu rodzinie.

ROZMawiał
SławOMiR butuRla

t r Z y  P y t a n i a  d o  g r z e g o r z a  M o r k i s a

planowa rezygnacja

Stowarzyszenie Sportowe 
tychy organizuje całodobo-
wy Mecz piłki nożnej, któ-
ry ma charytatywny cel. 
Spotkanie odbędzie się z 14 
na 15 czerwca.

Podczas gry odbywać się 
będzie zbiórka środ-

ków na wyposażenie salki re-
habilitacyjnej w Hospicjum 
im. św. Kaliksta I w Tychach. 
Będzie również możliwość zare-
jestrowania się jako potencjalny 
dawca szpiku kostnego.

Całodobowy Mecz Piłki Noż-
nej rozegrany zostanie na sztucz-
nym boisku przy Stadionie Miej-
skim. W związku z modernizacją 

obiektu, wejście na boisko usytu-
owane będzie od strony kortów te-
nisowych (od ul. Grota Roweckie-
go). Mecz rozpocznie się w piątek 
(14.06.) o godz. 14, a zakończy się 
w sobotę (15.06.) o godz. 14.

Swój udział zapowiedziały 
zespoły młodzieżowe UKS GKS 
Tychy, a także zespół futbolu 
amerykańskiego Tychy Falcons, 
hokeistki Atomówek, piłkarki 
Polonii, futsalowcy, piłkarze, 
hokeiści i koszykarze GKS Ty-
chy, a także Oldboje GKS i Re-
prezentacja Śląska Oldbojów. 
Patronat honorowy objął Pre-
zydent Miasta Tychy – Andrzej 
Dziuba.

 Słab

g r a n i e 
d L a  h o s P i c J u M

przez 24 godziny...

w poroninie rozegrano Mi-
strzostwa polski przedszko-
laków, w których wystar-
towało 127 dzieci, w tym 
14-osobowa ekipa tychów.

nasi najmłodsi szachiści po-
nownie spisali się najlepiej 

i po raz czwarty z rzędu „Kubuś 
Puchatek” z Tychów okazał się 
najlepszym przedszkolem w Pol-
sce! Tychy reprezentowała eki-
pa Niepublicznego Przedszkola 
im. Kubusia Puchatka: Dominika 

Wachel, Zofia Broś, Wiktoria Ma-
szynkiewicz, Łucja Kołodziej, Ju-
lia Witos, Anna Pawełko, Mikołaj 
Stępniak, Adam Cituk, Lucjan Si-
purzyński, Olaf Gadomski i Igor 
Hankiewicz oraz z Przedszkola nr 
5: Nadia Komorowska, Maciek 
Mróz i Adam Chwalczyk.

Indywidualnie najlepiej wy-
padli Nadia Komorowska i Do-
minika Wachel oraz Mikołaj 
Stępniak i Lucjan Sipurzyński, 
którzy wywalczyli normy na piątą 
kategorię szachową.

Podopieczni dyrektor przed-
szkola Marii Baar i trenera Ja-
nusza Górskiego, jak przystało 
na sportową reprezentację, ubra-
ni byli w jednakowe koszulki. 
W czasie turnieju wspomagani 
byli przez liczne grono rodzi-
ców, którzy wraz z dyrekcjami 
przedszkoli – Kubusia Puchat-
ka i Przedszkola nr 5 – pomogli 
w organizacji wyjazdu na mi-
strzostwa. Najmłodszym naszym 
sportowcom serdecznie gratulu-
jemy. lS

w  b a r w a c h  „ k u B u s i a  P u c h at k a”

Szachowi mistrzowie polski

tyska reprezentacja szachowa na Mistrzostwach polski przedszkolaków. podczas zawodów 
rodzice wspierali dzieci, jak tylko mogli.

Mateusz Kupczak (z lewej) 
– strzelec jedynej bramki 
w meczu z cracovią.

M e M o r i a Ł 
J a n a  d E r y

Zaproszenie 
na piknik
w najbliższą sobotę, 8 czerw-
ca w Ow paprocany odbę-
dzie się 4. edycja pikniku 
biegowego im. jana dery.

na bieg zaprasza Stowarzy-
szenie Promocji Lekkiej 

Atletyki, MOSiR i KB 40-latek. 
Bieg rozpocznie się o godz. 11.30 
– dystans biegu głównego 10 km, 
nordic walking – 7 km. W biegu 
głównym mogą uczestniczyć za-
wodnicy, którzy ukończyli 16 lat 
i opłacą wpisowe. Oprócz biegu 
głównego (kategorie wiekowe) 
odbędą się także biegi dziecięce 
i młodzieżowe. Zapisy w dniu za-
wodów od godz. 8 do 11.15. lS
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BLiźnięta 22.V-20.Vi
Znajdujesz się pod sprzyjającym wpły-
wem gwiazd. Nie będziesz miał powo-
dów do narzekań.

rak 21.Vi-22.Vii
W najbliższych dniach odniesiesz suk-
ces zawodowy. Dobry humor nie będzie 
Cię opuszczał.

LEW 23.Vii-22.Viii
Sprawy osobiste mogą wymknąć się 
spod kontroli. Możesz mieć wrażenie, 
że ziemia usuwa Ci się spod nóg...

Panna 23.Viii-22.ix
W pracy nie będziesz narzekał na brak 
zajęć. W nadchodzących dniach czeka 
Cię służbowa podróż.

Waga 23.ix-23.x
Zaplanuj dokładnie, co zamierzasz zro-
bić w nadchodzących dniach. Skup się 
na najważniejszych sprawach.

skorPion 24.x-21.xi
Nie przejmuj się zbytnio, problemy 
zdrowotne okażą się przejściowe. Pod 
koniec tygodnia poczujesz się lepiej.

strZELEc 22.xi-21.xii
Sprawdź, czy przypadkiem nie ominęło 
Cię coś ważnego. Na pewno o niczym 
nie zapomniałeś?

koZiorożEc 22.xii-19.i
W sprawach sercowych wszystko powoli 
się układa. Nie powinieneś przyspieszać 
biegu spraw.

Wodnik 20.i-18.ii
Problemy finansowe spędzają Ci sen 
z powiek. Zastanów się, jak podrepe-
rować domowy budżet.

ryBy 19.ii-20.iii
Unikaj niepotrzebnych napięć. Powinie-
neś bardziej ważyć słowa, zbyt łatwo 
przychodzi Ci osądzanie innych.

Baran 21.iii-20.iV
Twój upór komplikuje całą sprawę. Za-
stanów się, spokojnie, w których kwe-
stiach możesz pójść na kompromis.

Byk 21.iV-21.V
Jesteś bardzo stanowczą osobą, co wy-
wiera zdecydowanie pozytywny wpływ 
na współpracowników. Tak trzymaj!
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Wytnij ten kupon, naklej na 
kartę pocztową wraz z hasłem 
i prześlij do 3 czerwca 2013 r. 
na adres redakcji: twoje tychy, 
al. Piłsudskiego 12, 43–100 ty-
chy.

kuPon nr 289

Osoby, których prawidłowe rozwiązania krzyżówki 
dotrze do nas jako trzecie i szóste, otrzymają ża-
kardowe obrusy firmy „Haft”. Hasło z krzyżówki 
nr 287: „wKRótce feStiwal eKOMaSteR”. 
Nagrodę, otrzymuje: anna Piekarska. Można 
ją odebrać w terminie 30 dni, w siedzibie redakcji: 
Tychy, al. Piłsudskiego 12, I piętro, od pon. do pt. 
w godz. 7-15. Szczegółowy regulamin krzyżówki 
dostępny jest w redakcji.
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