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Po raz 13. w zameczku 
myśliwskim w Promnicach 

Prezydent tychów 
oraz okręgowa 

izba Przemysłowo-
handlowa zorganizowali 

galę tyskiego lidera 
Przedsiębiorczości. 

statuetki hermesów 
biznesu, otrzymali 

Przedsiębiorcy i osoby 
szczególnie wyróżniające 

się w Pracy i działalności 
na rzecz miasta i regionu.

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

t
egoroczne spotkanie przypada 
w okresie narastających obaw o kon-
dycję naszych firm, w okresie spo-
wolnienia gospodarczego, co rzutuje 

nie tylko na przedsiębiorstwa, ale też wpływa 
na dochody budżetu miast i gmin, a co za tym 
idzie na inwestycje lokalne – powiedział Zbi-
gniew Gieleciak, prezes OIPH. – Analitycy 
twierdzą że przed nami trzy lata stagnacji. 
Obecna odsłona kryzysu zarówno dla przed-
siębiorców, jak i pracowników, jest bardziej 
dotkliwa. Z jednej strony trudniej o pracę, 
a z drugiej trudno przedsiębiorcom pozyskać 

pracowników – fachowców. To efekt zarówno 
kryzysu wewnętrznego i recesji w strefie EURO, 
ale też efekt zmian, unowocześnienia, postępu 
zachodzącego w gospodarce, i niedostosowania 
kształcenia dla potrzeb gospodarki.

W Gali wzięli udział m.in. eurodeputo-
wani Małgorzata Handzlik i Jerzy Buzek oraz 

minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bień-
kowska.

więcej o Gali tyskiego  
lidera przedsiębiorczości 
– czytaj na str. 3

Biznes w cieniu 
kryzysu

Świeżo wyremontowany 
oddział, sale z łazienkami, 
nowoczesny sprzęt – to ob-
raz oddziału geriatryczne-
go działającego w naszym 
mieście.

tak wiele w mediach ostatnio 
mówi się o tym, że oddziały 

geriatryczne w naszym kraju są 
w opłakanym stanie i nikt nie 
chce się w nich leczyć. A geriatria 
to jakby zapomniana dziedzina 
medycyny, bo niewielu lekarzy 
wybiera tę właśnie specjalizację. 
Do tego dochodzi jeszcze kwe-
stia słabego finansowania przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 
W dobie starzejącego się społe-
czeństwa, potrzebne są większe 
kontrakty i większa liczba łóżek. 

Dlatego tym bardziej cieszy fakt, 
że w tych trudnych realiach, ge-
riatria w Megrezie Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym ma się 
całkiem dobrze.

Już po wejściu na korytarz 
oddziału, uwagę zwraca żywa, 
przyjemna kolorystyka. Barwy 
ścian zgrane z kolorem posadz-
ki. Sale chorych również świe-
żo odmalowane. Każda z nich 
ma wykafelkowaną łazienkę. 
Oddziałowa sala rehabilitacyj-
na wyposażona jest w nowocze-
sny sprzęt. Kilka dni temu zaku-
piono nowe, przyłóżkowe stoliki. 
Wkrótce przyjdzie dostawa no-
wych, elektrycznie sterowanych 
łóżek dla pacjentów, a także kar-
diomonitory i holtery. Trwają 
starania o pozyskanie nowego 

USG. To wszystko, jak podkreśla 
ordynator Jolanta Szkliniarz, jest 
zasługą ludzi dobrej woli. Czę-

sto wdzięcznych rodzin byłych 
pacjentów.

więcej czytaj na str. 5
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tyska geriatria może być wzorem
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Ostatnie pół roku pokazało, jak dużym potencjałem dysponują tychy oraz tyska 
podstrefa KSSE.

Bohaterki tygodnia: matylda kurska i Joanna krosny
tyszanki zostały laureatkami ogólnopolskiego konkursu 
organizowanego przez iPn. > strona 2

to był jej dom
w piątEK, 7 czErwca, w MuzEuM MiEjSKiM 
w tychach OtwartO wyStawę poświęco-
ną twórczości architektonicznej Marii Czyżewskiej. 
Trudno byłoby wyliczyć jej wszystkie prace projek-
towe, wykonywane indywidualnie lub w zespole. Nie 
sposób jednak nie wymienić tak dużych projektów 
jak kościół p.w. św. Jadwigi, Technikum Budowlane, 
obiekt administracyjny spółdzielni „Oskard”, czy bu-
dynki mieszkalne osiedla B, F4, D1, D3.
 strona 8

szpeci, ale nie 
zagraża
przEprOwadzOnO pracE 
zaBEzpiEczającE na stra-
szącym od lat mieszkańców 
Tychów i gości prywatnym 
szkieletorze na al. Jana Paw-
ła II. Wykonywane były w ra-
mach tzw. egzekucji admini-
stracyjnej.
 strona 4

gotowy kolejny odcinek
w czwartEK, 6 czErwca, OddanO 1,5-Ki-
lOMEtrOwy OdcinEK dK 1 – od al. Piłsudskiego 
do ul. Sikorskiego. strona 5

W gronie ekspertów
dO OczySzczalni ŚciEKów rcGw Sa w urBa-
nOwicach, przyjEchali EurOpEjScy SpE-
cjaliŚci w dziedzinie wykorzystania biogazu.
 strona 6

a właśnie, że latem!
zwyKłO Się Mawiać, żE najlEpSzą pOrą 
na KupnO SaMOchOdu jESt przEłOM 
rOKu. Okazuje się jednak, że to właśnie w nadcho-
dzących tygodniach tyskie salony samochodowe szy-
kują atrakcyjne promocje.
 twoje auto strony 10–11

Jubileuszowy festyn rodzinny
tySKa SpółdziElnia MiESzKaniOwa 
„OSKard” zapraSza MiESzKańców Mia-
Sta na festyn z okazji 55-lecia, który odbędzie się 
15 czerwca na placu przy hali sportowej MOSiR (al. 
Piłsudskiego). W programie mnóstwo atrakcji, m.in. 
koncerty, konkursy, zabawy dla dzieci. Gwiazdą wie-
czoru będzie Budka Suflera.
 strona 12

remis na pożegnanie
GKS tychy zaKOńczył 
SEzOn 2012/2013 bezbram-
kowym remisem z Bogdanką 
Łęczna. Awans do ekstraklasy 
wywalczyły zespoły Cracovii 
Kraków i Zawiszy Bydgoszcz.
 strona 14
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tyski oddział geriatryczny jest jedynym z sześciu  
w woj. śląskim.
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n ie ma już wiosny, takiej z prawdziwego zdarze-
nia, jesieni, nie mówiąc o babskim lecie. Od razu, 

albo bardzo gorąco, albo zimno, deszczowo, nieprzy-
jemnie. Gdzieś nam uciekły okresy przejściowe w po-
godzie, takie pozwalające na złapanie oddechu. Nic 
więc dziwnego, że coraz gorzej się czujemy, nerwowi, drażliwi, bez 
kondycji, pesymistyczni. A wspominam o tym wszystkim nie przy-
padkowo. Rozwój medycyny w ostatnich latach jest wręcz niepraw-
dopodobny. Wystarczy wspomnieć tylko sukces gliwickich lekarzy, 
operacja twarzy zakończona sukcesem.
Świat techniki, psychologii, automatyki, ma coraz mniej tajemnic. 
A jednak. Od kilku dni obserwujemy powódź w Pradze, Bawarii, Buda-
peszcie. Kilkanaście dni popadało, i wszyscy mają problemy. Nie tylko 
my jesteśmy bezbronni wobec przyrody. U nas powodzie to głównie 
efekt wieloletnich zaniedbań, braku tak konsekwentnie realizowanych 
programów, pieniędzy. Co nie zmienia faktu, że w starciu z przyrodą, 
przegrywają i ci, którzy wydawałoby się, że są przygotowani na od-
parcie każdego żywiołu. Warto sobie od czasu do czasu uświadomić 
prostą, banalną prawdę. Nie wszystko możemy, nie wszystko zależy 
od nas. Człowiek to brzmi dumnie, ale jest on też częścią tego świata, 
a nie jego panem wszechwładnym.
I dobrze byłoby, żeby przynajmniej przez jeden tydzień nie padało.

choćby jeden tydzień
jan Mazurkiewicz

j.mazurkiewicz@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. sylwia Witman
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11.06.2003 – w Teatrze Małym 
odbył się III Festiwal Piosenki 
i Twórczości Osób Niepełno-
sprawnych.
12.06.2002 – Małgorzata Ada-
mek, Anna Reichert i Dawid 
Szczepaniec z Gimnazjum nr 3 
zajęli I miejsce w ogólnopolskim 
konkursie na gawędę ekologiczną 
podczas V Festiwalu Ekologiczne-
go Dni Ziemi 2002.
13.06.2004 – Stowarzyszenie 
„Przyjaciele 71” oraz GKS Tychy 

zorganizowały na tyskim stadio-
nie imprezę pt. „...w moim sercu 
Tychy”. Na boisku zobaczyć można 
było m.in. Jerzego Dudka, Radosła-
wa Gilewicza, Kazimierza Szachni-
towskiego, Albina Wirę, Mariusza 
Czerkawskiego, Annę Kasprzyk.
15–16.06.2001 – w Teatrze 
Małym odbyła się kolejna edy-
cja konkursu „Garażowe Granie”. 
Na tyskiej scenie zaprezentowało 
się 18 zespołów. Na zakończenie 
wystąpił zespół VooVoo.

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

historyczne komiksy
tyszanki Matylda Kurska 
i joanna Krosny zostały 
laureatkami ogólnopolskie-
go konkursu organizowane-
go przez ipn.

gala wręczenia nagród odbyła 
się w piątek, w warszawskim 

Centrum Edukacyjnym Instytu-
tu Pamięci Narodowej „Przysta-
nek Historia”. Prace na konkurs 
„Epizody z historii najnowszej 
Polski w komiksie 1918–1989” 
można było nadsyłać w trzech 
kategoriach. Matylda Kurska 
zdobyła pierwsze miejsce w ka-
tegorii szkoły podstawowe. Jo-
anna Krosny zajęła drugą lokatę 
w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych.

historia pradziadka
Komiks Matyldy zatytuło-

wany był „Wschodnie losy mojej 
rodziny – na podstawie pamięt-
ników Tadeusza Zawadzkiego”. – 
To mój pradziadek, który opisał 
swoje wspomnienia z Kazach-

stanu, gdzie został wywieziony 
podczas II wojny światowej, gdy 
był mniej więcej w moim wie-
ku. Spędził tam sześć lat. Komiks 
jest o przygodach, które go tam 
spotkały. Ma osiem stron, na-
rysowanie zajęło mi jakieś 4–5 
dni – opowiada Matylda Kurska, 
uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 10 w Tychach. – Do udzia-
łu w konkursie namówiła mnie 
mama i podsunęła mi pomysł, 
żeby wykorzystać te właśnie 
wspomnienia pradziadka – do-
daje.

pomysł profesora
Z kolei, Joanna Krosny 

z II Liceum Ogólnokształcące-
go z Oddziałami Integracyjny-
mi im. C.K. Norwida przyznała, 
że pomysł podsunął jej nauczy-
ciel historii Michał Glenszczyk. 
– To od niego dostałam książ-
ki na temat pancerników i in-
nych militariów. Również pan 
profesor zaproponował mi te-
mat „Namierzenie niemieckie-
go pancernika Bismarcka przez 
polski niszczyciel ORP Piorun” – 
mówi Joasia. Jej komiks również 

ma osiem stron. Jak wspomina, 
rysunki wykonywała codziennie 
ok. czterech godzin przez dwa 
tygodnie. – Ręka już mnie po-
twornie bolała. Czasem chciałam 
odpuścić, ale pan profesor bardzo 
mnie motywował – wspomina.

Obydwie dziewczyny zgod-
nie przyznają, że nie spodziewały 
się wygranej, bo jak twierdzą nie 
były w pełni zadowolone ze swo-
ich prac. Na szczęście jury było in-
nego zdania. Nasza redakcja rów-
nież przyłącza się do gratulacji!

Ewa StrzOda

r e k l a M a

Od lewej: Matylda Kurska, anna Klimowicz – członek komisji konkursowej, joanna Krosny.
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t
ylko w styczniu tego 
roku zgłoszonych zo-
stało 600 nowych ofert 
pracy, podczas gdy 

w grudniu ubiegłego roku było 
ich zaledwie 220 – powiedział. 
– Świadczy to również o dobrej 
współpracy instytucji otoczenia 
biznesu, w tym przede wszyst-
kim Urzędu Pracy, Izby, KSSE 
i władz miasta z przedsiębior-
cami. Niestety, rośnie bezrobo-
cie wśród osób młodych i ko-
nieczna jest ofensywa na rzecz 
jego zmniejszenia. Musimy być 
skuteczniejsi niż Południowa 
Europa, gdzie bezrobocie mło-
dych poniżej 25. roku życia się-
ga 60 proc. w Grecji, 56 proc. 
w Portugali i 38 proc. we Wło-
szech. W Polsce wynosi ono 
28 proc., a w UE 23,5 proc. W Ty-
chach nie jest tak źle. Na koniec 
kwietnia stopa bezrobocia wy-
nosi 7,8 proc. (w woj. śląskim 
11,9 proc.). Ale ludzie do 25. 
roku życia stanowią 13,8 proc. 
ogółu bezrobotnych w Tychach, 
a do 30. roku życia ten wskaźnik 
wynosi już prawie 30 proc., tj. 
prawie 2.000 osób, z czego 1/5 
posiada wyższe wykształcenie. 
Chciałbym zaapelować do na-
szych przedsiębiorców, byśmy 
wspólnie stworzyli program 
wsparcia zatrudnienia, wspar-
cia pracy i prowadzenia własne-
go biznesu. Będzie to program 
na rzecz wzrostu zatrudnienia, 
staży i zakładania własnych firm 
przez ludzi młodych, zwłaszcza 
do 30. roku życia. OIPH podej-
mie w tym zakresie specjalne 
działania inicjujące.

Odznaczenia i laury
Piątkowa (7.06) uroczystość 

rozpoczęła się od wręczenia od-

znaczeń państwowych, przyzna-
nych przez Prezydenta RP. Złote 
Krzyże Zasługi otrzymali: Hen-
ryk Borczyk, prezes Tauron Cie-
pło SA – za działalność społecz-
ną i charytatywną oraz Krzysztof 
Zamasz prezes Enea SA – za za-
sługi w działalności na rzecz roz-
woju energetyki. Krzysztof Za-
masz wyróżniony został także 
ustanowioną przez Sejmik Wo-
jewództwa Śląskiego Odznaką 
Honorową „Za zasługi dla wo-
jewództwa śląskiego”. Ponad-
to „Laur Umiejętności i Kom-
petencji”, przyznawany przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą 
w Katowicach oraz przyznawany 
przez Śląskiego Stowarzyszenie 
Menedżerów tytuł „Menedżer 
roku 2012” odebrał prezydent 
Andrzej Dziuba.

węglowy sukces
Wśród nagrodzonych aż 

cztery firmy związane są z gór-
nictwem.

– Górnictwo przeżywa wzlo-
ty i upadki, okresy koniunktury 
i dekoniunktury, ale jest to cały 

czas bardzo znacząca dziedzina 
naszego przemysłu – powiedzia-
ła Joanna Strzelec-Łobodzińska, 
prezes Kompanii Węglowej SA 
– To dowód, że nasze projek-
ty i ich realizacja są dostrze-
gane. Nową perspektywę, tak-
że w sferze tworzenia nowych 
miejsc pracy, reindustrializa-
cji, otwiera budowa elektrowni 
w Woli. To kolejny dowód na to, 
że przyjęcie w jednej spółce cy-
klu technologicznego od wydo-
bycia węgla, po sprzedaż energii, 
jest działaniem o wiele bardziej 
ekonomicznym, eliminującym 
wiele zagrożeń, które doświad-
czają same kopalnie i same elek-
trownie.

Przedsiębiorcą roku został 
dr inż. Henryk Stabla, prezes Za-
rządu Przedsiębiorstwa Komple-
mentacji i Montażu Systemów 
Automatyki CARBOAUTOMA-
TYKA SA.

– Z firmy o średnich i sła-
bych wynikach ekonomicznych, 
udało nam się stworzyć silną 
grupę czterech firm, w których 
powstało 500 nowych miejsc 

pracy, a prawie 1/3 produkcji 
eksportujemy – powiedział. – 
W sumie zatrudniamy 1.000 
osób. Kluczem do sukcesu oka-
zała się dywersyfikacja – nie sto-
imy na jednej nodze, pracujemy 
wprawdzie w jednej grupie, ale 
w wielu dziedzinach i kierun-
kach – przemysł, elektronika, 
układy automatyki w kilku ga-
łęziach przemysłu, ochrona śro-
dowiska.

– W Europie wzrasta rola 
węgla w polityce energetycznej. 
Niemcy planują wybudować 26 
nowych elektrowni węglowych, 
a udział węgla w produkcji ener-
gii wzrósł w ciągu dwóch lat 
z 23 proc. do 26 proc. Dlatego 
konieczne jest nadanie w Pol-
sce górnictwu i węglu też od-
powiedniej rangi, niezbędna jest 
aktualizacja założeń polskiej po-
lityki energetycznej do 2030 r., 
zakładająca oparcie energetyki 
na węglu. Obok wzrostu pro-
dukcji energii z odnawialnych 
źródeł, powinno to stworzyć sta-
bilne podwaliny na przyszłość 
polskiej energetyki – skomen 

tował sukcesy firm górniczych 
prezes Zbigniew Gieleciak.

pierwsze  
wyróżnienie

Po raz pierwszy statuetka 
Hermesa trafiła do Spółdzielni 
Mieszkaniowej Oskard w kat. 
Usługa.

–  W s ł u c h u j e m y  s i ę 
w to, co mówią nasi mieszkań-
cy, staramy się szybko reagować 
na ich potrzeby i oczekiwania 
oraz prowadzić gospodarkę re-
montową na wysokim poziomie 
przy umiarkowanych kosztach 
– stwierdził Piotr Polis, prezes 
Oskardu. – To są atuty naszej 

spółdzielni. Jednak jeśli chodzi 
o spółdzielnie, mamy obecnie 
w Polsce negatywny klimat po-
lityczny. Nagłaśniane są sprawy 
problematyczne i na nich budu-
je się wizerunek spółdzielczo-
ści. Jako spółdzielcy, których 
w kraju jest ok. 3 mln, uważamy, 
że to dobry sposób zarządzania 
nie tylko substancją mieszka-
niową, ale także w innych dzie-
dzinach. W naszej spółdzielni 
nie ma żadnych tendencji od-
środkowych – mieszkańcy nie 
chcą wydzielać swoich miesz-
kań i tworzyć wspólnot miesz-
kaniowych.

tt

1 3 .  g a L a  t y s k i e g o  l i d e r a  p r z e d s i ę b i o r c z o Ś c i

górnicza ofensywa
nagrody i Wyróżnienia tyskiego 

Lidera PrzedsięBiorczości:

usŁuga. wyróżnienia: nzoz helPmed zPch im. 
dr med. tadeusza boczonia – za oryginalne i innowacyj-
ne działania w zakresie lecznictwa i rehabilitacji oraz do-
rbud-instal s.j. dorota i robert różyccy, józef mar-
kiewicz – za innowacyjne kontenerowe obiekty instalacji 
sanitarnych.
nagroda: tyska spółdzielnia mieszkaniowa oskard – 
za długoletnią, wielopłaszczyznową politykę mieszka-
niową oraz społeczną w tychach.

Produkt. wyróżnienia: akord sp. z o.o. – za realiza-
cję ekologicznego i niestandardowego osiedla kolorowe-
go w tychach oraz kwk Piast – za ekologiczne paliwa 
węglowe.
nagroda: bioagra-oil sa – za innowacyjne rozwiąza-
nia w zakresie biopaliw i biokomponentów.

Firma. wyróżnienia: naVo Polska grupa dystrybu-
cyjna sp. z o.o. oraz nadwiślańska agencja turystyczna  
sp. z o.o.
nagroda: kompania węglowa sa

PrzedsięBiorca roku. dr inż. henryk stabla, pre-
zes zarządu Przedsiębiorstwa komplementacji i mon-
tażu systemów automatyki carboautomatyka sa 
– za zbudowanie grupy kapitałowej carboautoma-
tyka o zdywersyfikowanej i innowacyjnej działalno-
ści. grupę tworzą: carboautomatyka, damel, oPa 
carbo, carbo Projekt i miFama.

Promotor PrzedsięBiorczości – minister rozwoju 
regionalnego elżbieta bieńkowska – za efektywne pozyski-
wanie funduszy w nowej perspektywie unijnej 2014–2020. 

WyBitna PostaĆ regionu – prof. jerzy buzek.

r e k l a M a

mimo odczuwalnych 
skutków 

ekonomicznego 
sPowolnienia, 

ostatnie Pół roku 
Pokazało, jak 

dużym Potencjałem 
dysPonują 

tychy oraz 
tyska PodstreFa 

ksse. kiedy 
w Fiat auto Poland 

zaPowiedziano 
zwolnienia 

gruPowe, tyskie 
Firmy, zdaniem 

zbigniewa 
gieleciaka, Prezesa 

okręgowej izby 
Przemysłowo 

handlowej, 
udowodniły, 

iż PotraFią się 
zmobilizować 

i tworzyć nowe 
miejsca Pracy.

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

przedsiębiorcą roku został dr inż. henryk Stabla (z lewej). Statuetkę hermesa odebrał z rąk 
prezydenta andrzeja dziuby.
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Prezydent Miasta Tychy
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy  

przy al. Niepodległości – VII piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa 
 przeznaczonych do wydzierżawienia:

Nr 
działki Nr KW Położenie Przeznaczenie w MPZP  

lub studium Cel udostępnienia Powierzchnia
udostępniana

788/3 KA1T/00007163/9 ul. Oświęcimska

MPZP - brak studium:  
wielofunkcyjne ter. aktywności gospo-

darczej  
o charakterze wytwórczym

nieodpłatne parkingi  
związ. z działalnością 

dzierżawcy
1130 m2

793/13 KA1T/00043705/5 ul. Oświęcimska j.w. droga dojazdowa 100 m2

k o M u n i k a t y

s z k i e L e t o r  z a b e z p i e c z o n y

Szpeci, ale nie 
zagraża

przeprowadzono prace za-
bezpieczające na straszącym 
od lat mieszkańców tychów 
i gości prywatnym szkiele-
torze na al. jana pawła ii. 
wykonywane były w ra-
mach tzw. egzekucji admini-
stracyjnej.

tym samym przy budowli 
przywrócono ruch na jezd-

ni, natomiast piesi nadal muszą 
przechodzić przez parking. Jak 
się okazuje, chodnik znajduje się 
na terenie prywatnym i ruch pie-
szy może zostać tutaj przywró-
cony, jeśli właściciel drogi (mia-
sto) porozumie się w tej sprawie 
z właścicielem posesji.

Warto przypomnieć, iż na-
kaz rozbiórki niebezpiecznych 
elementów szkieletora, zagra-
żających przechodniom i prze-

jeżdżającym tutaj samochodom, 
Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego wydał pięć lat 
temu, jednak właściciel budowli 
go nie wykonał. Potrzebne było 
przeprowadzenie całej procedu-
ry, zakończonej egzekucją admi-
nistracyjną i od soboty prowa-
dzone są prace zabezpieczające, 
polegające na usunięciu skorodo-
wanych elementów konstrukcji 
i płyt. Budowla jest już zabez-
pieczona, choć nadal wygląda... 
jak wygląda.

Nie zrealizowano jednak 
wszystkich zaleceń, a jedynie 
taki zakres prac, na ile pozwalały 
środki wojewody, bowiem zabez-
pieczenie przeprowadzone zo-
stało z funduszy wojewódzkich. 
Teraz właściciel budowli będzie 
musiał zwrócić pieniądze.

lS

k r o n i k a  P o L i c y J n a

æææ pOlicjanci z tychów 
pOSzuKują przEMySława 
SMOlińSKiEGO (ur. 14.08.1980 
r w Katowicach, zam. Taciszów, 
ul. Dworcowa 12), który zaginął 
31 maja i do chwili obecnej nie 
powrócił. Zaginiony ma 32 lata, 
176 cm wzrostu. Jest szczupły, 
ma krótkie, ciemne włosy, oczy 
piwne, owalną twarz, odstające 
uszy. W dniu zaginięcia ubrany 
był w granatową kurtkę bez kaptu-
ra, buty beżowe, spodnie dżinso-
we. Zaginiony ostatni raz widzia-
ny był 31 maja br. na stacji Shell 
przy ul. Beskidzkiej w Tychach, 
gdzie pozostawił swoją dziewczy-

nę, a następnie odjechał w nie-
znanym kierunku vw UP o nr rej. 
SGL5FE2. 5.06 samochód został 
znaleziony w Szczyrku, natomiast 
zaginiony do chwili obecnej nie 
nawiązał kontaktu z rodziną.
Każdy, kto może udzielić informa-
cji o losie zaginionego proszony 
jest o kontakt z KMP w Tychach, 
tel. 32/32 56 386, 32/32 56 385 lub 
z najbliższą jednostką policji – tel. 
997 i 112.
æææ 8.06 tyScy pOlicjanci 
intErwEniOwali na ul. 
żwaKOwSKiEj, GdziE dO-
SzłO dO pOBicia w jEd-
nyM z lOKali. Poszkodowa-
nym był 46-latek, którego pobili 
25-latek i jego 51-letni ojciec. Ba-
danie stanu trzeźwości zatrzyma-
nych wykazało blisko 2 promile 
alkoholu w organizmie. Pijani 
mężczyźni noc spędzili w poli-
cyjnym areszcie. O ich dalszym 
losie zadecyduje prokurator, grozi 
im do 5 lat więzienia.
æææ na ul. KatOwicKiEj, 
9.06, KiErująca niSSanEM 
Micrą 61-lEtnia tySzanKa 
podczas wyprzedzania 54-letniego 
rowerzysty najprawdopodobniej 
nie zachowała należytej odległości 
i uderzyła go prawym lusterkiem. 
W wyniku zdarzenia mężczyzna 
doznał obrażeń złamania ręki.
æææ pracOwnicy OchrOny 
SKlEpu przy ul. tOwarO-
wEj ujęli 7.06 18-letniego męż-
czyznę i 49-letnią kobietę, którzy 
dokonali kradzieży elektronarzę-
dzi o wartości 409 zł. Ochrona 
przekazała oboje policji. lS

r e k l a M a

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

lokalizacja powierzchnia
m2

stawka wywoław.
zł netto działalność wadium

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

G. Roweckiego 42/44 ok. 30,00 30,00 zł Biurowa 500 zł

Budowlanych 59 ok. 30,00 30,00 zł Biurowa 500 zł

Trzy Stawy lokal nr 1 50,71 20,00 zł Handlowo – usługowa 500 zł

Trzy Stawy lokal nr 2 132,60 20,00 zł Handlowo – usługowa 500 zł

Trzy Stawy lokal nr 3 121,81 20,00 zł Handlowo – usługowa 500 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Tyskiego TBS sp. z o.o.  
przy ul. Budowlanych 59 w Tychach (II piętro). 

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

- wpłata wadium - wpłata kosztów przetargu w wysokości 20 zł, 
- przedstawienie dokumentów dot. prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, Regon.

Powyższe winno być dokonane do dnia 18.06.2013 r.

Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje 
do uzyskania w Spółce lub pod numerem 

tel. 227 03 70 wew. 135, 133.
Tyskie TBS zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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WOLNE LOKALE OD 17,50 zł/m2
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industriada, czyli Święto 
Szlaku zabytków techniki, 
odbywa się co roku tego sa-
mego dnia, w kilkudziesięciu 
obiektach na terenie woje-
wództwa. w tychach gospo-
darzami industriady są za-
bytkowe browary: Książęcy 
i Obywatelski.

w sobotę Tyskie Browarium 
jak zwykle przygotowało 

coś nowego dla zwiedzających 
zabytkową część browaru. Pod-
czas wycieczki goście mogli na-
potkać m.in. bramę zbudowa-
ną z transporterów i artystów 
przedstawiających improwizo-
wane scenki z codziennej pra-
cy w browarze. Do tematyki 
codziennej pracy odnosił się 
też spektakl holenderskiego te-
atru ulicznego Tukkers Conne-
xion, wystawiony w dniu In-
dustriady trzykrotnie. Oprócz 
tego na terenie browaru czyn-
ny był ogródek piwny, a w spe-
cjalnie przygotowanym namio-
cie odbywał się kurs kiperski. 
Uczestnicy próbowali różnych 
gatunków piwa, uczyli się jak 
je rozróżniać i poznawali tech-
niki degustacji. – Próbowaliśmy 
pięciu gatunków piwa i przy-
znam, że za pierwszym razem 
wszystkie smakowały podobnie 
– mówił pan Mariusz, uczest-
nik kursu kiperskiego. – Piwo 
pszeniczne, ciemne, czerwone 

i pilsner, te gatunki można roz-
poznać już po pierwszym łyku. 
Myślę, że to już umiemy – do-
dał inny uczestnik kursu, pan 
Ryszard.

W muzealnej sali członkowie 
Śląskiego Klubu Birofilów pre-
zentowali kapsle, kufle, etykiety 
i inne piwne akcesoria ze swojej 
kolekcji. Raczyli też zwiedzają-
cych piwnymi opowieściami. – 
Mamy tu kapsel z początku lat 
60. XX wieku i wszystkie, które 
od tej pory wypuścił na rynek 
tyski browar – opowiadał prezes 
klubu, Marek Brandys.

Tegoroczną Industriadę 
w Tyskim Browarium zakończyła 
taneczna impreza – Bal Robotów. 
Z kolei na terenie Browaru Oby-
watelskiego wieczorem publicz-
ność bawiła się na koncertach 
HooDoo Band i Adama Kulisza. 
Wcześniej zwiedzający mieli oka-
zję m.in. obejrzeć pomieszczenia 
starej słodowni, gdzie z okazji 
Industriady odbywały się mul-
timedialne projekcje. Liczną pu-
bliczność zgromadził – jak zwy-
kle – wieczorny pokaz mappingu 
3D na budynku słodowni.

Sylwia witMan

J u B i L e u s z 
M d k  n r  1

Odkrywają 
talenty  
od 55 lat
Młodzieżowy dom Kultury 
nr 1 im. artystów rodu Kos-
saków świętuje jubileusz 55-
lecia działalności. Obchody 
odbędą się 11 i 12 czerwca.

działa tu kilkadziesiąt kół roz-
wijających zainteresowa-

nia dzieci i młodzieży. Na zajęcia 
i warsztaty uczęszcza co roku około 
tysiąca młodych tyszan. W MDK 
nr 1 działają zespoły taneczne i wo-
kalne, grupy teatralne. W 2011 roku 
placówka otrzymała tytuł „Miej-
sca odkrywania talentów” przyzna-
wany przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Podopieczni MDK nr 
1 zaprezentują swoje umiejętności 
12 czerwca, podczas jubileuszowego 
koncertu w Teatrze Małym. Uroczy-
stości towarzyszyć będzie wystawa 
prac plastycznych i rękodzieła.. – 
Chcemy przy tej wyjątkowej okazji 
pokazać nasze stare kroniki i wy-
dawnictwa – mówi Teresa Wodzic-
ka, która od 25 lat piastuje stanowi-
sko dyrektora MDK nr 1.

Obchody 55-lecia rozpoczną 
się już 11 czerwca, mszą święta w in-
tencji wychowanków, rodziców, na-
uczycieli, pracowników i dyrekcji 
MDK nr 1 w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny o godz. 18.

Uroczystości jubileuszowe 
w Teatrze Małym rozpoczną się 12 
czerwca o godz. 17.30. Wstęp na ju-
bileuszowy koncert – za zaprosze-
niami.  Sw

i n d u s t r i a d a  2 0 1 3  j u ż  z a  n a M i

teatry uliczne, piwne 
ciekawostki, bal robotów

podczas industriady można było też zobaczyć spektakl 
holenderskiego teatru ulicznego tukkers connexion,
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połamane drzewa i gałę-
zie, zniszczone samochody 
i dachy – to szkody jakie po-
wstały po gwałtownej burzy, 
która przeszła nad tychami 
w poniedziałek (10.06) około 
godz. 16.30.

s ilny wiatr, ulewny deszcz 
i grad wielkości piłek teni-

sowych – wszystko to trwało 
zaledwie kilka minut, ale wy-
starczyło by spowodować spore 
zniszczenia. Do chwili zamknię-
cia tego numeru gazety straż po-

żarna w Tychach przyjęła około 
20 zgłoszeń dotyczących głównie 
złamanych gałęzi i uszkodzonych 
aut. Nie było do tej pory zgłoszeń 
o podtopieniach.

Burza spowodowała też 
utrudnienia w komunikacji. 
Opóźnione były autobusy, z po-
wodu zalania torowiska na tra-
sie Tychy – Katowice utknęły 
pociągi.

Aktualne ostrzeżenia i komu-
nikaty meteorologiczne można 
sprawdzać na stronie www.imgw.
pl Sw

p o  n a W a Ł n i c y

grad wielkości piłek

Kilkuminutowa burza wyrządziła wiele szkód.
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w czwartek, 6 czerwca, od-
dano 1,5-kilometrowy od-
cinek dK 1 – od al. piłsud-
skiego do ul. Sikorskiego. 
ruch odbywa się tutaj, po-
dobnie jak na innych odda-
nych wcześniej odcinkach, 
w dwóch kierunkach, co po-
zwala na rozpoczęcie roz-
biórki nawierzchni po dru-
giej stronie drogi.

jak informuje Miejski Zarząd 
Ulic i Mostów, wykonawca 

prac modernizacyjnych przy ty-
skiej „jedynce” ma udostępnić nie-
bawem kierowcom kolejny odcinek 
– od mostu nad Potokiem Tyskim 
do wiaduktu nad torami PKP.

Postęp prac widoczny jest nie 
tylko na drodze, ale także na obiek-
tach. Zakończyła się przebudowa 
części wiaduktu nad torami PKP. 
Jego jedna strona została najpierw 
wyburzona, a potem wybudowana 
zgodnie z obowiązującymi nor-
mami. Teraz te same prace będzie 
trzeba wykonać po drugiej stronie 

drogi. Stary obiekt został już wy-
burzony i trwa zabijanie ścianek 
zabezpieczających wykopy.

Na ukończeniu jest także 
budowa części estakady nad al. 
Niepodległości, natomiast poło-
wa wiaduktu nad al. Piłsudskiego 
została już rozebrana i aktualnie 
trwają tam roboty zbrojarskie. 
Wciąż prowadzone są prace zwią-
zane z kanalizacją między dwoma 
węzłami komunikacyjnymi z S-1 
i z Wartogłowcem.

lS

w poprzednim numerze tt 
informowaliśmy o zdarzeniu, 
do jakiego doszło na dworcu 
pKp 1 czerwca. przypomnij-
my, iż chodziło o zachowanie 
grupy kibiców GKS, wraca-
jących z meczu i zatrzyma-
nie 25–letniego mężczyzny, 
podejrzewanego o czynną 
napaść na policjantów.

ze Stowarzyszenia Kibiców 
GKS Tychy „Tyski Fan” 

otrzymaliśmy oświadczenie, 
w którym czytamy: „Media in-
formują, że wracający z „meczu 
przyjaźni” Cracovia Kraków – 
GKS Tychy tyscy kibice zaatako-
wali policjantów, którzy na nich 
czekali na peronie dworca PKP 
w Tychach. Na miejscu nie czekał 
ani jeden policjant, a w pociągu 
relacji Katowice – Żywiec prócz 
kibiców i pozostałych postron-
nych pasażerów podróżował od-
dział policji. Wszyscy policjanci 
mieli zamaskowane twarze, broń 
gładkolufową oraz gaz. Wcześniej, 
bo w pociągu relacji Kraków – 
Katowice dochodziło do prowo-
kacji ze strony… policji. Otóż 
funkcjonariusze co rusz wchodzili 
do przedziałów i pytali kto chciał-
by 500 zł mandatu, a na pytanie 
„za co?” odpowiadali, że paragraf 
zawsze się znajdzie”.

I dalej: „W trakcie podróży 
kibice śpiewali piosenki klubo-
we. Nie doszło do żadnych znisz-
czeń, zastraszania pasażerów czy 
innych agresywnych zachowań, 
o których poinformowała policja. 
Do agresji doszło już na dworcu, 
kiedy to sympatycy GKS Tychy, 
a wśród nich starsze osoby oraz 
dzieci wysiadali z pociągu. Wte-
dy policja zaatakowała tyszan gu-
mowymi pałkami, nie zwracając 
uwagi gdzie uderza, gdyż zdarzyły 
się też uderzenia w okolicach gło-
wy. Doszło także do gazowania 
pociągu, w którym przebywały 
postronne osoby, nie mające nic 

wspólnego z grupą kibiców, którzy 
podróżowali w kierunku Żywca. 
Wśród nich były kobiety z mały-
mi dziećmi, młodzi mężczyźni, 
a także starszy pan. Informacja za-
wierała także orzeczenie, że jeden 
z kibiców został trafiony w twarz 
łuską pocisku, co także jest kłam-
stwem. Fakt ten jest co najmniej 
śmieszny, ponieważ tekturowa 
łuska nie ma prawa ranić twarzy 
w takim stopniu! Oddano strzał 
z broni gładkolufowej, dlatego 
możemy przypomnieć zasady, wg 
których policjant może jej użyć 
(tu cytowane Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 17 wrze-
śnia 1990 r. – przyp. LS)”.

„Policja zdarzenia opisała 
na swój sposób, a co gorsza ki-
bica ranionego bardzo poważnie 
w twarz oskarża o czynną napaść 
na funkcjonariusza. Stowarzysze-
nie Kibiców GKS Tychy „Tyski 
Fan” zbiera materiały, które ob-
razują wydarzenia z dworca PKP 
z dn. 1.06. ok. godz. 23:30”.

w drodze do Krakowa
Rzecznik Komendy Woje-

wódzkiej Policji w Katowicach, 
podinspektor Andrzej Gąska, po-
informował nas, iż 1.06 o godz. 11.15 
pociągiem relacji Tychy – Katowice 
wyjechało na mecz do Krakowa 
ok. 200 kibiców GKS Tychy. Prze-
jazd kibiców na mecz w Krakowie 
zabezpieczali w granicach woje-
wództwa śląskiego mundurowi 
z Oddziału Prewencji Policji w Ka-
towicach. W Katowicach, podczas 
przesiadki do pociągu do Krakowa, 
sympatycy tyskiej drużyny odpalili 
race i petardy, wobec czego poli-
cjanci wezwali ich do zachowa-
nia zgodnego z prawem i ukarali 
mandatami za popełnione wykro-
czenia. Te działania spowodowały, 
że pasażerowie „uspokoili się” i już 
bez większych przeszkód dojechali 
do Trzebini, gdzie zabezpieczenie 
tej grupy przejęli funkcjonariusze 
z Krakowa.

w tychach
– Zabezpieczenie grupy 

około 200 kibiców wracających 
po meczu z Cracovią podję-
li na granicy naszego regionu 
o godzinie 22.25 kolejni poli-
cjanci z OPP w Katowicach – 
wyjaśnił rzecznik. – Podczas 
przejazdu na odcinku Katowice 
– Tychy grupa około 20 młodych 
mężczyzn, spośród podróżnych 
wracających po meczu, zaczęła 
wobec mundurowych kierować 
wulgarne określenia i okrzyki. 
Policjanci nie reagowali na agre-
sywne zachowania, nie chcąc 
eskalować konfliktu w pocią-
gu, m.in. by nie narażać osób po-
dróżujących w spokoju. Jednak 
na dworcu kolejowym w Tychach 
funkcjonariusze postanowili wy-
legitymować te osoby, które uży-
wały słów wulgarnych i uznanych 
powszechnie za obelżywe. Wi-
dząc to, już po opuszczeniu po-
ciągu, niektórzy z agresywnych 
mężczyzn podjęli próbę ucieczki, 
a część z nich zaatakowała inter-
weniujących policjantów. M.in. 
jeden z napastników posłużył się 
szklaną butelką, usiłując uderzyć 
policjanta. Drugi z mundurowych 
użył w tym momencie broni gład-
kolufowej, oddając strzał ślepym 
nabojem. W wyniku tego osoba, 
wobec której użyto broni, została 
zraniona (prawdopodobnie frag-
mentem łuski) w nos. Napast-
nik, korzystając z pomocy innych 
mężczyzn, uciekł z dworca. Został 
on niedługo po tym zatrzymany 
i po opatrzeniu przez lekarza, 
osadzony w pomieszczeniu dla 
zatrzymanych w KMP w Tychach. 
Po doprowadzeniu do tyskiej pro-
kuratury zatrzymany mężczyzna 
usłyszał zarzut czynnej napaści 
na funkcjonariusza i objęty został 
policyjnym dozorem.

Rzecznik dodał także, 
że w zdarzeniu nie ucierpiała 
żadna z osób postronnych.

lESzEK SOBiEraj
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Gotowy kolejny odcinek

t t  r o z m a W i a  z  d r  n . m e d .  J o L a n t ą  s z k L i n i a r z

zrozumieć, czym 
jest starość

o ś W i a d c z e n i e ,  w yj a Ś n i e n i a . . .

po zadymie na dworcu

tt rozmawia z dr n. med. 
jolantą Szkliniarz, ordyna-
torem geriatrii w Megrezie 
wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym.

tt: na początek trzeba obalić 
pewien stereotyp, który jesz-
cze pokutuje w społeczeń-
stwie. wielu z nas oddziały 
geriatryczne kojarzy się z od-
działami dla przewlekle cho-
rych pacjentów w podeszłym 
wieku. a przecież to błędne 
rozumowanie...
dr n. med. Jolanta szkliniarz: 
Tak. Zwłaszcza w roku 2000, kiedy 
powstał nasz oddział, postrzegano 
naszą działalność jako oddział dla 
pacjentów przewlekle chorych. 
Musieliśmy trochę powalczyć o to, 
by postrzegano nas tak, jak powin-
no się postrzegać geriatrię. Czyli 
oddział internistyczny dla osób 
od 60. roku życia. Ale, co war-
to podkreślić, to specyficzny od-
dział internistyczny. Prowadzi-
my tu rehabilitację indywidualną 
i grupową pacjentów. Na oddziale 
pracuje również dwóch psycho-
logów. Na co dzień korzystamy 
także z konsultacji lekarzy orto-
pedów, neurologów, dermatolo-
gów i innych specjalistów. Tego 
wszystkiego wymagają nasi pa-
cjenci, bo ze względu na proces 
starzenia się mamy do czynienia 
z wielochorobowością.
Mówiąc bardzo prosto, musimy 
się zastanawiać, czy to, co się z pa-
cjentem dzieje, to jest starość, czy 
patologia starzenia się, czy wynika 
to z nowej choroby, czy jest efek-
tem wielolekowości i wielocho-
robowości.
Poza tym, geriatria jest również 
specyficznym oddziałem z inne-
go powodu. Nie zajmujemy się 
wprawdzie opieką, tylko lecze-
niem, ale współpracujemy z pra-
cownikiem socjalnym, bo do na-
szych obowiązków należy także 
myślenie o tym, jak dany pacjent 
będzie funkcjonował po zakoń-
czonej hospitalizacji. Rozmawia-
my z rodziną, uczymy najbliższych 
jak opiekować się osobą starszą. 
Tłumaczymy, jak skorzystać z po-
mocy np. MOPS-u, pielęgniarki 
środowiskowej i pomagamy za-
łatwić formalności. A jeżeli jest 
taka konieczność, to wszczyna-
my procedurę przyjęcia do Domu 
Pomocy Społecznej lub Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego. Ale naj-
pierw staramy się zabezpieczyć 
pomoc w domu, bo każdy pacjent 
chce być u siebie. Oczywiście, je-
żeli jest taka wola rodziny.

a nie zawsze jest...
Tak. Czasem rodzina, zwłaszcza 
pacjenta z otępieniem, nad któ-
rym opieka jest bardzo trudna, 
chce by trafił on do szpitala nawet 
na krótki czas, tak żeby oni mogli 
odpocząć. Zawsze staramy się tłu-
maczyć, że nie jest to dobre roz-
wiązanie z wielu powodów. Przede 
wszystkim, w nowym miejscu pa-
cjent z otępieniem momentalnie 
zaczyna majaczyć i w wyniku tego 
majaczenia najczęściej traci tę 
sprawność poznawczą, którą miał 

wcześniej, a to skutkuje pogorsze-
niem jego sprawności funkcjo-
nalnej. A tego procesu najczęściej 
nie można już później odwrócić. 
W efekcie doprowadza do tego, 
że opieka nad nim w domu staje 
się jeszcze trudniejsza.

porozmawiajmy teraz o wa-
runkach i sprzęcie, jaki jest 
na waszym oddziale. Skąd 
udało się pozyskać pienią-
dze na remont?
Cudowną rzeczą jest to, że jest duża 
grupa ludzi, która nam pomaga. 
Zazwyczaj zaczyna się tak, że za-
dowolone rodziny naszych byłych 
pacjentów przychodzą, dziękują 
za fachową opiekę nad matką czy 
ojcem i pomagają nam pozyskać 
sponsorów. Właśnie dzięki temu, 
udało nam się odmalować w ostat-
nim czasie cały oddział, czyli m.in. 
sale chorych i korytarz. Każdy po-
kój ma swoją łazienkę. Możemy się 
też pochwalić doskonale wyposa-
żoną salą do rehabilitacji. Czekamy 
na dostawę nowych stolików przy-
łóżkowych dla pacjentów, zakupio-
nych przez Stowarzyszenie Ochro-
ny Zdrowia przy KWK Piast II. 
Dostaniemy również nowy aparat 
do fizjoterapii. Ponadto wiemy już, 
że Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zakupiła dla nas 20 elek-
trycznie sterowanych łóżek, a także 
przyrząd do holtera ciśnieniowego 
i holtera EKG oraz kardiomonito-
ry. Mam nadzieję, że uda nam się 
pozyskać jeszcze aparat USG.

a jaki macie kontrakt, wy-
starczający?
Zdecydowanie za małe jest finan-
sowanie przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Obecnie mamy 20 łó-
żek, a moglibyśmy mieć ich więcej 
o co najmniej 10, bo pozwalają 
na to nasze warunki lokalowe. Ale 
ze względu na niskie finanse, trze-
ba ograniczać liczbę przyjmowa-
nych pacjentów.

jak długo czeka się na przy-
jęcie na oddział?
Około dwóch tygodni. Mamy 

planowe przyjęcia, bo jesteśmy 
niewielkim oddziałem, a trafiają 
do nas pacjenci z terenu całego 
województwa. Bo oddziałów ge-
riatrycznych w Polsce jest bardzo 
mało.

ile?
Zaledwie 16. Jak powstał nasz 
oddział w 2000 r. to byliśmy 
czwartym tego typu oddziałem 
na Śląsku. Teraz w naszym wo-
jewództwie jest ich 6. Najbliższe 
w Pszczynie, Mikołowie, Chorzo-
wie, Katowicach-Szopienicach 
i w Siemianowicach Śląskich. 
Trzeba dodać również, że 13 lat 
temu było w Polsce jedynie 40 
geriatrów, a teraz jest ich około 
200.

dlaczego ta specjalizacja jest 
tak rzadko wybierana?
To jest trudna specjalizacja. 
Pracujemy z pacjentem w wie-
ku podeszłym, więc nie ma tu-
taj jakiś spektakularnej popra-
wy, bo ze starości, niesprawności, 
nie da się nikogo wyleczyć. Poza 
tym, musimy kompleksowo zaj-
mować się pacjentem – nie tylko 
jego leczeniem, ale też rehabilita-
cją, oceną stanu emocjonalnego, 
funkcjonalnego, a także rzecza-
mi pozamedycznymi, czyli m.in. 
wspomnianymi już kwestiami so-
cjalnymi pacjenta. Trudna jest 
również sama diagnostyka, bo nie 
ma tu mowy o żadnym klasycz-
nym objawie choroby. Nasz pa-
cjent jest w wieku podeszłym, 
jego narządy nie mają żadnej 
rezerwy czynnościowej i bardzo 
często objaw danej choroby po-
chodzi z innego narządu, a nie 
z tego, którego choroba dotyczy. 
Problemów dostarcza też leczenie 
seniorów ze względu na ich wie-
lochorobowość i wielolekowość. 
Dochodzą do tego kłopoty z ze-
braniem wywiadu, gdyż często 
starości towarzyszą zaburzenia 
pamięci, a to znacznie utrudnia 
nawiązanie kontaktu.

rOzMawiała  
Ewa StrzOda

wiadomo już, że wielka Orkiestra Świątecznej pomocy kupiła 
dla tyskiego oddziału m.in. 20 elektrycznie sterowanych łóżek.
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Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ścieko-
wej SA rozstrzygnęło konkurs ekologiczny, pod na-
zwą „Opracowanie projektu działań promujących 
elektroniczną fakturę w RCGW SA”. Konkurs zorga-
nizowany został w ramach obchodzonego 5 czerw-
ca Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

O konkursie
Konkurs miał na celu, z jednej strony promowanie i upo-
wszechnianie e-faktury, za pomogą której rozliczenia 
z mieszkańcami następują szybciej i sprawniej, a z dru-
giej strony – propagowanie ochrony środowiska poprzez 
zamianę faktury papierowej na elektroniczną. Chodziło 
o opracowanie projektu kampanii reklamowej, promującej 
elektroniczną fakturę w RCGW SA. Praca konkursowa mu-
siała zawierać koncepcję kampanii (m.in. hasło reklamujące 
e-fakturę, opracowanie reklamy prasowej i internetowej) 
oraz harmonogram jej realizacji.

Kto wygrał?
Zwycięzcą konkursu został Pan Rafał Dubaniowski, który 
zdobył nagrodę główną – bon podarunkowy o wartości 900 
zł netto. Z zawodu jest ekonomistą, pracował w działach 

marketingowych kilku firm, obecnie prowadzi własną dzia-
łalność właśnie w dziedzinie marketingu i reklamy.
– O konkursie dowiedziałem się z „Twoich Tychów” 
– powiedział. – Pomyślałem, że to ciekawy konkurs, 

choć temat „e-faktura” stanowi pewne wyzwanie, 
bo jest to nietypowy „produkt”. Motywem przewod-
nim mojej koncepcji jest pomysł posadzenia w Tychach 
1000 drzew – pierwsze tysiąc osób, które zdecyduje 
się zmienić sposób rozliczania i przejdzie na e-faktu-
ry, otrzyma do posadzenia drzewko. Sadzenie drzew 
może się odbywać w miejscach wybranych przez or-
ganizatora konkursu w porozumieniu z fachowcami, 
zajmującymi się zielenią miejską lub też samodzielnie, 
co jednak musiałoby być udokumentowane zdjęciami. 
Proponuję także umieścić przy drzewku nazwisko 
osoby, która je posadziła.
– Powyższym działaniom mogłaby towarzyszyć 
kampania reklamowa w mediach, w której można 
by zastosować kilka ciekawych pomysłów. Myślę, 
że to dobry pomysł, bo dzięki przejściu na e-faktury 
usprawniamy działanie jednej z tyskich spółek, a przy 
okazji upiększamy nasze miasto. Myślę też, że to nie-
mała satysfakcja móc od czasu do czasu „odwiedzić” 

drzewko, które się posadziło w parku czy w pobliskim 
lesie – dodaje Rafał Dubaniowski.

Mniej papieru, więcej drzew
– Autor zwycięskiej pracy zawarł w niej najważniejsze 
elementy kampanii reklamowej, które zostały określone 
w regulaminie konkursu – powiedział Zbigniew Gieleciak, 
prezes RCGW SA. – Opracował także graficzną prezentację, 
zachęcając do skorzystania z elektronicznej faktury. Pomysł 
„drzewko za e-fakturę” wydaje mi się znakomity, podobne 
działania podjęliśmy przy okazji budowy kanalizacji, kiedy 
trzeba było wyciąć ileś drzew i w zamian za to posadzić 
nowe. Ale teraz propozycja skierowana jest bezpośrednio 
do mieszkańców, którzy dzięki konkursowi, będą mogli 
włączyć się do działań upiększających miasto. A sama idea 
e-faktur jest godna upowszechnienia z wielu względów, 
głównie ekologicznych. Dzięki zastosowaniu eko-kalku-
latorów można bowiem bardzo dokładnie wyliczyć, ile 
rocznie zaoszczędzimy papieru, a tym samym drewna, 
wody, energii, jeśli tylko w jednej naszej firmie zastosujemy 
rozliczenia oparte na e-fakturach. Konkurs ten wpisuje się 
w wiele działań, jakie podejmujemy starając się pozyskać 
mieszkańców do współodpowiedzialności i współdziałania 

na rzecz ochrony środowiska. – Różnymi drogami – poprzez 
reklamę i w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami 
– przekonujemy naszych klientów, by zamienili faktury 
papierowe na elektroniczne – powiedziała Aneta Dąbrow-
ska, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych RCGW SA. – 
Konkursowa kampania reklamowa będzie kolejną formą 
dotarcia do mieszkańców, myślę, że skuteczną i atrakcyjną. 
Przy okazji chcemy także zachęcić wszystkich do korzystania 
z naszego Internetowego Biura Obsługi Klienta.

r e k l a M a

do Oczyszczalni Ścieków 
rcGw Sa w urbanowicach 
przyjechali europejscy spe-
cjaliści w dziedzinie wyko-
rzystania biogazu. uczest-
niczyli w międzynarodowej 
konferencji podsumowującej 
projekt „zrównoważony i in-
nowacyjny europejski sektor 
biogazu” w Katowicach.

tyską oczyszczalnię wybra-
no, jako przykład dobrych 

praktyk w dziedzinie produkcji 
i wykorzystania biogazu.

– Tę wizytę traktujemy jako 
wyróżnienie, tym bardziej, że na-
sze rozwiązania zyskały uznanie 
przedstawicieli czołowych firm 
i instytutów naukowych zajmu-
jących się tą dziedziną – powie-
dział Zbigniew Gieleciak, prezes 
Regionalnego Centrum Gospo-
darki Wodno-Ściekowej SA. – 
Nasza oczyszczalnia uczestni-
czyła w pracach nad koncepcją 
rozwoju i wykorzystania bioga-
zu w oczyszczalniach ścieków 
w województwie śląskim, prowa-
dzonych przez Główny Instytut 
Górnictwa w Katowicach. Goście 
pytali o zastosowanie konkret-
nych rozwiązań w oczyszczal-
ni, byli pod dużym wrażeniem 

technicznego i technologicznego 
wyposażenia zakładu.

Jeśli chodzi o wykorzystanie 
biogazu, Oczyszczalnia Ścieków 
w Urbanowicach jest w skali kra-
ju wzorcowa. Uzyskuje z niego 
ponad 100 proc. energii cieplnej 
i średnio 150 proc. energii elek-
trycznej, której nadwyżka sprze-
dawana jest do sieci. Pracuje już 
zainstalowany niedawno trzeci 
agregat (moc elektryczna 400 
kW, cieplna – 394 kW), a szyku-
ją się kolejne inwestycje związane 
z kofermentacją osadów ścieko-
wych z odpadami oraz odbiorem 
ścieków z gmin ościennych i pro-
dukowanie z nich dodatkowego 
biogazu, który popłynie m.in. 
do projektowanego Aquaparku. 

Tutaj planuje się pokryć 100 proc. 
zapotrzebowania wodnego parku 
na energię elektryczną i 70 proc. 
– na energię cieplną.

W konferencji wzięło udział 
14 partnerów projektu – instytu-
tów, firm, zakładów – z ośmiu 
krajów: Austrii, Czech, Niemiec, 
Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch 
i Polski. Warto wspomnieć, iż pro-
jekt dotyczył rozwoju produkcji 
biogazu jako źródła energii od-
nawialnej i jego wykorzystania 
go do produkcji nie tylko energii 
elektrycznej i cieplnej, ale także 
chłodu, paliwa do sieci gazowych, 
zasilania silników samochodo-
wych, czy produkcji surowców 
dla syntez chemicznych.

lESzEK SOBiEraj

Miejski zarząd ulic i Mo-
stów podpisał umowę z ty-
ską firmą Eko – Ogród, która 
wygrała przetarg na prze-
budowę al. niepodległości 
na odcinku od ul. Grota – ro-
weckiego do wysokości urzę-
du miasta. wartość umowy 
to ponad 850 tys. zł.

wstępem do tej inwestycji 
była zakończona w ze-

szłym roku budowa parkingu 
przy urzędzie miasta. Teraz, 
po jednej stronie al. Niepod-
ległości zostaną wymienione 
chodniki – betonowe płyty za-
stąpi kolorowa kostka brukowa. 
Ponadto wzdłuż alei staną niskie 
lampy i ledowe punkty świetlne. 
Na przebudowie skorzystają tak-
że rowerzyści. Wyremontowana 
zostanie ścieżka rowerowa, któ-
rej nowa nawierzchnia wykona-

na będzie z czerwonej masy bi-
tumicznej. Powstaną też rabaty, 
pośród których ustawione zosta-
ną ławki.

Jak informuje MZUiM, żeby 
zminimalizować utrudnienia 
w ruchu, prace będą prowadzo-
ne etapami. Ruch pieszy zostanie 
skierowany na chodnik po prze-
ciwnej stronie al. Niepodległości, 
a na czas przebudowy zatoki au-

tobusowej, przystanek komuni-
kacji miejskiej zostanie przenie-
siony. Wówczas w rejonie robót 
zostanie ograniczona prędkość, 
a ruch odbywać się będzie po za-
wężonej jezdni (jeden pas ruchu). 
Przez teren budowy wydzielone 
zostaną bezpieczne przejścia dla 
pieszych. Zakończenie tego etapu 
zaplanowano na wrzesień.

lS

M i ę d z y n a r o d o w a  w i z y t a 
W  t y s k i e J  o c z y s z c z a L n i

w gronie 
ekspertów

uczestnicy konferencji odwiedzili Oczyszczalnię Ścieków 
w urbanowicach.

w y p i ę k n i e j e  g Ł ó W n a  a r t e r i a  m i a s t a

aleja jak nowa

tak będzie wyglądała północna część al. niepodległości.
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Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. wyłoniło zwycięzcę kampanii reklamowej 

Drzewko za e-fakturę

eKOlOGICZNy KAlKUlATOR
Gdyby wszyscy klienci RCGW S.A. zdecydowali się 
wyłącznie na internetowe kontakty z firmą oraz 
zadeklarowali chęć otrzymywania faktur w for-
mie elektronicznej, rocznie zaoszczędzono by: ok. 
57 tys. szt. papieru, tyle samo znaczków oraz tyle 
samo kopert. 
To z kolei pozwoliłoby zaoszczędzić rocznie: 
æ ok. 29 tys. litrów wody.
æ ok. 6 tys. kWh energii. 
æ ok. tony drewna.  

5 czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 5 czerwca, w Światowym Dniu Ochrony Środowiska. Został on usta-
nowiony przez ONZ, podczas pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska, która odbyła 
się 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia”. Dzień ten ma przypominać o odpo-
wiedzialności człowieka za stan środowiska naturalnego. Warto dodać, iż w skali ogólnoświatowej uwagę 
na problem ten zwrócił Sekretarz Generalny ONZ, U Thant. Wydał raport stwierdzający, iż człowiek nie jest 
świadomy tego, jak bardzo jego celowe i przypadkowe działania mają wpływ na pogarszanie się stanu 
przyrody. Dodatkowo nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób zagraża również sobie, jako integralnej 
części środowiska naturalnego.
Dziś problem nadal istnieje, a nawet nasila się - człowiek wykorzystuje coraz więcej naturalnych zasobów, 
jednocześnie emituje coraz więcej zanieczyszczeń i dwutlenku węgla, produkuje coraz więcej śmieci. Tzw. 
ślad ekologiczny (stopień konsumpcji zasobów planety w stosunku do jej zdolności do ich regeneracji) wzrósł 
w ciągu ostatnich 50 lat dwukrotnie.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 12, Tychy, tel. 32 325 72 35, fax 32 325 72 85, e-mail: rcgw@rcgw.pl

Dział Obsługi Klienta (DOK) i punkt kasowy:  IV piętro, pokój 400,  
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30. tel. 32 325 71 19

Punkt kasowy mieszczący się w siedzibie RPWiK S.A. 
przy ul. Sadowej 4, czynny: pon., wt., czw., pt. 7.15-14.30, śr. 7.15-16.30. tel. 32 780 37 08

Oczyszczalnia Ścieków: Urbanowice, ul. Lokalna, tel./fax 32 218 01 00
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Zwycięzca konkursu: Rafał Dubaniowski.

w zeszłą środę odbyło się wiel-
kie otwarcie nowego „se-

cond-handu” w mieście. Przy ul. 
Żwakowskiej 15 (pawilon Merino) 
w sklepie o powierzchni ok. 150 me-
trów znaleźć można przede wszyst-
kim odzież – damską, męską i dzie-
cięcą – ale także zabawki, dodatki 
i akcesoria, a nawet sprzęt AGD. 
W każdy dzień tygodnia na klientów 
czekają tu specjalne oferty. W każdą 

środę jest dostawa nowego towaru, 
w czwartki, o godz. 9 i 15 – dokła-
danie towaru, piątek to dzień 1.001 
drobiazgów – szeroki wybór tore-
bek, pasków, biżuterii i innych do-
datków. Początek tygodnia to prze-
ceny: w poniedziałek o 50 proc., 
we wtorek – wszystko za 1 zł.

Sklep „Tania odzież” jest czynny 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 9–18, a w soboty 9–14.  Sw
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Dodatek wydawany i finansowany 
przez Urząd Miasta Tychy
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e-mail: redakcja@umtychy.pl
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ii liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami integracyjnymi 
im. c. K. norwida w tychach 
obchodzi 50-lecie.

w piątek i sobotę odbyły się 
uroczystości jubileuszowe. 

7 czerwca w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny w Tychach odprawiono 
mszę świętą. W sobotę, 8 czerwca, 
w tyskim Teatrze Małym zorganizo-
wano oficjalne obchody. Na widow-
ni zasiedli uczniowie i absolwenci 
II LO, a także zaproszeni goście. 
Wśród nich: m.in. eurodeputowana 
Małgorzata Handzlik, wicewoje-
woda Piotr Spyra, Zygmunt Mar-
czuk – przewodniczący RM Tychy, 
Daria Szczepańska – zastępca pre-
zydenta Tychów ds. społecznych, 
Andrzej Drogoń – dyrektor IPN 
w Katowicach (absolwent II LO), 
a także przedstawiciele Kurato-
rium Oświaty w Katowicach, władz 
uczelni wyższych, związków zawo-
dowych, dyrektorzy tyskich placó-

wek oświatowych, kulturalnych 
i inni. Szczególnie ciepło publicz-
ność przywitała byłych dyrektorów 
II LO: Kazimierza Głoda, Bogusła-
wa Morejkę, Włodzimierza Trli-
ka i Piotra Rosiaka. Wspominano 
także nieżyjącego już Stanisława 
Madeja.

W teatrze nie brakowało atrak-
cji. W trakcie uroczystości można 
było m.in. obejrzeć występy arty-
styczne, przypomnieć sobie historię 
szkoły, zapoznać się z jej licznymi 
osiągnięciami edukacyjnymi i bo-
gatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. 
Jednak chyba najważniejsze było 
to, że wszyscy przekonali się, iż 
wyjątkową atmosferę i niepowta-
rzalny klimat II LO, tworzą ludzie. 
Absolwenci zgodnie podkreślali 
to w swoich wspomnieniach.

W sobotnie popołudnie konty-
nuowano obchody w szkole, gdzie 
odbyły się spotkania absolwentów. 
Pojawili się nawet pierwsi matu-
rzyści z 1967 roku, uczniowie klas 

11a i 11b: Eugeniusz Pojda, Urszula 
Stączek-Banasiak, Elżbieta Pitlok-
Zaręba, Zofia Szkudlarek, Anna 
Naumienko-Łodyga, Stanisława 
Leśniak-Borg, Janina Frey-Myszor 
i ówczesna wychowawczyni 11a pani 
Lidia Łapeta. Przed budynkiem II 
LO zorganizowano festyn jubile-
uszowy z bogatym programem. 
Były występy zespołów kabareto-
wych, tanecznych i muzycznych, 

zaprezentowali się m.in. Odnowa 
i Lion Vibrations, rozegrano mecz 
piłki nożnej absolwenci – uczniowie 
oraz przeprowadzono aukcję prac 
plastycznych, z której dochód zosta-
nie przeznaczony na zakup nagło-
śnienia do sali gimnastycznej.

Patronat honorowy nad ob-
chodami jubileuszowymi sprawo-
wał Prezydent Miasta Tychy.

Ewa StrzOda

choć wakacje zbliżają się 
wielkimi krokami, tyskie 
szkoły nadal pracują pełną 
parą, co jest zauważane i do-
ceniane w mieście, ale rów-
nież poza jego granicami. 
w ostatnim tygodniu zespół 
Szkół Sportowych otrzymał 
prestiżowy certyfikat.

w piątek, 7 czerwca, w Ze-
spole Szkół Sportowych 

w Tychach odbyła się uroczystość 
wręczenia certyfikatu Śląskiej Sie-
ci Szkół Promujących Zdrowie. 
Jednak, by tyska placówka mogła 
zdobyć to zaszczytne wyróżnie-
nie, musiała podjąć szereg aktyw-
nych działań w trzech obszernych 
dziedzinach. Są nimi: edukacja 
prozdrowotna w ramach naucza-
nia i wychowania, uwzględnie-
nie zdrowia w życiu szkoły – tzw. 
etos zdrowia w szkole, czyli troska 
o dobre samopoczucie uczniów 
i pracowników, a także współ-
działanie na tej płaszczyźnie z ro-
dzicami i społecznością lokalną.

By aktywnie działać, 
we wszystkich obszarach przy-
gotowano i wdrożono specjal-
ny program „W zdrowym ciele 
zdrowy duch”. Do współpracy za-
proszono przedstawicieli świata 
sportu i medycyny. Co się dzia-
ło? Były konkursy m.in. pla-
styczne, recytatorskie, poetyckie 
i literackie, a także olimpiada 
o zdrowiu. Poza tym uczniowie 
uczyli się przygotowywać zdrowe 
posiłki. Dowiedzieli się, dlacze-
go należy pamiętać o zjedzeniu 
śniadania. Aktywnie uprawiali 

sport, choć do tego specjalnie nie 
trzeba było ich zachęcać, bo ZSS 
jest szkołą o profilu sportowym. 
Nie zabrakło także przedsięwzięć 
promujących zdrowie. Wspólnie 
z rodzicami zorganizowano m.in. 
jasełka i pływackiego sylwestra. 
Dodatkowo dzieci przeszły szko-
lenia z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej, w szkole przepro-
wadzono również zbiórkę zużytych 
baterii i makulatury oraz wiele in-
nych akcji. Szkolnym koordyna-
torem projektu jest nauczycielka 
Bożena Kuś.

Na piątkowej uroczystości 
pojawili się m.in. przedstawiciele 
władz miasta i tyscy radni, a tak-
że dyrektorzy sąsiednich szkół 

i przyjaciele ZSS. Uczestnicy mo-
gli obejrzeć prezentację multime-
dialną dokumentującą wszystkie 
działania podjęte na rzecz promo-
cji zdrowia. Nie zabrakło wystę-
pów artystycznych w wykonaniu 
uczniów. Najważniejszym punk-

tem uroczystości było oczywiście 
wręczenie certyfikatu dyrektorowi 
Jackowi Baranowi przez przed-
stawicieli Regionalnego Ośrod-
ka Metodyczno – Edukacyjnego 
„Metis” z Katowic. Jest on ważny 
przez trzy lata. Ewa StrzOda

intensywny tydzień

goście z zagranicy
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Jana Kochanowskiego w Ty-
chach uczestniczy w unij-
nym programie Come-
nius Partnerskie Projekty 
Szkół pod nazwą „Do you 
play with me?” (Bawisz się 
ze mną?). Partnerami ty-
skiej placówki są szkoły 
z Turcji, Hiszpanii, Włoch 
i Czech. Projekt realizowa-
ny jest do czerwca 2014 roku. W ubiegłym tygodniu w nasze miasto 
odwiedzili przedstawiciele partnerskich szkół.
Społeczność SP 3 doskonale przygotowała się na przyjęcie swoich 
gości. Były m.in. uroczystości w szkole, a także wspólne wyciecz-
ki i zajęcia integracyjne. Dla tyskich uczniów to doskonała okazja 
do praktycznej nauki języka angielskiego, zawarcia nowych przy-
jaźni, a także poznania kultury i tradycji innych narodów. Warto 
dodać, że rodziny uczniów SP 3 gościły w swoich domach dzieci 
z zagranicy.  ES

o profilaktyce
4 czerwca w Gimnazjum 
nr 7 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Agaty Mró-
z-Olszewskiej w Tychach 
odbyła się 10. edycja Mię-
dzygimnazjalnego Konkur-
su Profilaktycznego „Stop 
Uzależnieniom”, w ramach 
miejskiej akcji „Bezpieczne 
Tychy – Dość Milczenia”. 
Przypomnijmy, celem konkursu jest popularyzacja zdrowego stylu 
życia i przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom. Organizatorami 
byli: Urząd Miasta Tychy, Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Agaty Mróz-Olszewskiej, Komenda Miejska Policji, 
Straż Miejska oraz parafia św. M.M. Kolbe w Tychach. W zmaga-
niach wystartowali przedstawiciele wszystkich tyskich gimnazjów. 
Najlepsi okazali się uczniowie Gimnazjum nr 8, II miejsce zdobyli 
reprezentanci Gimnazjum nr 2, a III – Gimnazjum nr 3. ES

comenius i dzień 
ze zdrowiem
Pracowity tydzień mie-
li również nauczyciele 
i uczniowie Zespołu Szkół 
nr 1 im. G. Morcinka w Ty-
chach. Przez kilka dni go-
ścili u siebie nauczycieli 
i uczniów z krajów partner-
skich, w ramach programu 
Comenius, którego ZS 1 jest 
uczestnikiem. I tak do Tychów przyjechali: Szwedzi, Niemcy i Ho-
lendrzy. Na specjalnym spotkaniu z przedstawicielami lokalnych me-
diów opowiedzieli o swoich wrażeniach z pobytu w naszym mieście. 
Wszyscy byli pod wrażeniem gościnności tyskich rodzin i pysznej 
polskiej kuchni.
Natomiast w minioną sobotę w ZS nr 1 zorganizowano Festyn Zdro-
wia pod hasłem „Z Morcinkiem kulturalnie, zdrowo i sportowo”. 
Były m.in. występy artystyczne i wokalne, zabawy sportowe, porady 
zdrowotne oraz żywieniowe. ES

zdrowe 
odżywianie to też 
oszczędzanie

Zdrowy styl życia nie-
sie ze sobą wiele korzyści, 
w tym także finansowych – 
przekonywały w czwartek (6 
VI) w SP nr 2 organizatorki 
regionalnego konkursu pro-
filaktycznego „Bezpiecznie, zdrowo i oszczędnie” – Jolanta Paduch 
i Krystyna Wyszkowska.
Zakończona w miniony czwartek pierwsza edycja konkursu przebie-
gała pod hasłem „Zdrowe odżywianie to też oszczędzanie”.
W konkursie wzięły udział szkoły podstawowe z Tychów, Bierunia, 
Bojszów. Zadaniem uczniów było przygotowanie projektu awersu 
banknotu. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zdobyła Paulina 
Rybacka z SP nr 6 w Tychach, w kat. klas IV – VI – Mateusz Chroń 
z SP nr 4 w Tychach.
Konkurs realizowany był pod patronatem Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego, Banku Spółdzielczego w Tychach 
oraz Bieruńskiego Ośrodka Kultury, przy wsparciu finansowym BS 
w Tychach oraz Urzędu Miasta Tychy. B

j u b i l e u s z  i i  L o

pół wieku norwida

tyskie szkoły 
promują zdrowie

Warto WiedzieĆ

warto wspomnieć, że w tej chwili na ponad 5 tysięcy 
placówek oświatowych w całym województwie, tylko 
295 należy do śląskiej sieci szkół Promujących zdro-
wie. w naszym mieście w tym gronie są: Przedszkole 
nr 8, szkoła Podstawowa nr 36, zespół szkół nr 6, ze-
spół szkół specjalnych nr 8 i ii liceum ogólnokształcące 
z oddziałami integracyjnymi im. c. k. norwida.
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prestiżowy certyfikat dyrektorowi jackowi Baranowi (z lewej) wręczyli przedstawicieli 
„Metisu”.

na spotkaniu absolwentów pojawili się pierwsi maturzyści  
ii lO z 1967 r.
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trudno byłoby znaleźć w na-
szym kraju lepszego obser-
watora i komentatora pon-
tyfikatu Benedykta XVi jak 
o. Emil pacławski.

tyski franciszkanin, proboszcz 
parafii, w 2010 r. opubliko-

wał książkę „Pontyfikat na piąt-
kę”. Jak sam podkreśla, publikacja 
ta miała pokazać Benedykta XVI 
w świetle pięciolecia 2005-2010 
i tym samym udowodnić słusz-
ność wyboru kardynała Ratzingera 
na papieża, a także przypomnieć 
Jego nauczanie podczas pielgrzy-
mek. Tych zagranicznych podróży, 
w ciągu siedmiu lat, do momentu 
abdykacji, było 24. Autor nie ukry-
wa swojej sympatii do Benedykta, 
miłości do Kościoła. Papież Bene-

dykt nie był zdaniem ojca Pacław-
skiego pielgrzymem w stylu Jana 
Pawła II. Nie miał takiej charyzmy, 
źle czuł się w tłumie pielgrzymów, 
choć miał dla nich szacunek, był 
onieśmielony, kiedy musiał prze-
mawiać do setek tysięcy wiernych. 
Kardynał Ratzinger to raczej typ 
człowieka zamkniętego, myśliciela, 
najlepiej czującego się w roli aka-
demika, najpewniej najlepiej wte-
dy, kiedy sprawuje Eucharystię.

Nowa książka ojca Pacław-
skiego nosi tytuł „Włoskie podróże 
Benedykta ...od Bari do Loreto”. 
Każdy papież jest jednocześnie 
prymasem Italii. Benedykt XVI 
od kwietnia 2005 r. do październi-
ka 2012 r. odbył ponad 30 podróży 
po włoskich diecezjach. Ta książka 
opisuje 27 z tych wizyt duszpaster-

skich. O. Emil Pacławski przyjął 
w niej styl kronikarza, ale nie ucie-
ka też od języka felietonu.

Nie jest to dzieło naukowe, 
teologiczne, czy udokumentowa-
na historycznie kronika z podróży. 
Zamiar był prosty: to książka adre-
sowana do tych wiernych, którzy 
chcieliby bliżej poznać sylwetkę 
Benedykta XVI, jego pontyfikat, 
ocalić od zapomnienia papieskie 
nauczanie.

Same relacje z pielgrzymek 
są raczej ubogie i lakoniczne. 
To raczej wspólna podróż czy-
telników i papieża po Włoszech, 
coś w rodzaju mini-przewodnika 
po miastach Italii. Autor przybli-
ża nam różne regiony tego kraju, 
ich historię gospodarczą i poli-
tyczną, największe miasta. Kie-

dy np. opisuje wizytę w Neapolu, 
dowiadujemy się, że w tej metro-
polii, malowniczo położonej nad 
Zatoką Neapolitańską, jest aż 448 
kościołów, 709 historycznych bu-
dynków, 4 zamki. Niestety jest 
to także miasto zaniedbane, to-
nące w górach śmieci. Mamy też 
w książce pokazane portrety wy-
branych Ojców Kościoła, np. syl-
wetkę św. Augustyna. Benedykt 
XVI podczas wizyty w Pawii był 
na grobie św. Augustyna, bowiem, 
jak sam mówił, temu biskupowi 
Hippony wiele zawdzięcza. Przy-
znaje się, że „zawsze pociągała Go 
osobowość św. Augustyna, jako 
człowieka, który musiał prowa-
dzić duchową walkę, by stopnio-
wo znajdować dostęp do słowa 
Bożego, do życia z Bogiem, aż 

do chwili, gdy powiedział wiel-
kie tak Kościołowi”.

Książka została oddana 
do druku już po abdykacji Bene-
dykta XVI, ale ten fakt w żaden 
sposób nie wpłynął na stosunek 
ojca Emila do papieża. Zresztą 
ta decyzja papieża została przez 
autora książki oceniona bardzo 
wysoko: przypomina słowa re-
zygnacji papieża podczas konsy-
storza. Te papieskie pielgrzymki 
są niczym innym, jak podróża-
mi apostolskimi tak ważnymi dla 
chrześcijaństwa tak przed wiekami, 
jak i teraz.

jan MazurKiEwicz
O. Emil Mirosław pacławski, 
włoskie podróże Benedykta 
…od Bari do loreto, wyd. 
Księgarnia św. jacka 2013

do grona tyskich muzeów 
dołączyło kolejne i także wy-
jątkowe – Muzeum Miniatu-
rowej Sztuki profesjonalnej. 
jego pomysłodawcą i twórcą 
jest henryk jan dominiak, 
tyski grafik, złotnik i rzeź-
biarz. wernisaż wystawy mi-
niatur oraz dodatkowo prac 
zgromadzonych w należącej 
do artysty Galerii „po dro-
dze” odbędzie się 13 czerwca, 
o godz. 18 w Miejskim cen-
trum Kultury w tychach (ul. 
Bohaterów warszawy 26).

henryk Jan Dominiak znany 
jest z niekonwencjonalnych 

pomysłów i przedsięwzięć. Au-
tor m.in. „Rubinowych Tychów” 
– mozaiki z naturalnych kamieni 
szlachetnych i półszlachetnych, 
znajdującej się w urzędzie miasta, 
ogrodu japońskiego na skwerze 
przed jednym z bloków, rubino-
wego zegara słonecznego.

– Niedawno robiłem makietę 
budynku Szkoły Górniczej „Szty-
garka”, która ma być moim darem 
dla Muzeum Miejskiego w Dąbro-
wie Górniczej – mówi Henryk Jan 

Dominiak. – Pomieszczenia, w któ-
rych w rzeczywistej „Sztygarce” or-
ganizowane są wystawy, chciałem 
wyposażyć w miniaturowe prace 
różnych artystów. Rozesłałem wici 
i jak się okazało obrazów, rysun-
ków, rzeźb, oryginalnych miniatur 
wykonanych różnymi technika-
mi – otrzymałem tyle, że z powo-
dzeniem można zrobić nie jedną, 
a kilka galerii. I wówczas pomy-
ślałem, że warto byłoby umieścić 
je w muzeum miniatur. Proble-
mem była ekspozycja prac. Do-
szedłem do wniosku, że najlepiej 
będzie wykonać sztalugi z zapałek, 
których wielkość jest powszechnie 
znana i dzięki temu można łatwo 
określić proporcje.

W Muzeum Miniatur znalazły 
się prace Dany Sagi Tomaszewskiej 
(Sieraków), Roberta Znajomskiego 
(Łęczna), Julii Kaczmarczyk-Pio-
trowskiej, Aleksandry Jeżyk-Kwilcz 
(Poznań), Justyny Neyman (War-
szawa), Piotra Mosura (Gdańsk), 
Magdaleny Car Dąbały (Warsza-
wa), Pawła Brodzisza (Łęczna). 
Z zagranicy prace przysłała Neywa 
Cezar-Triunfo (Rio Grande do Sul, 
Brazylia). Specjalizuje się w malar-
stwie, wystawia w galeriach i mu-
zeach obu Ameryk.

Jeśli chodzi o wernisaż 
w MCK, to oprócz zbiorów Mu-
zeum Miniaturowej Sztuki Profe-
sjonalnej, będzie można zobaczyć 
prace niektórych z wymienionych 
artystów oraz Hanny Józefowskiej-
Nawrot (Poznań), Henryka Jana 
Dominiaka i gościnnie – tyszanina 
Wojtka Łuki.

 lESzEK SOBiEraj

W Ł o c h y  c h r z e Ś c i j a ń s k i e

Śladem Benedykta XVi

sPotkanie 
W muzeum

spotkanie autorskie 
z o. emilem Pacławskim 
odbędzie się 13 czerwca 
o godz. 17.30 w muzeum 
miejskim w tychach.

m c k :  M u z e u M  M i n i at u r o w e j 
s z t u k i  p r o f e s j o n a l n e j

na zapałczanych 
sztalugach

Kilka miniaturowych dzieł 
łatwo mieści się na dłoni.
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o druga już wystawa 
z cyklu „Twórcy Mia-
sta”. Cykl rozpoczęła 
we wrześniu wystawa 

poświęcona prof. Kazimierzowi 
Wejchertowi.

Maria Czyżewska, przez rodzi-
nę i przyjaciół zwana Murką, była 
wraz ze swym mężem, Andrze-
jem Czyżewskim, Kazimierzem 
Wejhertem i Hanną Adamczew-
ską-Wejhert jednym z głównych 
projektantów nowych Tychów. 
Wpisała się w historię miasta, jest 
jego cząstką, i na pewno zasługuje 
nie tylko na naszą pamięć, ale też 
i uznanie – mówiła Maria Lipok 
– Bierwiaczonek. To miasto po-
wstawało na oczach mieszkańców, 
w czasie niedzielnych spacerów 
można było zobaczyć, jak się wo-
kół nas zmienia. Stąd też niezwykłe 

zainteresowanie tyszan najnowszą 
historią miasta – podkreśliła dy-
rektor muzeum.

Tekst,, O potrzebie pamięci 
i potrzebie dokumentowania”, au-
torstwa Marii Lipok – Bierwiaczo-
nek, zamieszczony tytułem wstępu 
w publikacji wydanej z okazji wy-
stawy pt. „Murka” – mówi w zasa-
dzie wszystko.

– Chodzi o to, aby pamię-
tać jak było, jak się pracowało 
w tamtych czasach, jak żyliśmy 
na co dzień, spędzaliśmy waka-
cje, co nas cieszyło, co martwiło 
– mówił Andrzej Czyżewski, autor 
książki, zarazem mąż jej bohater-
ki. To opowieść o życiu Murki, jej 
rodzicach, o trudnych wyborach, 
czy studiować muzykę, czy archi-
tekturę, o pierwszych sukcesach 
i niepowodzeniach zawodowych, 

o pracy, która nie kończyła się tyl-
ko w biurze, o trudnościach z po-
godzeniem koncepcji, pomysłów, 
wizji architektonicznych z ówcze-
snymi realiami.

To także wspomnienie o wy-
prawach rowerowych, spływach 
kajakowych, narciarskich eskapa-
dach, wspólnych wakacjach z mę-
żem i córkami.

– Mama była wspaniałym 
człowiekiem, próbującym pogo-
dzić pracę zawodową z kontakta-
mi z rodziną. Zawsze odczuwałam 
niedosyt jej obecności. Chciałam 
ją mieć cały czas dla siebie, dla-
tego często wracam pamięcią 
do wakacji w Chałupkach, czy 
Dębkach. Wieczorami prosiłam 
ją, by dłużej mi poczytała, opo-
wiedziała bajkę, jakąś historię, 
zwykle wymyśloną przez siebie 
– mówiła córka Agnieszka Czy-
żewska. – Czułyśmy z siostrą jej 
ciepło, serdeczność, miłość. Jako 
starsza z rodzeństwa, czasem mia-
łam poczucie, że to moja siostra 
była faworyzowana, ale teraz z per-
spektywy czasu widzę, że mama 
dzieliła swe uczucia po równo dla 
swych córek.

– Dla mnie mama była i jest 
autorytetem, nie pamiętam też 
żadnych konfliktów w rodzinie. 
Owszem, rodzice spierali się, ale 
to było wspólne dochodzenie 
do najlepszych rozwiązań architek-

tonicznych. No i te jej koty. Ja też 
mam koty, ba nawet psa, przeję-
łam to po mamie. To jak traktu-
jemy zwierzęta, jest dla mnie ja-
kimś probierzem człowieczeństwa. 
Wydawało się, że też pójdę na stu-
dia architektoniczne, ale wybrałam 
plastykę. Za to moja siostra poszła 
w ślady rodziców. Ciepło, prawdzi-
wy dom rodzinny – to zawdzię-
czam rodzicom. Cieszę się i jestem 
dumna, że ta wystawa opowiada 
o mamie – podkreśliła Agnieszka 
Czyżewska.

Na wystawie można zobaczyć 
dokumenty, projekty, zdjęcia reali-
zacji, ale też prywatne fotografie 
ze zbiorów rodzinnych.

Książka Andrzeja Czyżew-
skiego dostępna jest w Muzeum 
Miejskim przy pl. Wolności 1 oraz 
w księgarni Biały Ptak na placu 
Baczyńskiego. 

 tt 

t W ó r c y  M i a s t a

to był jej dom
w Piątek, 7 czerwca, w muzeum miejskim  

w tychach, otwarto wystawę Poświęconą 
twórczości architektonicznej marii 

czyżewskiej. trudno byłoby wyliczyć jej 
wszystkie Prace Projektowe, wykonywane 

indywidualnie lub w zesPole. nie sPosób 
jednak nie wymienić tak dużych Projektów 

jak kościół P.w. św. jadwigi, technikum 
budowlane, obiekt administracyjny 

sPółdzielni „oskard”, czy budynki 
mieszkalne osiedla b, F4, d1, d3. 

jan Mazurkiewicz
j.mazurkiewicz@twojetychy.pl

wystawę oglądać można w siedzibie głównej muzeum, przy pl. 
wolności 1.

Maria czyżewska z córkami na spacerze w lesie.

Kocia pomoc przy pracy.
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M Ł o d z i 
r e c y t at o r z y

z humorem 
o szkole
Od 2007 r. w Szkole podsta-
wowej nr 18 w tychach or-
ganizowany jest Międzysz-
kolny Konkurs recytatorski 
poezji humorystycznej.

chcielibyśmy w ten sposób za-
szczepić wśród uczniów modę 

na czytanie poezji – mówi Dorota 
Sowińska, jedna z organizatorek 
konkursu, bibliotekarka.

Do udziału w rywalizacji 
zgłosili się uczniowie 10 tyskich 
szkół, oraz ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi z Lędzin. Jury, w skład 
którego weszli Marta Kaczyńska, 
druga z organizatorek konkursu 
Barbara Dubaj, oraz redaktor Jan 
Mazurkiewicz, nie miało łatwego 
zadania. Oceniano dobór wier-
sza pod kątem zgodności z ha-
słem konkursu, jego interpretację, 
dykcję uczestnika oraz tzw. ogól-
ne wrażenie. Jury wysłuchało 20 
wierszy, raz tylko powtórzył się 
ten sam utwór.

W przerwie, kiedy jury ob-
radowało, wystąpili członko-
wie Koła Miłośników Literatury 
i Sztuki ze Szkoły Podstawowej 
nr 18. – Niestety już niedłu-
go Koło Miłośników przestanie 
istnieć, bo część jego członków 
rozpocznie naukę w gimnazjum 
– stwierdziła ze smutkiem opie-
kunka grupy Dorota Sowińska, 
z zawodu muzykolog. Pierwsze 
miejsce w tegorocznym konkursie 
zdobył Jakub Żółtanek z SP nr 18, 
drugie, Weronika Juszczyk i Julia 
Siewiera z SP nr 35, trzecie Julia 
Miler z SP nr 40.

 zOja

wkrótce ruszą 
nabory na uczelnie 

wyższe i do szkół 
Policealnych. 
w wybranych 

Placówkach 
sPrawdziliśmy, 

jakie dokumenty są 
Potrzebne i gdzie 
należy je złożyć.

Monika nowicka
redakcja@twojetychy.pl

ś
ląska Wyższa Szkoła 
Zarządzania im. gen. 
J. Ziętka w Katowicach 
prowadzi rekrutację 

elektroniczną. Aby się zapisać, 
wystarczy wypełnić formularz 
online, a następnie komplet wy-
maganych dokumentów, czyli: 
wypełniony kwestionariusz do-
stępny w Systemie Rekrutacji 
Elektronicznej, świadectwo doj-
rzałości, świadectwo ukończenia 
szkoły średniej, ksero dowodu 
osobistego, cztery zdjęcia, odpis 

dyplomu (w przypadku osób za-
pisujących się na studia II stop-
nia) i potwierdzenie dokonania 
opłaty rekrutacyjnej dostarczyć 
do Działu Rekrutacji. Więcej in-
formacji na www.swsz.pl.

Do Centrum Edukacyjne-
go „Profesja” można się zapi-
sać już teraz. Warto się pospie-
szyć, bo dla tych, którzy zgłoszą 
się jako pierwsi, przygotowano 
liczne promocje. Naboru moż-
na dokonać osobiście lub za po-
średnictwem internetu. Na www.
profesja.edu.pl dostępny jest for-
mularz zgłoszeniowy. Po jego 
wysłaniu, w celu dopełnienia 
dalszych formalności, z kan-
dydatami skontaktują się pra-
cownicy.

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Oświęcimiu w roku 
akademickim 2013/2014 prowa-
dzi wyłącznie elektroniczne na-
bory. Osoby potwierdzające wpis 
na studia proszone są o dostar-
czenie kompletu wymaganych 
dokumentów: oryginał lub od-
pis świadectwa dojrzałości oraz 
ukończenia szkoły i 4 kserokopie 

tych świadectw, 4 zdjęcia zgod-
ne z wymaganiami stosowanymi 
przy wydawaniu dowodów oso-
bistych, kwestionariusz osobowy, 
oświadczenie – wypełniają tylko 
kandydaci na studia stacjonar-
ne, umowa na studia niestacjo-
narne w dwóch egzemplarzach, 
umowa na studia stacjonarne 
w dwóch egzemplarzach, kse-
ro dowodu osobistego, dowód 
wpłaty za legitymację i indeks 
9 zł i dowód wpłaty za postę-
powanie rekrutacyjne na studia. 
Więcej na www.uczelnia.pwsz-
oswiecim.edu.pl.

Studentem Górnośląskiej 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczo-
ści im. Karola Goduli w Cho-
rzowie może zostać każda oso-
ba, która posiada świadectwo 
dojrzałości oraz złoży komplet 
wymaganych dokumentów. 
O przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń. Nie ma egzaminów 
wstępnych. O przyjęciu kandy-
dat zostaje powiadomiony li-
stownie. Więcej na www.gwsp.
edu.pl.

tt

J a k  s i ę  z a P i s a Ć  n a  s t u d i a ?

aBc 
rekrutacji

teatr Mały przygotował atrak-
cyjną ofertę dla tych młodych 

ludzi, którzy wakacje spędzają 
w Tychach.

Od 29 lipca do 11 sierpnia 
odbędzie się cykl warsztatów 
reżyserskich, aktorskich, chore-
ograficznych, muzycznych, sce-
nograficznych i dziennikarsko-fil-
mowych w ramach projektu „Lato 
w Mieście”.

Chętni (powyżej 13. roku ży-
cia) mogą się zapisywać na wybra-
ne zajęcia do 21 czerwca u Pauliny 
Świątkowskiej-Kępińskiej (Teatr 
Mały, Organizacja Widowni, pok. 
81, tel. 32 227 36 16, e-mail: pau-
laswiat@poczta.onet.pl). Uwaga! 
Warsztaty są bezpłatne, warun-
kiem jest uczestnictwo we wszyst-
kich zajęciach.

Ewa StrzOda

FLash: 8 czerWca, soBota, godz 15:50 

w młodzieżowym domu kultury nr 2 w sobotę zorganizowano i dzień kultury Japoń-
skiej. wśród licznych atrakcji m.in. były pokazy sztuk walk, kącik kaligrafii, pogadanki 
o kulturze i tradycji japońskiej. dla smakoszy była degustacja zielonej herbaty. dla mi-
łośników gier przygotowano konsole i japońską grę „go”.  ES
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trwają zapisy na warsztaty

e
w

a
 s

t
r

z
o

d
a

9WWW.tychy.PL twoje tychy |  11  czerWca 2013

Twoja Kariera



r e k l a M a

r e k l a M a

wielu klientów odkłada 
decyzję o zakupie samo-

chodu na koniec roku lub począ-
tek następnego, mając nadzieję 
na większe, bardziej korzystne 
zniżki czy rabaty – mówi Woj-
ciech Brajlich z tyskiego salonu 
Witpol, Autoryzowanego Dealera 
Mitsubishi Motors. – Ostatnie 
lata pokazują, że rabaty czy zniż-
ki, jakie można uzyskać w okre-
sie wakacji, są absolutnie porów-
nywalne z tymi, które zaczynają 
obowiązywać na koniec roku. 
Trzeba jednak wiedzieć, że z koń-
cem roku lub z początkiem nowe-
go, często nie ma już możliwości 
wyboru wśród wersji wyposa-
żenia czy koloru. Tymczasem 
w okresie wakacyjnym możemy 
wybierać w opcjach wyposaże-
nia, dostępnych kolorach pojazdu 
czy wersjach silnikowych. Dla-
tego zdecydowanie polecam za-
kup nowego samochodu właśnie 
na wakacje – dodaje.

poczwórna korzyść
– Gdy sezon urlopo-

wy w pełni, właśnie z powo-
du zmniejszonej sprzedaży 
w czerwcu, lipcu i sierpniu, 
dealerzy prześcigają się w pro-
mocjach, rabatach i specjalnych 
ofertach dla klientów – tłumaczy 

n a j l e p s z a  P o r a  n a  k u P n o  a u t a

a właśnie, że latem!

r e k l a M a

zwykło się mawiać, że najlePszą 
Porą na kuPno samochodu jest 

Przełom roku. okazuje się jednak, 
że to właśnie w nadchodzących 

tygodniach tyskie salony 
samochodowe szykują atrakcyjne 

Promocje. warto się rozejrzeć 
w oFercie dealerów,  

bo rabaty są naPrawdę sPore.

WWW.tychy.PL10 twoje tychy |  11  czerWca 2013

Twoje Auto



AUTORYZOWANY SALON SKODY

W swojej ofercie posiadamy:

www.skoda.tychy.pl salon@skoda.tychy.pl

r e k l a M a

r e k l a M a

n a j l e p s z a  P o r a  n a  k u P n o  a u t a

a właśnie, że latem!
Damian Dujka z salonu Autokli-
mat, Autoryzowanego Dealera 
Forda w Tychach. – Kupno sa-
mochodu właśnie teraz, może 
nieść ze sobą poczwórną ko-
rzyść. I tak, po pierwsze, raba-
ty dealerów na nowe samocho-
dy w okresie letnim są większe, 
nawet o kilka tysięcy złotych, 
od tych, które proponowane są 
podczas wyprzedaży rocznika. 
Łatwo to sprawdzić u tyskich de-
alerów samochodowych, a przy 
okazji przejechać się kilkoma 
markami samochodów i porów-
nać wrażenia z jazdy.

Po drugie, w lecie, z powodu 
zmniejszonej sprzedaży mamy 
większy wybór. Po trzecie, de-
alerzy często proponują pakie-
ty ubezpieczeniowe na bardzo 
korzystnych warunkach lub do-
datkowe wyposażenie, za które 
musielibyśmy zapłacić krocie 
np. w listopadzie.

Po czwarte wreszcie, pienią-
dze, które oszczędzimy na nowym 
samochodzie, kupując go właśnie 
teraz, a nie za kilka miesięcy, mo-
żemy przeznaczyć na przykład 
na wakacje...

nowe modele
– Latem, w ofercie propo-

nujemy zwłaszcza nowe Re-

nault Clio, obecnie drugi naj-
lepiej sprzedający się samochód 
w Europie, oraz Clio Grandtour 
z nowym silnikiem Energy, bi-
jące kolejne rekordy pod wzglę-
dem obniżania zużycia paliwa 
i emisji CO2 – dowiadujemy 
się w salonie Autocomplex-
Brzeziccy Sp. z o o. Tychy. – 
W ofercie są także nowe Renault 
Scenic Xmod, hit sezonu – Re-
nault Captur oraz nowe Dacie 

– Sandero, Logan, Logan MCV, 
Duster i Lodgy. Latem klienci 
mogą liczyć na rabaty w wyso-
kości nawet do 29 proc. (pro-
mocja dotyczy samochodów de-
monstracyjnych). Proponujemy 
także atrakcyjne ceny serwiso-
we w ofercie „Tani Czerwiec”. 
Obejmują one sprawdzenie sa-
mochodu na wakacje za 1 zł oraz 
serwis klimatyzacji za 120 zł.

ul

r e k l a M a
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BLiŹnięta 22.V-20.Vi
Większą uwagę zwróć na finanse. Ostat-
nio pozwoliłeś sobie na kilka wydatków, 
teraz pora zacisnąć pas.

rak 21.Vi-22.Vii
Możesz liczyć na przychylność gwiazd. 
Z końcem tygodnia niewykluczone 
drobne problemy zdrowotne.

LeW 23.Vii-22.Viii
Wreszcie na horyzoncie pojawi się oso-
ba godna zainteresowania. Nie działaj 
jednak zbyt szybko.

Panna 23.Viii-22.iX
W przyszłości postaraj się lepiej orga-
nizować swój kalendarz, unikniesz nie-
potrzebnych spięć.

Waga 23.iX-23.X
To powinny być spokojne dni. Nie słu-
chaj plotek, rób swoje, a nic nie zepsuje 
Ci humoru.

skorPion 24.X-21.Xi
Twoje celne uwagi w wiadomej sprawie 
sprawiły, że zostałeś zauważony przez 
współpracowników. Wykorzystaj to.

strzeLec 22.Xi-21.Xii
Nie powinieneś ufać osobie spod znaku 
Wodnika. Czy jesteś absolutnie pewien, 
że jej intencje są szczere?

koziorożec 22.Xii-19.i
Jesteś uparty. Jeśli obierzesz sobie jakiś 
cel, trudno wpłynąć na zmianę Twojej 
decyzji. Ale czy na pewno masz rację?

Wodnik 20.i-18.ii
Niestety, w najbliższych dniach nie od-
poczniesz, musisz przeczekać trudniej-
szy czas.

ryBy 19.ii-20.iii
W niedalekiej przyszłości czeka Cię 
podróż. Już teraz powinieneś poczynić 
pierwsze przygotowania.

Baran 21.iii-20.iV
Wszystko wskazuje na to, że w emocjach 
powiedziałeś o jedno słowo za dużo. 
Czas na przeprosiny.

Byk 21.iV-21.V
Długo się przygotowywałeś do tej 
chwili, teraz czas przystąpić do dzia-
łania.

h o r o s k o P
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Wytnij ten kupon, naklej na 
kartę pocztową wraz z hasłem 
i prześlij do 17 czerwca 2013 r. 
na adres redakcji: twoje tychy, 
al. Piłsudskiego 12, 43–100 ty-
chy.

kuPon nr 290

Osoba, której prawidłowe rozwiązanie krzyżówki 
dotrze do nas jako piąte (lub ostatnie), otrzyma 
żakardowy obrus firmy „Haft”. Hasło z krzyżówki 
nr 288: „już w SOBOtę dziEń dziEcKa”. 
Nagrodę, otrzymuje: dariusz kapłon. 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.

F u n d a t o r e m  n a g r o d y  J e s t :

tSM „Oskard” zaprasza 
mieszkańców miasta na festyn 
z okazji 55-lecia, który odbę-
dzie się 15 czerwca na placu 
przy hali sportowej MOSir 
(al. piłsudskiego). w progra-
mie mnóstwo atrakcji, m.in. 
koncerty, konkursy, zabawy 
dla dzieci. Gwiazdą wieczoru 
będzie Budka Suflera.

największa z tyskich spół-
dzielni mieszkaniowych 

ma już 55 lat. Oskard zaprasza 
mieszkańców miasta do wspól-
nego świętowania tego jubile-
uszu. W najbliższą sobotę (15.06) 
na placu przy hali sportowej już 
od godziny 13. na najmłodszych 
czekać będą urządzenia do za-
bawy. Od 15. na scenie będzie 
można oglądać występy zespo-
łów działających przy SDK Tęcza 
i w klubach osiedlowych. Oficjal-
ne otwarcie imprezy zaplanowane 
jest na godz. 15.30. Zaraz potem 
rozpocznie się dwuczęściowy 
koncert orkiestry rozrywkowej 
Big Silesian Band. W przerwie 
z programem artystycznym dla 
dzieci wystąpią klauni Ruphert 
i Rico. Kwadrans przed godziną 
20. na scenie pojawi się Krzysz-
tof Cugowski z zespołem Budka 
Suflera. Weterani polskiej sceny 
muzycznej zagrają dla tyskiej pu-
bliczności swoje największe prze-
boje. W programie festynu nie 
zabraknie też konkursów z na-
grodami. Impreza zakończy się 
o godz. 22.
 Sw

Festiwal po raz 13.
XIII Festiwal Piosenki i Twórczości Osób Niepełno-
sprawnych trwać będzie 11 i 13 czerwca w Teatrze 
Małym. We wtorek, o godz. 12 zaplanowano wernisaż 
prac plastycznych, natomiast w czwartek festiwal roz-
pocznie się o godz. 8.30. Część konkursowa potrwa 
do godz. 12.30, o godz. 13 wystąpi gwiazda festiwalu, 
Big Band Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach. Ogło-
szenie wyników zaplanowano na godz. 13.40. 

Wietnam – państwo o stu twarzach
12 czerwca, w środę, Filia nr 13 MBP (ul. Dmowskiego 
33) zaprasza na spotkanie z cyklu „Świat na wyciągnię-
cie ręki”. O azjatyckich podróżach opowiedzą Dorota 
i Ewa Gnacik. Spotkaniu pt. „Wietnam – państwo o stu 
twarzach”, towarzyszyć będzie m.in. prezentacja multi-
medialna i wystawa fotografii. Początek o godz. 17.

malarstwo w galerii obok
Na wernisaż wystawy malarstwa Stanisława Baja za-
prasza 14 czerwca, o godz. 18, Galeria Obok (ul. kard. 
Hlonda 1). Wystawa potrwa do 30 czerwca.

klub Południk
„Ciekawe wakacje na Śląsku” – taki tytuł nosić będzie 
kolejne spotkanie w ramach cyklu „Klub Południk”. 
Na spotkanie Muzeum Miejskie zaprasza w sobotę, 
15 czerwca o godz. 12 do swojej siedziby przy placu 
Wolności 1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 
od 6 do 12 lat. Wstęp wolny, liczba uczestników ogra-
niczona jest do 30 osób.

Wykład i spacer
15 czerwca, o godz. 11, Muzeum Miejskie zaprasza 
na spacer z cyklu „Architektura i historia. Muzeum 
w plenerze – Od Parku niedźwiadków do lodowiska”. 
Po mieście oprowadzać będzie Jolanta Rolnik, prze-
wodnik Koła Przewodników Turystycznych przy PTTK 
w Tychach i wolontariusz muzeum. Zbiórka koło rzeź-
by niedźwiadków w Parku Niedźwiadków.
O godz. 14, w siedzibie głównej muzeum przy placu 
Wolności 1 odbędzie się prelekcja pt. „Arystokracja 
na Górnym Śląsku”. Wygłosi ją dr Arkadiusz Kuzio-
Podrucki, historyk, publicysta, pracownik Centrum 
Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Wstęp wolny.

teatr konesera
15 czerwca, w sobotę 
o godz. 18.30 Teatr Mały 
zaprasza na kolejny spek-
takl w ramach cylu „Te-
atr Konesera”. Tym razem 
będzie można zobaczyć 
„Blanche i Marie”, spek-
takl Teatru Polskiego 
we Wrocławiu. Bilety 
kosztują: 60 zł, na kartę 
stałego widza – 48 zł.

Biesiada poetycka
16 czerwca, w niedzielę, na „dzikiej plaży” przy Je-
ziorze Paprocańskim odbędzie się I Tyska Biesiada 
Poetycka. W godz. 19–20.30 twórczość prezentować 
będą autorzy związani z Tyską Stroną Poezji i Grupą Po-
etycką „Orion”. Ponadto każdy z gości będzie mógł za-
prezentować swoją własną twórczość, wystarczy zgłosić 
taką chęć bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy 
lub mailowo: morfeusz@tyskastronapoezji.pl. O godz. 
20.30 Agata „Atka” Cichy zaprezentuje album poetycki 
„Uśmiech sennego słońca”. O 21.00 Łukasz Sarnowski 
wystąpi z programem autorskim na gitarę akustyczną, 
a o 21.30 wystąpi instrumentalistka Małgorzata Woj-
ciechowska (skrzypce).  Sw

spotkanie z alergologiem
MBP, zaprasza 17 czerwca do Czytelni Centralnej (ul. 
Wyszyńskiego 27) na spotkanie z cyklu „Do biblioteki 
po zdrowie”. Alergolog lek. med. Bożena Leśniok, wy-
głosi prelekcję pt. „Kichaj na alergię”. Początek o godz. 
18. Wstęp wolny. B

z a b a w a  z  o s k a r d e m

Festyn na jubileusz

Program imPrezy:

godz. 15–15.30 – występ zespołów działających przy sdk 
tęcza i w klubach osiedlowych; godz. 15.30 – oficjalne 
otwarcie imprezy; godz. 15.45–16.30 – koncert orkiestry 
big silesia band – część 1; godz. 16.45–18 – program 
artystyczny dla dzieci w wykonaniu duetu ruperth&rico; 
godz. 18.15–19 – koncert orkiestry big silesia band – 
część 2; godz. 19–19.30 – konkurs z nagrodami dla publicz-
ności; godz. 19.45–21.45 – koncert budki suflera; godz. 22 
– zakończenie imprezy.
atrakcje dzieci i młodzieży: godz. 13–19 – bezpłatne urzą-
dzenia rekreacyjne, godz. 16–18 – konkursy dla dzieci 
i młodzieży prowadzone przez stowarzyszenie Przyja-
ciół szkół „Pro europa”, godz. 16–19 – szczudlarze, godz. 
16.30–19 – konkursy dla dzieci i młodzieży przeprowadza-
ne przez straż miejską.
wstęp na imprezę jest bezpłatny.

Gwiazdą imprezy będzie Budka Suflera.
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Mamy dla was dwuosobowe zaprosze-
nie na spektakl w ramach cyklu teatr 
Konesera (szczegóły powyżej). Otrzyma 
je osoba, która pierwsza dodzwoni się 
do nas w środę, 12 czerwca o godz. 10, 
tel. 32 325 72 40.

WWW.tychy.PL12 twoje tychy |  11  czerWca 2013

W  Wo Ln y m  c z a sie



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

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

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

AUDI, VW KUPIĘ KAŻDe 605466370
BMW, MeRCeDeS 605466370
fORD, OPel SKUP KAŻDe 605466370
SeAT, SKODA SKUP AUT 605466370
FIAT, DAEWOO SKUP AUT 605466370
HONADA, TOyOTA KUPIĘ 605466370
PEUGEOT, KIA SKUP 605466370
CITROEN, RENAULT SKUP 605466370
MAZDA, SUZUKI KUPIĘ 605466370
VOLVO, ALFA AUTOSKUP 605466370
SKUP - AUTA DOSTAWCZe 605466370
SPAWANIE W ALUMINIUM (felgi, mi-
ski olejowe, głowice, skrzynie biegów)  
TEL. 664  433 746
Autoalarmy, blokady, CB Radio,  
głośniki, czuj.cofania 32 780 37 37

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

dom:

Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 217 
72 49. Niemczyk
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, Ty-
chy ul.Cyganerii15. Tel: 603585329. 
Balustrady, bramy, ogrodzenia. SPAWANIE 
tel. 664 433 746
SPAWANIE U KLIENTA. Dojazd i pomiar 
gratis. Tel. 664 433 746

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

Pranie dywanów,tapicerki meblowej i sa-
mochodowej,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. Ocie-
plenia budynków, wymiana okien. 
Dekarstwo 10 lat gwarancji. Kredyt 
0% Raty tel.792 013 569
TAPICER-KOMPLEKSOWE RENOWACJE 
KRZESŁA, SOFY, FOTELE ITP. TANIO, TRANS-
PORT TEL.501-461-652 
SPRZeDAŻ CZĘŚCI ZAMIeNNyCH AGD 
Tychy, ul. Kościuszki 16, tel. 692-083- 
727,pon.-pt. 9-17, sob. 9-13 www.
czesciagdtychy.strefa.pl DUŻy Wy-
BÓR WORKÓW DO ODKURZACZy RÓŻ-
NyCH fIRM - NISKIe CeNy. 
Kafelkowanie, gładzie, malowanie, płyty 
GK tel.661713362 

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

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

nieruchomości:

kuPię

Kupię 2pokojowe mieszkanie. Niska za-
budowa 1/2pietro.Do 40m2. Bez pośred-
ników 662712700 

Garaż murowany w Tychach zdecydowa-
nie kupię 531 70 20 40

zamienię:

Zamienię na mniejszy lokal użytkowy w 
centrum miasta  57 m2 (do rozbudowy). 
tel: 501 503 735.

sPrzedam

ODSTĄPIĘ SKLEP INST.-SANIT. Z WIELOLET-
NIĄ TRADYCJĄ-TYCHY 694-811-110

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

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 
 Sprzedam mieszkanie M4 62m2 os.H 
bez pośredników 508263303 

Sprzedam okazyjnie mieszkanie M4-65m2 
po remoncie, balkon Ip. 793690412 

M-3, os F, 38m, niska zabudowa - 112 
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 C, 53m, I piętro, niska zabudowa 
- 155 000. VOTUM: 500 593 256
M-4, 57m, os U, z balkonem - 168 000. 
VOTUM: 500 593 256

M-4,  os P, 62m, z balkonem, po general-
nym remoncie. VOTUM: 500 593 256
Świerczyniec, nowy dom w stanie dewe-
loperskim. VOTUM: 500 593 256
Dom wolnostojący w Lędzinach - 479 000. 
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 
T yCHy--oś C--atrakcyjne M-3--
cena:167000zł – ZADZWOŃ- INDOMO 
531-099-705, e-mail: ewa.szyman-
ska@indomo.info.pl OfeRTA GODNA 
POleCeNIA!
 OKAZJA! Sprzedam działkę budow-
laną, pow. 1010m2,cena:136 350zł! 
Wyry-Gostyń,ZADZWOŃ! Indomo 531 
099 705, email: ewa.szymanska@
indomo.info.pl
 Atrakcyjna Oferta!Na sprzedaż 
Mieszkanie M-5 o pow. 92m2, z 
ogródkiem-Mikołów, Zapraszam do 
oglądania- więcej informacji pod nr 
tel.: 531 099 705 lub ewa.szyman-
ska@indomo.info.pl 
Okazja! Na sprzedaż Dom w Gosty-
ni, pow.uż 256m2, pow.dz.1122m2-
Polecam!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 
Do wynajęcia od zaraz mieszkanie 
M-4 62m2 wysoki standard Tychy-oś 
W 1800/m-c,  Indomo  508 063 856 
e-mail: tychy@indomo.info.pl
O K A Z J A ! T y c h y - o ś  C / M - 4 -
pow.48m2/159000zł/ tel.881 030 
622, e-mail: marcin.terebka@indo-
mo.info.pl
SPRZeDAM PIlNIe!53,4m2,Tychy,oś e, 
155000zł-Zadzwoń! Indomo,tel.881-
030-622, e-mail:marcin.terebka@
indomo.info.pl
OKAZJA! M-4--Tychy--oś f--159000zł-
zadzwoń! 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

WynaJmę

Wynajmę M2 35m os.H po remoncie, 
umeblowane 696035333, 660537311

Tychy os W M4, umeblowane, po remon-
cie,IIp, balkon 516491202 
Wynajmę mieszkanie 2 pok.z kuchnią 
50m2, os T tel. 506922223 

Do wynajęcia pomieszczenia na cele han-
dlowe lub magazynowe GIEŁDAKWIATO-
WA. Pomieszczenia ogrzewane, monito-
rowane, o powierzchni ok.38m2, 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.12m2 mo-
nitorowany, dobra lokalizacja Hotelowiec 
(skrzyżowanie Budowlanych i Bocheń-
skiego),dostęp do witryny sklepowej 
2x3m tel.602880563

zdroWie:

inne:

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

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

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

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

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

Transport, przeprowadzki, usługi 
transportowe 664 433 746 
Sprzedam nową Pralko-Suszarkę SAM-
SUNG TANIO 512187309 
Sprzedam wózek do sprzątania 512 187 
309

PRZEPROWADZKI EKIPA TANIUŚKO TRANS-
PORT CAŁY KRAJ 601292699 

Zgubiono legitymację o nr 51780. Znalaz-
cę proszę o kontakt na nr 503378043. 

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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Prezydent Miasta Tychy
OGŁOSZeNIe

o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXX/621/13 
z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Grota-Roweckiego, edukacji i elfów w Tychach

Na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o przyjęciu 

przez Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr XXX/621/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. dokumentu pn. 

MIeJSCOWy PlAN ZAGOSPODAROWANIA PRZeSTRZeNNeGO
DlA OBSZARU POŁOŻONeGO W ReJONIe UlIC:

GROTA-ROWeCKIeGO, eDUKACJI I elfÓW W TyCHACH.

Z treścią planu miejscowego oraz:
a) uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
ustaleń projektu planu miejscowego,

b) podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego 
w odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informację, 
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
- opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicachi Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
- propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień planu miejscowego,
można zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49,  
w godzinach pracy urzędu.
Treść ww. dokumentów opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

z up. Prezydenta Miasta Tychy 
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej

mgr inż. Alicja Kulka

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze,  
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako części − 
działek nr 659/53, 661/53, 663/53 o łącznej długości pasa roboczego równej 106,96 mb, 
położonej w Tychach przy ul. Beskidzkiej i Składowej, na cele budowy sieci wodociągowej, 
na okres do 3 lat, na rzecz wnioskodawcy;
bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część − 
działki nr 2360/92 o pow. 1206 m2, położonej w Tychach przy ul. Bratków, na cele drogi 
dojazdowej, na okres 3 lat, na rzecz wnioskodawcy;
bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część − 
działki nr 3298/50 o pow. 308 m2, położonej w Tychach przy ul. Stoczniowców 70, na cele 
parkingu nieodpłatnego związanego bezpośrednio z działalnością dzierżawcy, na okres 3 
lat, na rzecz wnioskodawcy;
bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część − 
działki nr 1448/57 o pow. 2961 m2, położonej w Tychach przy ul. Modrzewskiego, na cele 
magazynowe          i składowe, na okres 3 lat, na rzecz wnioskodawcy;
bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część − 
działki nr 830/262 o pow. 160 m2, położonej w Tychach przy ul. Targiela, na cele parkingu 
nieodpłatnego związanego bezpośrednio z działalnością dzierżawcy, na okres 3 lat, na 
rzecz wnioskodawcy;
bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część − 
działki nr 792/262 i część działki nr 830/262 o pow. 160 m2, położonej w Tychach 
przy ul. Targiela, na cele parkingu nieodpłatnego związanego bezpośrednio z działalnością 
dzierżawcy, na okres 3 lat,            na rzecz wnioskodawcy;
bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część − 
działki nr 4829/26 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy ul. Honoraty, na cele dojścia i 
dojazdu, na okres 3 lat, na rzecz wnioskodawcy,
bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki − 
nr 5553/64, 4135/64 oraz części działki nr 5389/64 o łącznej pow. 434 m2, położonej w 
Tychach przy al. Jana Pawła II, na cele drogi dojazdowej do nieruchomości przyległych, na 
okres do 3 lat, na rzecz wnioskodawców.

k o M u n i k a t y

GKS tychy zakończył sezon 
2012/2013 bezbramkowym 
remisem z Bogdanką łęcz-
na. awans do ekstraklasy 
wywalczyły zespoły craco-
vii Kraków i zawiszy Byd-
goszcz.

spotkanie z Bogdanką od po-
czątku było bardzo wyrów-

nane. Pierwszą groźną sytuację 
sprokurował obrońca Bogdanki, 
który blokując dośrodkowanie 
Łukasza Małkowskiego, o mało 
nie zaskoczył swojego bramka-
rza. W 21. min. piłka znalazła 
się w bramce Piotra Misztala, 
jednak sędzia odgwizdał pozy-
cję spaloną. Chwilę później ry-
wal, uderzając piłkę głową, trafił 
w boczną siatkę. 

Po tych okazjach do gło-
su doszli gospodarze. Najpierw 
Bartłomiej Babiarz ładnym zwo-
dem minął obrońcę, ale uderzył 
prosto w bramkarza, natomiast 
strzał Tomasza Balula został za-
blokowany. Chwilę przed przerwą 
szanse mieli gospodarze, jednak 
po strzale piłka minimalnie mi-
nęła bramkę GKS.

Po zmianie stron na boisku 
dominował zespół Piotra Man-
drysza. Dwie kapitalne okazje 
miał bardzo aktywny Babiarz. 
Najpierw uderzał z linii pola 
karnego, ale piłka poszybowa-
ła wysoko nad bramką rywali. 
W 79. min., gdyby lepiej opano-
wał piłkę, wyszedłby sam na sam 
z bramkarzem, jednak za daleko 
odbił futbolówkę.

udany sezon
GKS Tychy, jako beniami-

nek I ligi, zaliczył udany sezon, 
kończąc go na szóstym miejscu. 
Do ekstraklasy awansowały dwa 

zespoły, których kibice przyjaź-
nią się z fanami GKS – Zawisza 
Bydgoszcz i Cracovia Kraków, 
natomiast spadają ŁKS Łódź, 
Polonia Bytom, Warta Poznań 
i Okocimski KS Brzesko.

Kto zostanie w GKS?
Zawodnicy GKS Tychy mają 

jeszcze tydzień roztrenowania, 
który zakończą udziałem w Ca-
łodobowym Meczu Piłki Noż-
nej. Dużo pracy będą mieli teraz 
działacze, bowiem większości 
zawodników kończą się kon-
trakty, a wiadomo już, że kilku 
z nich na pewno opuści zespół. 
No i rzecz najważniejsza – jesz-
cze w tym tygodniu mamy po-
znać nazwisko nowego szkole-
niowca.
gks tychy – Bogdanka Łęcz-
na 0:0.

GKS: Misztal – Mańka, Kop-
czyk, Balul, Chomiuk – Małkow-
ski, Zunic, Babiarz, Bukowiec 
(61. Folc), Rocki (73. Wawoczny) 
– Bąk (85. Szczęsny).

SławOMir Buturla

1. Zawisza 34 66 69–26
2. Cracovia 34 64 48–35
3. Termalica 34 63 54–28
4. Świnoujście 34 63 57–33
5. Arka Gdynia 34 57 46–29 
6. GKS Tychy 34 55 44–28 
7. Dolcan Ząbki 34 54 52–41
8. Legnica 34 53 49–42
9. Grudziądz 34 51 39–34
10. Katowice 34 50 43–36
11. Kolejarz 34 50 47–45
12. Bogdanka 34 46 37–42
13. Olsztyn 34 38 37–45
14. Sandecja 34 37 35–54
15. KS Brzesko 34 32 38–54
16. Warta Poznań 34 28 34–57
17. Polonia 34 22 29–64
18. ŁKS Łódź 34 14 17–82

w dźwirzynie rozegrano fi-
nał pucharu polski młodzi-
czek w piłce ręcznej (ranga 
mistrzostw polski). druży-
na MOSM tychy zajęła 4. 
miejsce.

w fazie grupowej MOSM po-
konał Żaka Kielce 31:13, 

Sambora Tczew 22:16 i Kusego 
Szczecin 20:18. W ćwierćfinale na-
tomiast tyszanki rozgromiły UKS 
Ruch Chorzów 27:11, ale w półfi-
nale minimalnie przegrały 17:18 
z Kusym. O brąz tyszanki uległy 
Kielcom 21:27.

Natalia Ambroziak wybra-
na została najlepszą bramkarką, 
a pierwsze w karierze powołania 
do kadry Polski otrzymały: Zu-
zanna Mikosz, Aleksandra Lisic-
ka i Natalia Ambroziak.

Oprócz nich w zespole grały: 
Aleksandra Zwierzchowska, Do-
minika Gretka, Kornelia Kaleta, 
Julia Batkowska, Amanda Sokacz, 
Magdalena Gryc, Adrianna Bał-
ko, Oliwia Modrzik, Wiktoria 
Poś, Weronika Poś, Klaudia Wil-
czyńska, Agnieszka Zioła, Micha-
lina Sawczyk, Sylwia Szołtysek, 
Wiktoria Kosmowska. Trenerzy: 
Krzysztof Willem i Agnieszka 
Żogała-Jeglińska. Wszystkie za-
wodniczki są uczennicami I i II 
klasy sportowej w Gimnazjum 
nr 3 w Tychach.

Dla tyskich piłkarek ręcz-
nych to kolejny udany sezon. 
Dziewczyny sięgnęły po kilka 
medali w mistrzostwach Śląska, 
teraz nadal walczą w rozgryw-
kach ogólnopolskich, a o ich wy-
nikach będziemy informować.

 lS
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remis 
na pożegnanie

mandrysz 
odchodzi z gks

trener Piotr mandrysz, 
który przez dwa lata pro-
wadził zespół, nie prze-
dłuży wygasającej 30 
czerwca umowy. szko-
leniowiec wprowadził 
zespół do i ligi. nie jest 
jeszcze znane nazwisko 
nowego szkoleniowca, ale 
w gronie kandydatów wy-
mienia się nazwiska to-
masza Fornalika i miro-
sława smyły.
gks po wodzą Piotra 
mandrysza rozegrał 
68 spotkań ligowych, 
w których odniósł 31 
zwycięstw, zanotował 
21 remisów i poniósł 16 
porażek (bramki 94–55). 
w Pucharze Polski gks 
raz wygrał i dwa razy 
przegrał (4–6).

P i Ł k a r k i  r ę c z n e  w  M p

Blisko medalu

r e k l a M a

całodobowy Mecz piłki noż-
nej będzie pierwszą taką im-
prezą piłkarską w tychach. 
Stowarzyszenie Sportowe 
tychy zaprosiło do udziału 
nie tylko piłkarzy, ale też 
nauczycieli, uczniów, koszy-
karzy, hokeistów i futboli-
stów!

w ielkie granie rozpocznie 
się w piątek o godz. 14 

na sztucznym boisku przy Sta-
dionie Miejskim (wejście od stro-
ny kortów tenisowych przy ul. 
Grota Roweckiego). Najpierw 
zmierzą się drużyny Zespołu 
Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 4, 
a tuż po nich (ok. godz. 15.15) 
rewanż zagrają nauczyciele obu 
placówek.

Od godz. 16.30 do 20.30 bo-
haterami będą najmłodsi piłka-
rze z UKS GKS Tychy. Zmierzą 
się m.in. z MOSM Tychy (ze-
społy U-13) oraz Iskrą Pszczyna 
(U-9). Ostatni mecz zaliczany 
do gry dziennej rozegrają trene-

rzy i rodzice zawodników UKS 
GKS wraz z dziennikarzami TV 
Silesia i członkami zespołu AU-
KSO.

Od godz. 22 odbywał się 
będzie miniturniej, w którym 
zagrają zespoły mieszkańców 
osiedli H i B oraz grupy kibi-
ców Ultras TNG. Od północy, 
a więc w najtrudniejszym czasie 
rozgrywki wzięli na siebie pił-
karze – amatorzy. O godz. 24 
na boisku pojawią się drużyny 
Fenomenu Tychy i Piwkarzyków, 
a mecze trwać będą po 90 minut 
z krótkimi przerwami.

W kolejnych grach ATP Mata-
dor Tychy zmierzy się z ABR Tychy 
(godz. 1.30), FC Silesia z nowym 
mistrzem Tyskiej Ligi Futsalu – 
Bad Boys (godz. 3), Las Palmas 
z Olimpią (godz. 4:30). Zespół fir-
my Hilton Foods zagra z reprezen-
tacją Sportowych Tychów (godz. 
6), a o 7.15 reprezentanci Fundacji 
DKMS z FC Nascon.

Rano (godz. 8.30) zagra 
dziecięcy zespół Polonii Ty-

chy, a po nich spotkają się dwie 
drużyny kobiet – Polonia Tychy 
i Atomówki GKS Tychy (godz. 
9.15).

Na zakończenie Całodobo-
wego Meczu Piłki Nożnej orga-
nizatorzy zaprosili do udziału 
znane zespoły. O godz. 10.15 eki-
pa koszykarzy, hokeistów i pił-
karzy GKS Tychy zagra z fut-
salowym GKS Tychy, a o 11.30 
Reprezentacja Śląska Oldbojów 
zmierzy się z Oldbojami GKS 
Tychy, co będzie największą 
atrakcją dla kibiców. Na zakoń-
czenie wystąpi drużyna futbolu 
amerykańskiego – Tychy Falcons 
(godz. 13).

Podczas spotkania, nad któ-
rym patronat honorowy objął 
Prezydent Miasta Tychy – An-
drzej Dziuba, zbierane będą środ-
ki na wyposażenie salki rehabi-
litacyjnej w Hospicjum im. św. 
Kaliksta I w Tychach oraz pro-
wadzone będą zapisy do banku 
dawców szpiku kostnego.

SławOMir Buturla

Ogrodnik cielmice przegrał 
ważne spotkanie z sąsia-
dem w tabeli – lKS wisła 
wielka, rezerwa GKS tychy 
natomiast pokonała unię 
Kosztowy.

Liga okręgowa. GKS II Tychy 
z sześcioma graczami pierw-
szej drużyny miał zdecydowaną 
przewagę w pierwszej połowie 
meczu z Unią Kosztowy. Udo-
kumentowana ona została bram-
ką Adama Imieli, który płaskim 
uderzeniem pokonał bramkarza 
rywali.

GKS II Tychy – Unia Koszto-
wy 2:1 (1:1). Bramki: Imiela i Ki-
sielowski.

GKS II: Loska – Holewa, Ma-
sternak, Król, Grzybek – Wysoc-
ki (25. Szewczyk, 75. Kisielowski), 
Koczy (80. Granek), Czupryna, 
Wawoczny – Bizacki, Imiela.
klasa a. Kosztownej porażki 
doznał zespół Ogrodnika Ciel-
mice, który przegrał z LKS Wisła 
Wielka. Sąsiadujący z Ogrodni-
kiem rywal dzięki tej wygranej 
zrównał się z nim punktami i ry-
walizacja obu zespołów zapowia-
da się bardzo emocjonująco.
Wyniki: LKS Wisła Wielka – 
Ogrodnik Cielmice 2:1 (2:0). 
Bramka: Wieczorek, LKS Ru-
dołtowice-Ćwiklice – OKS Zet 
Tychy 3:2 (1:2). Bramki: Papacz 
i Abram, LKS Goczałkowice – 

JUW-e Tychy 3:1 (2:0). Bramka: 
Nyga.

SłaB
1. Bieruń Nowy 25 60 47–14
2. Ogrodnik 26 54 62–26
3. Wisła Wielka 26 54 65–32
4. LKS Łąka 26 54 59–24
5. Jankowice 26 51 63–30
6. Zet Tychy 26 40 55–42
7. LKS Czarków 25 37 52–46
8. Rudołtowice 26 35 43–45
9. Goczałkowice 26 35 46–41
10. Gardawice 26 33 46–54
11. JUW-e Tychy 25 30 46–61
12. Fortuna Wyry 25 29 44–52
13. Polonia II 26 27 45–57
14. Pniówek II 26 18 32–70
15. Leśnik Kobiór 26 10 18–83
16. Bojszowy II 26 20 17–63
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Kosztowna przegrana Ogrodnika
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w PaProcanach 
rozegrano 4. edycję 

Pikniku biegowego 
im. jana dery. 

na starcie stanęło 
ok. 340 zawodniczek 

i zawodników, 
w tym 240 w biegu 

głównym na 10 km. 
bezkonkurencyjny 

okazał się witold 
bulik, nauczyciel 
historii z gilowic.

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

n
ajpierw jednak swoje 
lekkoatletyczne święto 
mieli najmłodsi. Orga-
nizatorzy – Stowarzy-

szenie Promocji Lekkiej Atletyki, 
MOSiR oraz Klub Biegacza 40-la-
tek – zaprosili do startu wszystkie 
dzieci, także 4-latki i młodsze. Oto 
wyniki:
4 lata i młodsi – 100 m: 1. Anto-
sia Wrońska (Tychy), 2. Maja Róże-
wicz (Tychy), Jagoda Wójcik (Ty-
chy) oraz 1. Jan Kurzyniec (Bielsko 
Biała), 2. Miłosz Rakoczy (Tychy), 
3. Maciej Kolny (Tychy);
5–6 lat – 200 m: 1. Blanka Na-
wrocka (Tychy), 2. Julia Palka (Ty-
chy), 3. Kamila Mordak (Tychy) 
oraz 1. Jakub Potrawa (Tychy), 
2. Tomasz Sikora (Tychy), 3. Ka-
jetan Wroński (Tychy);
7–8 lat – 300 m: 1. Ada Kimszal 
(Bielsko Biała), 2. Paulina Tyka 
(Tychy), 3. Zofia Brzoza (Tychy) 
oraz 1. Piotr Bielak (Tychy), 2. Igor 

Ryniak (Tychy), Kamil Buchała 
(Lędziny);
9–10 lat – 400 m: 1. Anna Kim-
szal (Bielsko Biała), 2. Kornelia 
Mordak, 3. Natalia Harańczyk 
oraz 1. Szymon Derechowski (Ty-
chy), 2. Łukasz Błaszczyk (Tychy), 
3. Kacper Wirusz;
11–12 lat – 800 m: 1. Julia Gra-
bowska (Tychy), 2. Anna Gra-
bowska (Tychy), 3. Julia Wrona 
(Bielsko Biała) oraz 1. Jakub Bu-
chała (Lędziny), 2. Szymon Torba 
(Bojszowy), 3. Tymoteusz Brzoza 
(Tychy);
13–15 lat – 1000 m: 1. Natalia 
Jastrzębska (Tychy), 2. Michalina 
Malina (Bojszowy), 3. Paulina Ko-
biela (Tychy).

Jak się okazuje, organizatorzy 
biegu niemal co roku muszą zma-
gać się z... naturą. Dwa lata temu 

biegaczy zaatakowały szerszenie, 
teraz musieli zmienić trasę, bo jej 
fragment po ostatnich opadach był 
zalany. Ze wszystkim jednak upo-
rali się znakomicie i imprezę roze-
grano bez problemów. Na mecie 
biegu głównego najlepszy okazał 
się Witold Bulik z Gilowic, który 
10 km pokonał w czasie 33 minuty, 
58 sekund.

– Wygrałem bieg ze sporą 
przewagą, ale dzisiaj warunki nie 
były najlepsze, bo nie lubię bie-
gać w słońcu i kiedy jest tak go-
rąco – powiedział. – W ubiegłym 
roku, na innej trasie w Paproca-
nach miałem czas o pół minuty 
lepszy. W tym roku wygrałem bieg 
w Chrzanowie, byłem 12. na Bie-
gu Fiata.

Kolejne miejsca zajęli: 2. Grze-
gorz Szymura (Leszczyny) 36,40, 

3. Paweł Kosek (Tychy) 37,10, 
4. Krzysztof Cegiełko (Tychy) 
37,12, 5. Krzysztof Hangiel (So-
snowiec) 37,46, 6. Dariusz Szkoda 
(Ruda Śląska) 38,32, 7. Adam Ma-
lina (Bojszowy) 38,45, 8. Robert 
Rzepka 38,52, 9. Paweł Widawski 
38,59, 10. Grzegorz Styczeń (Bę-
dzin) 39,08.

Wśród kobiet najlepsza 
okazała się monika Bielińska 
(Przyszowice) 41,08, przed Ka-
tarzyną Kanclerz – Januszewską 
(Zbytków) 43,00 i Edytą Wilk 
44,05.

Startowali także specjaliści 
nordic walking (7 km). Wygrał 
Bogdan Cyrus (Strzebiń) 42,44 
przed Marianem Skrzypskim 
(Ruda Śląska) 44,11 i Tomaszem 
Meisnerem (Łódź) 44,13.
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FutSal: Pierwszy transfer
gks tychy pozyskał pierwszego zawodnika. Jest nim Rafał Krzyśka, 
były gracz i trener Gwiazdy Ruda Śląska. Duet szkoleniowy Roman 
Trojanowski i Michał Słonina, szuka wzmocnień, jednak po kontuzji 
Zbigniewa Modrzika priorytetem było znalezienie bramkarza. SłaB

KaratE: Brąz me
Tyszanin Daniel Twardowski, zawodnik Śląskiego Klubu Karate Go-
liat po raz drugi obronił tytuł mistrza europy. Złoto zdobył pod-
czas zawodów w Witebsku (Białoruś) w konkurencji kata z bronią 
(kobudo). Trenerkami są Danuta Fyda-Granek (Tychy) oraz Agata 
Walaszczyk (Katowice).

SiatKówKa: medale mosm
Kilka sukcesów zanotowały najmłodsze siatkarki MOSM Tychy (dru-
żyny 3 i 4-osobowe), biorące udział w śląskiej lidze minisiatkówki 
„Kinder+Sport 2013”. W turnieju „czwórek” drużyna MOSM Tychy I po-
konała w finale MKS Dwójkę Zawiercie i awansowała do turnieju ogól-
nopolskiego, który odbędzie się na początku lipca w Drzonkowie. Tuż 
poza podium uplasowała się druga tyska czwórka – MOSM Tychy II. 
Zawodniczki obu drużyn to uczennice SP nr 10 w Tychach i jako repre-
zentacja tej placówki także stanęły na najwyższym podium szkolnych 
rozgrywek szczebla wojewódzkiego i uzyskały awans do ogólnopolskiego 
finału. Szkolną reprezentację tworzą następujące dziewczęta: Klaudia 
Blaszczok, Patrycja Kłapyta, Maja Religa, Wiktoria Spisak, Agnieszka 
Wardęga, Wiktoria Jakubowska, Aleksandra Kaczmarska, Oliwia Urban, 
Maja Wieszczek i Natalia Knetki.
W turnieju drużyn „trójek” drużyny MOSM wywalczyły złoto i srebro. 
Tyskie siatkarki przygotowali do zawodów Irena i Krzysztof Pałka. lS

pływaniE: 8 medali
Podczas mistrzostw śląska 12-latków, podopieczni Justyny An-
drzejewskiej i Rafała Majcherczyka wywalczyli 8 medali: Radosław 
Gęgotek – złoto i 2 brązowe medale, Krzysztof Szubert – srebro i brąz, 
2 miejsce 200 m stylem klasycznym, złoto sztafeta 4x100 m st. do-
wolnym: Krzysztof Szubert, Radosław Gęgotek, Michał Piechocki, 
Wojciech Hencner oraz 4x100 m st. zmiennym – brąz: Aleksandra 
Brożek, Anna Czypionka, Julia Marucha, Zuzanna Łakwa. Z kolei 
w mistrzostwach Śląska 13-latków Klaudia Żak zdobyła dwa brązowe 
medale. lS

rajdy: trzecia runda
Na torze Fiat Auto Poland rozegrano trzecią w tym sezonie rundę 
eliminacyjną mistrzostw Tychów, organizowanych przez Automobil-
klub Ziemi Tyskiej. Frekwencja dopisała – na starcie stanęło 80 załóg 
z czego 8 w kategorii „gość”. 9 załóg nie ukończyło zawodów.
A oto najlepsi w poszczególnych klasach. Klasa 1. do 1400 ccm: 1. Woj-
ciech Honkisz (pilot Krzysztof Kocoń), 2. Damian Kostka (Marcin 
Mąka), 3. Tomasz Letner (Dominik Duraj), 2, 1401–1600 ccm: 1. Se-
bastian Białkowski (Damian Olichwierowicz), 2. Zbigniew Martuszyk 
(Rafał Gonek), 3. Sebastian Dwornik (Tomasz Kwiecień), 3. 1601 – 2000 
ccm: 1. Arkadiusz Pałosz (Natalia Mazur), 2. Sławomir Forma (Krzysz-
tof Rzecznik), 3. Damian Handzlik (Grzegorz Paciorek), 4. pow. 2000 
ccm: 1. Witold Biłek (Katarzyna Biłek), 2. Mirosław Maciaczyk (Grze-
gorz Tkacz), 3. Przemysław Mendrek (Artur Kałuża), gość: 1. Cezary 
Cekiera (Anna Podlejska), 2. Szymon Bekasiński (Wojciech Nowak), 
3. Tomasz Mrzygłód (Dawid Sołtysek). lS
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Pod dyktando 
historyka

w środku, z numerem 145, późniejszy zwycięzca biegu głównego witold Bulik.
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w niedzielę nafciarze Man-
hattan zapewnili sobie tytuł 
mistrza Open amatorska 
liga piłki nożnej tychy.

jest to drugi tytuł mistrzowski 
tego zespołu w historii rozgry-

wek ALPN. Po raz pierwszy się-
gnął po złoto w sezonie 2010/2011. 
Po niedzielnych meczach okazało 
się, że po wicemistrzostwo się-
gnęła ekipa Zorzy Infolab/Ama-
tor 95, a brąz wywalczyła drużyna 
Os. Ajax.

Oto wyniki: Os. Ajax – Feno-
men Ledger 8:3, KS All Blacks & 
Reds – Mera Pro Rally 4:5, Nafcia-
rze Manhattan – ATP Matador 98’ 
10:0, FC, Hotel Piramida – ATP 
Matador 98’ 3:0 (wo), KS Olimpia 
02 – Zorza Infolab/Amator 95’ 0:1, 
Fenomen Ledger – ATP Matador 
98’ 9:2, Nafciarze Manhattan – 
Football Team 9:0, Zorza Infolab/
Amator 95 – ATP Matador 98’ 3:0 
(wo), KS All Blacks & Reds – Naf-
ciarze Manhattan 1:3, KS Pampe-
luna 06 – Mera Pro Rally 4:1, FC 

Hotel Piramida – Zorza Infolab/
Amator 95’ 4:7, Os. Ajax – Hard 
Plast 4:1, Fenomen Ledger – Mera 
Pro Rally 0:3 (wo).
1. Nafciarze 21 56 124:24
2. Zorza 22 54 105:34
3. Ajax 21 49 116:44
4. Fenomen 20 39 94:46
5. Olimpia 21 33 60:58
6.  Matador 22 25 60:103
7. Football Team 21 23 61:82
8. Hard Plast 21 20 49:79
9. Mera 22 19 60:114
10. Piramida 21 18 59:87
11. All B & R 21 15 46:100
12. Pampeluna 21 14 40:103
* Fenomen Ledger ukarany został 
odjęciem 3 punktów.

Do zakończenia rozgrywek 
ligowych pozostały do rozegra-
nia mecze: KS Pampeluna 06 – 
Fenomen Ledger, KS Olimpia 02 
– Football Team, KS All Blacks & 
Reds – Hard Plast, Os. Ajax – FC 
Hotel Piramida, Nafciarze Man-
hattan – Fenomen Ledger.

lS
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Mistrzostwo nafciarzy

F u t B o L 
a M e r y k a ń s k i

porażka 
w Szczecinie
w meczu 5. kolejki plFa i ty-
chy Falcons przegrał w wy-
jazdowym meczu z husarią 
Szczecin 8:19.

Po zakończonej wynikiem 
0:0 pierwszej kwarcie, pro-

wadzenie objęli gospodarze – 
dwie akcje przyniosły im 9 pkt. 
W trzeciej odsłonie podwyższyli 
do 12:0, a w czwartej było już 
19:0 – odzyskanie piłki w polu 
punktowym Falcons przez Ma-
cieja Młynarczyka po zablo-
kowanym odkopnięciu piłki 
(podwyższenie za jeden punkt 
Przemysław Adamus). Tysza-
nie zdobyli punkty w ostatniej 
fazie meczu, zdobywając 8 pkt. 
za przyłożenie Mateusza Matyja-
sa po 12-jardowej akcji biegowej 
(podwyższenie za dwa punkty 
Jakuba Gołosza).

Husaria Szczecin – Tychy 
Falcons 19:8 (0:0, 9:0, 3:0, 7:8).

lS

m o s i r 
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Bieg 
i czwórbój
na najbliższy weekend MO-
Sir tychy oraz Klub Biega-
cza 40-latek zaplanowali 
dwie imprezy sportowe dla 
wszystkich.

15.06 MOSiR Tychy zaprasza 
na V Bieg pod Żyrafą. Zapisy 
od 8.30 w biurze zawodów przy 
Pomniku Walki i Pracy, czyli po-
pularnej „Żyrafie”. Start do biegu 
głównego – godz. 10.30. Ponadto 
rozegranych zostanie siedem krót-
szych biegów (godz. 10), w któ-
rych młodsi biegacze będą mieli 
do pokonania od 100 do 1000 me-
trów. Poza konkurencją – nordic 
walking (4 km).
16.06 rozegrany zostanie 
6. Czwórbój MOSiR: rower 12 km, 
bieg 2 km; kajak mężczyźni 400 m; 
kajak kobiety 200 m; bieg 2 km. 
Zapisy w dniu zawodów w KS 
Paprocany, ul. Sikorskiego 110 
od godz. 9. Start – godz. 10.

lS
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PRACODAWCO!  - rusza projekt „Automobilizacja”
Założenia projektu: 
• pracodawca, który zatrudni uczestnika projektu otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne w wysokości 1600,00 zł brutto + składki na ubezpieczenie społeczne leżące po stronie pracodawcy przez 
okres do 12 miesięcy (maksymalnie 1872,00 zł/1 m-c);

• zatrudnienie uczestnika projektu poprzedzone będzie szkoleniem zawodowym zgodnym ze specy�ką przyszłego stanowiska pracy,  

• dla uczestnika projektu, który podejmie zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania 
przewidziany został jednorazowy dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów dojazdu (maksymalna wysokość dodatku relokacyjnego 
wynosi 5 000,00 zł).

Zainteresowanych pracodawców zapraszamy do składania wniosków w pokoju 408 w PUP Tychy (III piętro) w terminie do 
18.06.2013 r. Regulamin dotyczący organizacji zatrudnienia subsydiowanego w ramach projektu „Automobilizacja” oraz 
wniosek z wymaganymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.pup.tychy.pl. lub w siedzibie urzędu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 7815877 oraz drogą mailową: skalska@pup.tychy.pl

Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, zamieszkałe w mieście Tychy 
lub powiecie bieruńsko – lędzińskim, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy z Fiat Auto Poland S.A. lub 
kooperantów tej �rmy oraz innych zakładów pracy.

Zapraszamy do udziału w projekcie!
Projekt jest współ�nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

al. Piłsudskiego 12, tel. 32 325 72 15, tel. kom. 667 021 020 
e-mail: reklama@twojetychy.pl

największy zasięg w mieście kolPortaż bezPośredni – zero zwrotów

... w portalu tychy.plreklama w tt i...
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