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od 1 liPca zaczNą obowiązywać Nowe zasady 
odbioru odPadów komuNalNych. obowiązek 

PodPisaNia umowy z firmą wywozową 
Przejmie gmiNa. zdaNiem ustawodawcy, 

ma być wreszcie sPrawiedliwie, bo Płacić 
będą wszyscy, a segregujący odPady, 

zaPłacą mNiej.

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Śmieci  
po nowemu

w Tychach zbieranie deklara-
cji śmieciowych przebiegało 
sprawnie, choć nie wszyscy 
jeszcze je złożyli. Do 19 czerw-

ca wpłynęło 95 proc. deklaracji i nadal są do-
starczane, głównie od przedsiębiorców.

W minionym tygodniu zakończyło się po-
stępowanie przetargowe dotyczące wyboru fir-

my, która będzie odbierała i zagospodarowywała 
odpady komunalne. Wpłynęła tylko jedna oferta 

– Konsorcjum firm: Międzyg-
minnego Przedsiębiorstwa Go-

spodarki Odpadami i Ener-
getyki Odnawialnej Master 

sp. z o.o (lider), ALBA 
Miejskie Przedsię-
biorstwo Gospo-
darki Komunalnej 
sp. z o.o. i Remon-

dis sp. z o. o. i ona też 
została zaakceptowana. 
Stwierdzono, iż oferta 
odpowiada wszyst-

kim warunkom i wy-
maganiom określo-

nym w Specyfikacji 
Istotnych Warun-
ków Zamówienia. 

Opiewa na kwo-
tę 62.711.641,80 
zł. Podpisanie 
umowy ma na-
stąpić w tym ty-

godniu.
więcej czytaj na str. 3

lubisz muzykę i impre-
zy w plenerze? to świetnie! 
w sobotę i niedzielę przyjdź 
z przyjaciółmi do parku Miej-
skiego.

jak zawsze staraliśmy się, żeby 
program Dni Tyskich był cie-

kawy – mówi Wojciech Wieczorek, 

dyrektor Miejskiego Centrum Kul-
tury w Tychach.

Co zatem przed nami? Nie 
zabraknie nowości. W tym roku 
po raz pierwszy w naszym mieście 
fani będą mogli wysłuchać koncer-
tu zespołu Róże Europy. Formacji, 
która jest obecna na polskiej scenie 
muzycznej już od 30 lat. Również 

po raz pierwszy z nowym woka-
listą przyjedzie do Tychów grupa 
Myslovitz. Na Dniach Tyskich zagra 
także znana i lubiana grupa Krzak 
oraz m.in. Marcin Kindla i Amery-
kanin Alvon Johnson. Nie zabraknie 
również tyskich akcentów. Na sce-
nie pojawi się duet braci Steczków, 
czyli Medulla.

Organizatorzy przygotowali też 
atrakcje dla najmłodszych uczestni-
ków. W niedzielę, o godz. 14, w Par-
ku Miejskim będzie można obej-
rzeć bajkę muzyczną „Czerwony 
Kapturek”.

Ewa StRzoda
więcej czytaj 
na stronie 8
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Święto miasta pod „Żyrafą”

siatkarze w i lidze!
to hiStoRyczny MoMEnt – wczoraj, 24 czerwca, 
Polski Związek Piłki Siatkowej oficjalnie potwierdził, iż 
TKS Nascon Kopex Tychy zagra w I lidze! To wydarze-
nie bez precedensu w tyskim sporcie – w I lidze tyscy 
siatkarze (i siatkarki) jeszcze nie występowali.
 strona 15

Bas i harcerstwo
tySzanka MaRta kutER zoStała lauRE-
atką tegorocznych wyróżnień rektora Uniwersytetu 
Śląskiego.
 strona 2

Bilans po nawałnicy
choć od wiElkiEgo gRadobicia, któRE 
nawiEdziło tychy Minęły dwa tygodniE, 
wciąŻ tRwa SzacowaniE StRat. Tymczasem 
niektóre uszkodzone wówczas dachy znów wymagały 
interwencji straży pożarnej, po kolejnej burzy z gra-
dem, 22 czerwca. Na szczęście tym razem jej siła była 
mniejsza.
 strona 4

Megainwestycja
tauRon ciEpło Sa zainwEStujE w ty-
chach ponad 780 Mln zł. W czwartek, 20 
czerwca, podpisano umowę z Elektrobudową SA na bu-
dowę bloku energetycznego o mocy 50 MW w Zakła-
dzie Wytwarzania Tychy (b. Elektrociepłownia Tychy). 
Będzie to największa inwestycja w historii Tychów.
 strona 5

Pół roku dłużej...
podczaS Spotkania w uRzędziE MiaSta, 
pRzEdStawiciElE poliMEkSu-MoStoStal 
Sa – wykonawcy modernizacji DK 1 – potwierdzili, 
iż realny termin zakończenia inwestycji to 30 czer-
wiec 2014 roku.
 strona 5

gwiazdy muzyki klubowej w tychach
bRowaR obywatElSki był w Miniony 
wEEkEnd z pEwnoŚcią dobRyM MiEj-
ScEM, by pRzEtańczyć całą noc. Na trzech 
scenach wystąpiło ponad 40 artystów muzyki alterna-
tywnej i klubowej. Elektroniczne dźwięki rozbrzmie-
wały w zabytkowych murach i zagrzewały publiczność 
do zabawy.
 strona 8
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r e k l a M a

o nowych zasadach sprzątania śmieci powiedziano 
już chyba wszystko. Każdy z nas ma jasne, wyrobio-

ne zdanie, jak też to powinno wyglądać. Ale większych 
złudzeń też nikt z nas nie ma. Minie sporo czasu, zanim 
wszystko będzie w miarę dobrze funkcjonowało. W mia-
rę, bo zmiana nawyków, przyzwyczajeń, nie jest taka łatwa. A wyrobienie 
odruchu segregacji śmieci, też zabierze trochę czasu. Co ciekawe, to fakt, 
że większość z nas popiera tą śmieciową rewolucję, tak przynajmniej 
wynika z najnowszych badań. Coś innego jednak ostatnio mnie cieszy. 
Oto w Warszawie ostatni weekend to dni książki. Znani aktorzy czy-
tający na dworcu, wydawnictwa promujące swoje tytuły w parkach, 
zabawy z dziećmi, być może przyszłymi czytelnikami. Pomysłów spo-
ro, a wszystko związane z książką. To cieszy, bo akurat wyniki badań, 
ilu z nas czyta, mogą tylko zdołować. Równowagę ducha przywrócił 
mi dopiero pobyt we Wrocławiu. To co zobaczyłem na rynku, z jednej 
strony mnie zachwyciło, z drugiej zasmuciło. Wczesne popołudnie, żad-
na miejska impreza. A tu clowni, którzy bawią dzieci, co krok muzycy 
grający, śpiewający. I nie ma kakofonii. Duży namiot z tanią książką. 
I kwiaty, mnóstwo kwiatów. Jest też i gdzie usiąść, bo na wrocławskim 
rynku zostawiono ławki. Gdzie nie popatrzeć to afisz zapraszający na jakąś 
imprezę. Dlaczego o tym piszę? Bo po pierwsze warto starać się o to, aby 
w naszych miastach też tak było, nie zrażać się niepowodzeniami, robić 
swoje, a po drugie, to wszystko ma związek ze śmieciami. Bo kultura 
szeroko pojęta ma związek ze wszystkim. Szekspir i wodociągi, papierek 
rzucony obok kosza na ulicę i koncert Budki Suflera.

Śmieci, kultura, książka
jan Mazurkiewicz

j.mazurkiewicz@twojetychy.pl
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Na Państwa telefony czekamy  
we wtorek w godz. 9.30–15.30.  
Przy telefonie dyżuruje  
red. Leszek sobieraj
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tyszanka Marta kuter zo-
stała laureatką tegorocz-
nych wyróżnień rektora 
uniwersytetu Śląskiego 
w katowicach.

Pani Marta ma 22 lata. Jest 
studentką III roku politolo-

gii na Wydziale Nauk Społecz-
nych UŚ. Wybrała specjalizację 
polityka społeczna. W przy-
szłym miesiącu będzie broni-
ła pracy licencjackiej na temat 
społeczeństwa obywatelskiego 
w Tychach.

aktywność społeczna
Wyróżnienie rektora dostała 

za działalność społeczną. – My-
ślę, że na przyznanie wyróżnienia 
wpłynęła moja aktywność spo-
łeczna w czasie studiów. Od za-
wsze staram się robić coś więcej. 
Studia okazały się wspaniałym 
okresem, w czasie którego naukę 
udaje mi się łączyć z działalno-
ścią instruktorską w ZHP. Poza 
tym, jestem asystentką społeczną 
posła, wolontariuszem w Regio-
nalnym Centrum Wolontariatu 
i basistką w zespole [harcerze] n 
– przyznaje.

Muzyka i harcerstwo
Marta Kuter ma wiele pasji. 

Jednak, jak mówi, jej głównymi 
zainteresowaniami są muzyka 
i działalność społeczna – głów-
nie harcerska. Jest absolwentką 
klasy gitary tyskiej szkoły mu-

zycznej. Obecnie gra na gitarze 
basowej. – Od czterech lat je-
stem drużynową 11. Artystycz-
nej Drużyny Harcerskiej „Po-
lana” działającej w Hufcu ZHP 
Katowice. 

W ramach tej działalności 
prowadzę zbiórki trzech pionów 
wiekowych (zuchy, harcerze, wę-
drownicy), biwaki, warsztaty ar-
tystyczne, harcerskie świąteczne 
spotkanie oraz co roku obóz let-
ni pod namiotami – wylicza. – 
Poza tym, współorganizowałam 
także powitanie lata dla dzie-
ci przebywających w Centrum 
Zdrowia Dziecka. Jako instruk-
tora ZHP jestem też członkiem 
Chorągwianej Kapituły Harcer-
skiej Odznaki Służby Ziemi Ślą-
skiej – dodaje.

Muzykę i harcerstwo uda-
je jej się łączyć poprzez grę 
w zespole [harcerze] n. Forma-
cja ta powstała 11 lutego 2011 r. 
Ma na swoim koncie zwycięstwa 
na największych ogólnopolskich 
festiwalach harcerskich. – Obec-
nie koncertujemy w różnych 
miastach, nie tylko na Śląsku 
– mówi.

w przyszłości
Tyszanka ma wiele planów. 

Swoją przyszłość chciałaby 
związać z muzyką, działalno-
ścią w trzecim sektorze i pracą 
w jednostkach samorządu tery-
torialnego.

Ewa StRzoda

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

bas, harcerstwo i poseł

Wyróżnienie dLa teresy

warto wspomnieć, że inna młoda tyszanka, teresa ku-
bala, studentka uniwersytetu śląskiego dzieci również 
została wyróżniona przez rektora za swoją aktywność. 
teresa już od najmłodszych lat wykazuje zdolności pla-
styczne. w przedszkolu zainteresowała się baletem i te-
atrem. uwielbia bajki. jeździ na nartach, pływa, uczy się 
angielskiego i potrafi zjeść każdą ilość michałków.
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Marta ma wiele pasji, ale jej główne zainteresowania 
to muzyka i działalność społeczna.

26–27.06.2004 – w Parku 
Miejskim trwały Dni Tyskie. Or-
ganizatorem dwudniowej imprezy 
było Miejskie Centrum Kultury, 
a sponsorem Browary Tyskie. 28–
30.06.2002 – na tyskim lodowi-
sku odbyły się warsztaty ,,Carnaval 
de Salsa’’. Organizatorami warszta-
tów byli Jose i Izabela Torresowie.

1.07.1993 – Zarząd Miasta pod-
jął decyzję o przejęciu dystrybucji 
biletów od Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Transportu w Katowi-
cach przez Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji Miejskiej w Tychach. 
Jednocześnie podjęto decyzję 
o wprowadzeniu własnego, no-
wego wzoru biletów.
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1 liPca, zgodNie 
z ustawą 

o utrzymaNiu 
czystości i Porządku 

w gmiNach, rusza 
tyska efektywNa 

gosPodarka 
odPadami, czyli 

zarządzaNy Przez 
gmiNę system 

odbieraNia 
i zagosPodarowaNia 

odPadów 
komuNalNych.

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

P
odobnie, jak w więk-
szości gmin, w Tychach 
przyjęto naliczanie 
opłat według liczby 

mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość. Średnie stawki 
w poszczególnych gminach naj-
częściej znajdą się w przedziale 
między 11 a 14 zł za śmieci po-
segregowane oraz od kilkunastu 
do ok. 20 zł za odpady niesegre-
gowane. 

Przypomnijmy, iż w Tychach 
miesięczna stawka jest jedną 
z najniższych w woj. śląskim 
i wynosi 11 zł dla segregujących 

odpady oraz 15 zł dla tych, którzy 
nie segregują.

Jak się okazuje, mieszkań-
cy Tychów rzetelnie przystą-
pili do składania deklaracji. 
Do 31 maja złożono ich 9.290, 
czyli blisko 90 proc. Potem, 
od 1 czerwca, do Biura Obsługi 
Klienta dostarczono osobiście 
lub przesłano pocztą kolejne 
630 deklaracji, a do 19 czerwca 
było ich ok. 95 proc. Deklaracje 
nadal jednak napływają, głów-
nie od przedsiębiorców, Warto 
dodać, iż deklaracji on-line zło-
żono 2.865, za pomocą e-PUAP 
przesłano ich 90. Do systemu 
wprowadzono około 6.500 de-
klaracji.

a w spółdzielniach?
Zbieranie oświadczeń, a na-

stępnie na ich podstawie skła-
danie deklaracji, sprawnie prze-
biegło w tyskich spółdzielniach 
mieszkaniowych.

– Oświadczenia złożyło 
85 proc. użytkowników loka-
li mieszkalnych, natomiast dla 
lokali, których użytkownicy nie 
złożyli oświadczeń, przyjęto do-
tychczasową ilość osób, zaewi-
dencjonowanych w lokalu – po-
wiedział Piotr Polis, prezes TSM 
„Oskard”. – Wszystkie deklaracje 
już zostały złożone. Pojawiły się 
różnice w liczbie mieszkańców, 

między naszymi wcześniejszymi 
danymi, a tymi, które wynikają 
z oświadczeń. Liczba mieszkań-
ców zmniejszyła się o 6 proc. – 
z 32,8 tys. do 30,8 tys., czyli o 2 
tys. osób.

Te różnice wynikają głów-
nie z faktu, że teraz otrzymano 
dane o rzeczywistym zamiesz-
kiwaniu osób w danym lokalu, 
a nie tylko o zameldowaniu. 
Np. część osób była zameldo-
wana, ale z uwagi np. na studia 
czy pracę nie mieszkała w da-
nym lokalu, z kolei inni zmie-
nili miejsce zamieszkania, ale 
nie zameldowali na nowym 
miejscu, bo np. wynajmujący 
na to się nie zgodził. Nie moż-
na też wykluczyć, iż niektórzy 
właściciele lokalu zaniżyli liczbę 
zamieszkujących w nim osób, 
jednak spółdzielnie nie mają 
uprawnień, by weryfikować 
oświadczenia mieszkańców.

w praktyce
W Tychach śmieci będzie 

odbierało i zagospodarowy-
wało Konsorcjum trzech firm: 
Master, Alba i Remondis, czyli 
firmy, które zajmowały się tym 
do tej pory.

– Po podpisaniu umowy, 
Konsorcjum ma siedem dni 
na dostarczenie pojemników 
i na pewno trafią one do wszyst-

kich właścicieli nieruchomości 
– powiedział Marek Mrówczyń-
ski, prezes Mastera. – Do czasu, 
kiedy nie zostaną dostarczone 
nowe pojemniki, nie będą za-
bierane stare, a do tego momen-
tu odpady będziemy odbiera-
li, jak do tej pory. Ten „okres 
przejściowy” sfinansuje Konsor-
cjum. Standard usługi ulegnie 
zdecydowanej poprawie. Worki 
będą wydawane jak dotąd, tylko 
w większej ilości. Na selektywną 
zbiórkę odpadów – pięć zamiast 
trzech, na trawę – osiem zamiast 
czterech. Opracujemy szczegó-
łowy harmonogram, który za-
mieścimy na naszych stronach 
internetowych i Urzędu Miasta 
oraz w ogłoszeniach, by dotarł 
do wszystkich. W mieście po-
wstaną trzy PSZOK-i (Punkty 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych), czyli miejsca, 
do których mieszkańcy będą 
mogli dostarczyć wszystkie ro-
dzaje odpadów.

jak segregować?
Zasady segregacji nie ule-

gną poważniejszym zmianom. 
Do niebieskich pojemników 
i worków będziemy wrzucać pa-
pier i tekturę, do zielonych szkło 
opakowaniowe. Pewna zmiana 
dotyczy tylko pojemników i wor-
ków w kolorze żółtym, gdyż bę-

dziemy w nich gromadzić, oprócz 
tworzyw sztucznych (m.in. PET), 
opakowania wielomateriałowe 
po sokach i produktach mlecz-
nych (system TetraPak, Combi-
block itp.) i opakowania metalo-
we pochodzenia spożywczego.

W workach na odpady zielo-
ne gromadzone będą trawa i li-
ście, natomiast w pojemnikach 
na odpady zmieszane będziemy 
gromadzić odpady niepodlega-
jące segregacji (odpady bytowe, 
higieniczne, popiół).

Odpady podlegające segre-
gacji będą zbierane w workach 
i pojemnikach, które są bezpo-
średnio przeznaczone do tego 
celu. Odbiór tych odpadów na-
stąpi zgodnie z ustalonym har-
monogramem.

jaka kontrola?
W budynku wielolokalo-

wym, gdzie zdeklarowano se-

lektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych, nadzór nad prze-
strzeganiem obowiązku segrega-
cji odpadów sprawować będzie 
firma realizująca usługi na od-
biór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych na terenie 
miasta Tychy. 

W razie stwierdzenia nie-
prawidłowości w sposobie 
gromadzenia odpadów komu-
nalnych, przedstawiciel firmy 
informował będzie Urząd Mia-
sta.

– Tutaj trzeba liczyć na dys-
cyplinę i solidarność miesz-
kańców, bo prawdopodobnie 
zadziała tzw. odpowiedzial-
ność zbiorowa. Jeżeli zostanie 
stwierdzone, że ktoś nie segre-
guje śmieci, może się okazać, 
że wszyscy mieszkańcy będą 
musieli płacić wyższą stawkę – 
mówi prezes Polis.

 tt
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FLash: Piątek, 21 czerWca, godz. 16.27

w piątkowe popołudnie 
na Plac baczyńskiego za-
jechało 40 zabytkowych 
samochodów – fiatów to-
polino, czyli pradziadków 
współczesnej „pięćsetki”, 
a także polskiego „malu-
cha”. kierowcy z holan-
dii, Niemiec, szwajcarii 
i włoch odwiedzili tychy 
w ramach rajdu „Polish 
road of Fiat”, organizo-
wanego przez topolino 
autoclub italia. samocho-
dy można było podziwiać 
przez około godzinę zanim 
ruszyły w dalszą drogę. 
w tychach uczestnicy raj-
du zwiedzili także fabrykę 
fiat auto Poland. Sw

s
y

lw
ia

 w
it

M
a

n

3WWW.tychy.PL twoje tychy |  25 czerWca 2013

n a sz e  t yc h y



Spółdzielnie mieszkaniowe 
i administratorzy podliczy-
li straty, jakie 10 czerwca 
wyrządziła burza z grado-
biciem. usuwanie skutków 
nawałnicy wciąż trwa, tym-
czasem niektóre uszkodzone 
wówczas dachy znów wy-
magały interwencji straży 
pożarnej, po kolejnej bu-
rzy z gradem, 22 czerwca. 
na szczęście tym razem jej 
siła była mniejsza.

o tym jak niszczycielską siłę 
miało kilkuminutowe gra-

dobicie 10 czerwca, można się 
przekonać wyliczając zniszczenia. 
Trzeba tu jednak dodać, iż o osta-
teczny bilans strat wciąż trudno 
– wiele czeka dopiero na opinię 
rzeczoznawców i wycenę.

liczą straty
Miejski Zarząd Budynków 

Mieszkalnych wycenił straty 
w swoich zasobach na ponad 1,2 
mln zł. Bardzo ucierpiały czte-
ry budynki przy ul. Katowickiej 
(osiedle Osada). Całkowicie zo-
stała tam zniszczona połać da-
chowa, a także okna na klatkach 
schodowych i rynny. Naprawa 
zniszczeń będzie kosztowała 
w sumie 400 tys zł. Na osiedlach 
A i B najwięcej szkód związa-
nych jest z uszkodzeniami da-

chów (dachówki). Przy alei Biel-
skiej, Niepodległości i na os. C 
straty dotyczyły głównie zalania 
mieszkań, wybitych szyb i uszko-
dzeń dachów. Na osiedlach D, F 
i G w wielu budynkach zosta-
ła uszkodzona elewacja docie-
pleniowa. Były też wybite szyby 
w mieszkaniach i na klatkach 
schodowych. Na ulicy Einsteina 
mocno ucierpiały dachy budyn-
ków. Poza tym na terenie całego 

miasta było wiele zniszczonych 
rynien, kominów, wylotów insta-
lacji wentylacyjnej i klimatyzacji. 
Burza dokonała też znacznych 
zniszczeń w zieleni miejskiej 
– połamała drzewa, zniszczyła 
krzewy.

O dokładnych kwotach nie 
mówi na razie TSM Oskard, 
chociaż podaje długą listę: w 131 
budynkach uszkodzona elewa-
cja, zniszczone 57 sztuk anten 

zbiorczych, w 24 budynkach 
wybite okna na klatkach scho-
dowych, w 29 budynkach znisz-
czone zadaszenia tarasów bal-
konów i wejść, w 37 budynkach 
uszkodzone elementy instalacji 
wentylacyjnej, a w pięciu budyn-
kach – uszkodzenia pokrycia da-
chu i stropów. Burza wyrządziła 
też szkody w pawilonach han-
dlowo-usługowych należących 
do spółdzielni.

Szkoły i przedszkola
Skutki nawałnicy z 10 czerw-

ca odczuły też tyskie szkoły. 
W III Liceum Ogólno-

kształcącym ucierpiała odno-
wiona niedawno elewacja. Moc-
no „oberwał” Zespół Szkół nr 
1 przy ul. Wejchertów – grad 
wybił szyby w kilkunastu sa-
lach lekcyjnych, w pomiesz-
czeniach biurowych i na kory-
tarzach, a woda zalała szkolne 

archiwum. Okna ucierpiały też 
w ZS nr 6, SP nr 1, 7, 8, 19, 22, 23, 
36, Gimnazjach nr 3, 5, w ZSS nr 
8. W zespole Szkół Muzycznych 
zniszczona została klimatyzacja 
sali koncertowej. Przy Przed-
szkolu nr 22 przewrócone drze-
wo uszkodziło ogrodzenie. Duże 
kłopoty miało Przedszkole nr 
5 – w dniu nawałnicy budynek 
był zalany do wysokości 40 cm. 
Podobne zagrożenie wystąpiło 
w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 2 w Wilkowyjach, ale 
tam strażakom udało się nie 
dopuścić do zalania budynku. 
Prawie wszystkie szkoły zanoto-
wały drobniejsze straty: uszko-
dzone rynny, latarnie, wentyla-
cja, zalania, połamane drzewa 
i krzewy.

W mieście zostało też znisz-
czonych 37 wiat przystankowych, 
ich naprawa lub wymiana kosz-
tować będzie ponad 34 tys zł.

Po kolejne burzy z gradem 
w dniu 22 czerwca strażacy przy-
jęli kilkadziesiąt zgłoszeń, głów-
nie związanych z podtopieniami 
posesji, połamanymi konarami 
drzew i przeciekającymi da-
chami – były to przeważnie te 
same dachy, które zostały mocno 
uszkodzone podczas pierwszego 
gradobicia i wymagały ponow-
nego zabezpieczenia folią.

Sylwia witMan

w c i ą ż  t r w a  s z a c o W a n i e  s t r at  p o  g r a d o b i c i u 

bilans po nawałnicy

Rozmowa z Michałem kowa-
lewskim, klimatologiem z in-
stytutu Meteorologii i gospo-
darki wodnej, państwowego 
instytutu badawczego.

tt: jak dochodzi do tak potęż-
nego gradobicia, jakie ostat-
nio zdarzyło się m.in. w ty-
chach?
Michał kowalewski: Naj-
pierw trzeba wyjaśnić co dzieje się 
w chmurze burzowej. Powstawanie 
chmur burzowych jest związane 
z ruchem pionowym powietrza 
i są dwa mechanizmy, które taki 
ruch mogą powodować. Pierw-
szy związany jest z frontem. Masa 
powietrza o pewnej temperaturze 
przemieszcza się nad teren, gdzie 
zalega masa o innej temperaturze 
i w efekcie albo się po niej ślizga, 
albo „wpycha” się pod nią.
Jest też drugi mechanizm – powie-
trze nagrzewa się od podłoża, wraz 
ze wzrostem temperatury spada 
jego gęstość, w związku z tym za-
czyna się unosić. W miarę uno-
szenia się do góry spada ciśnienie, 
a w związku z tym także tempe-
ratura. W powietrzu jest pewna 
ilość pary wodnej i w miarę, jak 
powietrze staje się coraz chłodniej-
sze, ilość pary wodnej jest bliższa 
punktu nasycenia.

co to znaczy?
Jest pewna ilość pary wodnej, która 
może być rozpuszczona w powie-
trzu o danej temperaturze. Jeżeli 
pary będzie więcej, ten nadmiar 
nie może już występować w postaci 
gazowej. Powstają wtedy kropelki 
wody lub kryształki lodu. W upalny 

dzień, jeśli widzimy jakieś chmu-
ry, to one mają płaską podstawę. 
To jest właśnie tzw. poziom punktu 
rosy, czyli wysokość na której pa-
nuje temperatura, w której mamy 
100 proc. nasycenia parą.

co wtedy dzieje się wyżej, 
w chmurze?
Kryształki lodu czy też krople 
wody zderzają się ze sobą i łą-
czą się. Ruch pionowy powie-
trza unosi je do góry. Stają się 
coraz większe. Chmura burzowa 
ma kilka kilometrów wysokości, 
zaczyna się tworzyć 1–2 tysiące 
metrów nad ziemią, a sięga 8–10 
tysięcy metrów. Tak więc zderza-
jące się kryształki lodu – na tej 
wysokości zapomnijmy już o po-
staci kropelek wody bo tempera-
tura jest poniżej zera – unosząc 
się, łącza się ze sobą, aż osiągną 
taką wielkość, że ruch pionowy 
powietrza jest już za słaby żeby 
je utrzymać. Zaczynają spadać, 
znowu zderzają się z kolejnymi, 
ale im niżej tym pionowy ruch 
powietrza jest silniejszy i znów 
ma możliwość utrzymania ich 
i wznoszenia. W efekcie taka 
bryłka, zlepiona z kilku kryształ-
ków lodu zaczyna krążyć w górę 
i w dół. Niżej się nadtapia, wyżej 

przymarza, co ułatwia zlepianie 
się kolejnych bryłek.
Jeśli weźmiemy bryłkę gradową 
i ją rozłupiemy widać tam kolej-
ne warstwy, przypominające słoje 
drzewa. To efekt tej podróży w górę 
i w dół.

jaką maksymalną wielkość 
mogą osiągnąć takie bryłki 
lodu?
Przeciętna chmura burzowa nie 
jest w stanie utrzymać kulek więk-
szych nić 8–12 mm średnicy. Nie-
stety zdarzają się bardzo silne 
prądy pionowe, które są w stanie 
utrzymać większe bryły. W skraj-
nych przypadkach grad jest wiel-
kości piłki golfowej, czy kurzego 
jaja – to już jest ogromna siła nisz-
czenia. Taka bryłka gradu ma przy 
ziemi prędkość około 30 metrów 
na sekundę. To jak silny cios ka-
mieniem. Największe zanotowane 
na świecie bryły gradu, zanotowa-
ne w Bangladeszu, porównywano 
wielkością z owocami grejpfruta.

czy upalne i duszne dni 
sprzyjają powstawaniu burz 
z gradem?
Burze, które mogłyby powstać 
w upalne letnie dni nazywamy 
burzami wewnątrzmasowymi i są 
one raczej słabe. Natomiast jeże-
li na taką burzę nałoży się front 
i mamy sumę tych dwóch czyn-
ników, może być nieprzyjemnie. 
Burze związane z frontem są za-
wsze silniejsze, a latem, kiedy front 
wchodzi na nagrzany teren, są to te 
najsilniejsze.

RozMawiała 
Sylwia witMan

tt: nadeszło słoneczne lato, 
na które czekaliśmy od dawna. 
niestety, czasem zapomina-
my, że słońce i upalna pogo-
da mogą być również niebez-
pieczne...

dr n. med. Marek krawczyk, 
dyrektor szpitala Miejskiego 
w tychach: Zwłaszcza czerwcowe 
słońce, które intensywnie i szybko 
opala jest bardzo niebezpieczne dla 
skóry. Niebezpieczna jest również 
wysoka temperatura. Te dwa czyn-
niki mają istotny wpływ na nasze 
zdrowie i samopoczucie.

kto jest najbardziej narażo-
ny na niekorzystne działanie 
upalnej pogody?
Szczególnie narażone są małe dzie-
ci i osoby starsze, a także pacjenci 
z chorobami układu oddechowego 
i układu krążenia, zwłaszcza z cho-
robą niedokrwienną serca i nadci-
śnieniem tętniczym oraz niewydol-
nością serca.

czy w związku z ostatnimi 
upałami zwiększyła się licz-
ba przyjęć pacjentów do szpi-
tala?
Obserwujemy w tej chwili zwięk-
szoną liczbę przyjęć pacjentów z za-
burzeniami gospodarki wodno-e-
lektrolitowej, czyli popularnymi 
odwodnieniami. Głównie są to star-
sze osoby z zaawansowanym pro-
cesem miażdżycowym, powodują-
cym również dysfunkcję ośrodka 
pragnienia. Mówiąc prosto, osoby 
w podeszłym wieku muszą pamię-
tać o tym żeby pić, bo mają małe 
odczucie pragnienia.

jak się chronić przed upała-
mi?
Należy unikać przebywania 
na słońcu w najgorętszym okresie 
dnia, czyli w godz. od 11 do 17. Do-
tyczy to zwłaszcza osób starszych 
i małych dzieci. Gdy już przeby-
wamy na słońcu, musimy pamiętać 
o filtrach UV, które zabezpieczają 
przed nadmiernym opaleniem, czy 
wręcz poparzeniem skóry. Filtry 
UV to również pewnego rodzaju 
profilaktyka przeciwko nowotwo-
rom skóry, które mogą być wywo-
ływane przez promieniowanie ul-
trafioletowe.
Drugą istotną rzeczą jest przyjmo-
wanie dużej ilości płynów. Dorosły, 
przy temperaturze powyżej 25–26 
st. C, powinien wypić przynaj-
mniej dwa litry płynów w ciągu 
dnia. Najlepsza jest woda mineral-
na niegazowana. Ważne jest także, 
by nie przesadzać z jej ochładza-
niem. Woda powinna być lekko 
schłodzona lub w temperaturze 
pokojowej, niekoniecznie musi być 
zmrożona. Jeżeli dzieci mają swoje 
ulubione soki, dobrze jest rozcień-
czać je wodą w proporcjach pół 
na pół. Poza tym, nie można za-
pominać o nakryciu głowy. Warto 
też zaopatrzyć się w okulary prze-
ciwsłoneczne.

a dieta?
Przy upałach wskazana jest dieta 
lekkostrawna, najlepsza jest śród-
ziemnomorska. W gorące dni za-
lecane jest spożywanie owoców, 
sałatek i przetworów mlecznych 
np. kefirów naturalnych, które są 
pożywne i gaszą pragnienie.

czy używanie klimatyza-
cji jest wskazane, bo wiele 
mówi się o jej szkodliwym 
działaniu?
Tak, ale trzeba to robić w sposób 
umiejętny. Należy unikać dużej 
różnicy temperatur pomiędzy 
otoczeniem a pomieszczeniem kli-
matyzowanym, jak również gwał-
townego ochładzania. Zwłaszcza 
w samochodzie dobrze jest nasta-
wiać klimatyzację na wartości po-
średnie, a nie najniższe. Klimaty-
zacja przy takiej upalnej pogodzie, 
jaką mieliśmy ostatnio, najlepiej 
funkcjonuje na poziomie 22–24 
stopni. Takie ustawienia nie powo-
dują zbyt dużej różnicy temperatur 
pomiędzy pomieszczeniem, w któ-
rym przebywamy, a otoczeniem. 
Używanie klimatyzacji ma też 
istotny wpływ na odporność na-
szego organizmu. Nieumiejętne 
użytkowanie może powodować 
przeziębienia lub tak zwane po-
strzały, a także dolegliwości bólo-
we, zwłaszcza w okolicy kręgosłu-
pa. Pamiętać trzeba również, by nie 
ustawiać nawiewów w samocho-
dzie w kierunku twarzy czy ciała, 
bo może to doprowadzić do prze-
wlekłego zapalenia zatok. Najlepiej 
skierować je na szyby lub dach.

RozMawiała  
Ewa StRzoda

k l i M at o l o g  w yj a Ś n i a 

Skąd się biorą burze?

t t rozMaWia  z  dr .  n .  Med.  MarkieM k r awc z ykieM

jak mądrze korzystać z lata?
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w sobotę nad tychami znów przeszła burza z gradem. tym razem jednak straty nie były tak wielkie, jak dwa tygodnie temu.
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podczas spotkania w urzę-
dzie Miasta, przedstawiciele 
polimeksu-Mostostal Sa – wy-
konawcy modernizacji dk 1 – 
potwierdzili, iż realny termin 
zakończenia inwestycji to 30 
czerwiec 2014 r. jeśli inwesty-
cja zakończy się w tym czasie, 
oznacza to przesunięcie termi-
nu końcowego o pół roku.

to przedłużenie spowodowa-
ne było kilkoma przyczyna-

mi. Po pierwsze – trudną sytuacją 
firm budowlanych, która nie omi-
nęła także wykonawcy inwestycji. 
Po drugie – dopiero 15 kwietnia 
firma mogła wejść na budowę, 
z uwagi na przedłużającą się zimę. 
Pracowano oczywiście na obiektach 
drogowych, jednak dla utrzymania 
terminu kontraktu, ważna jest także 
budowa drogi, a tutaj prace po pro-

stu były wstrzymane. I po trzecie 
– trzeba było dokonać przeprojek-
towania niektórych fragmentów in-
westycji – wyjaśniła w minioną śro-
dę Agnieszka Kijas z MZUiM.

Tak umotywowany wniosek 
wpłynie do inżyniera kontraktu, 
a następnie trafi do Centrum Unij-
nych Projektów Transportowych, 
gdzie zapadnie decyzja czy termin 
może zostać zmieniony.

– Warto jednak zaznaczyć, 
iż patrząc w kalendarz, istotnie 
mamy półroczne opóźnienie, 
jednak faktycznie opóźnienie, 
dotyczące np. robót drogowych, 
wynosi ok. 3,5 miesiąca. Nawet, 
gdyby wcześniej nie było opóźnień, 
to uwzględniając chociażby długą 
zimę, jaką mieliśmy w tym roku, 
to i tak by one nastąpiły – dodała 
Agnieszka Kijas.

lESzEk SobiERaj

M o d e r n i z a c j a  d k  1

pół roku dłużej...

j
est to zarazem najwięk-
sza inwestycja w historii 
Tychów.
– Trochę mi smutno, 

bo do tej pory największą tyską 
inwestycją była budowa kanali-
zacji i całego systemu gospodar-
ki wodno-ściekowej, czym mo-
gliśmy się chwalić przy różnych 
okazjach, ale teraz muszę oddać 
pierwszeństwo firmie Tauron 
Ciepło – powiedział prezydent 
Andrzej Dziuba. – Robię to jed-
nak z wielką satysfakcją. W cią-
gu ostatnich kilkunastu latach 
w Tychach powstały 53 fabryki 
od podstaw, jednak wielkością 
tej inwestycji, przebiliście wszyst-
kich. Warto zaznaczyć, że jest ona 
kolejną szansą dla miasta i miesz-
kańców, bo oznacza nowe miejsca 
pracy dla tyszan, przede wszyst-
kim poprzez ożywienie lokalnego 
rynku – przy realizacji inwestycji 

pracę znajdzie wiele miejscowych 
firm i podwykonawców.

w tychach
– Projekt realizowany w ty-

skim zakładzie składa się z dwóch 
zadań – wyjaśnił Henryk Borczyk, 
prezes Tauron Ciepło SA. – Cho-
dzi o przebudowę istniejącego 
kotła na kocioł spalający w stu 
procentach biomasę wraz z insta-
lacją podawania, co zostało już 
zrealizowane oraz budowę kotła 
o mocy 40 MW. Drugim etapem 
jest budowa bloku BC-50 o mocy 
elektrycznej 58 MWe oraz cieplnej 
90 Mwt. W sumie wartość całego 
projektu w tyskim zakładzie wy-
niesie ponad 780 mln zł. Głównym 
celem naszych działań inwestycyj-
nych w Tychach jest zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego 
i dostaw ciepła dla mieszkańców 
Tychów oraz zakładów Podstrefy 

Tyskiej KSSE. Chodzi także o od-
budowę mocy cieplnych, związa-
ną z wycofywaniem z produkcji 
przestarzałych kotłów wodnych, 
zwiększanie mocy wytwórczych 
w zakresie energii elektrycznej 
i dostosowanie produkcji energii 
do bardzo rygorystycznych norm 
po 2015 roku. Inwestycja ta wpły-
nie również bardzo pozytywnie 
na środowisko.

lepsze powietrze
Właśnie względy ekologicz-

ne mają w tym przypadku nie-
bagatelne znaczenie dla miasta 
i regionu. W związku z nowymi 
inwestycjami, emisja dwutlenku 
siarki w tyskim zakładzie będzie 
blisko siedmiokrotnie niższa niż 

obecnie, tlenków azotu spadnie 
ponad trzykrotnie, a pyłów niemal 
czterokrotnie. Ponad dwukrotnie 
obniży się także emisja dwutlen-
ku węgla.

Mocna grupa
Po roku 2016 tyski Zakład Wy-

twarzania będzie dysponował ko-
tłem opalanym biomasą, dwoma 
nowoczesnymi kotłami węglowymi 
i nowym blokiem energetycznym. 
Jak stwierdził Piotr Dziubałtowski, 
wiceprezes ds. technicznych Tau-
ron Ciepło SA, biorąc pod uwagę 
także inne inwestycje, realizowane 
przez Tauron Ciepło SA, wysokość 
zaangażowanych środków w skali 
spółki przekracza obecnie 1,7 mld 
zł. tt
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prezes tauron ciepło S.a. henryk borczyk (drugi z prawej) 
podpisał w imieniu firmy umowę z przedstawicielami 
Elektrobudowy S.a.

r e k l a M a

w czwartek, Przedstawiciele tauroN ciePło 
s.a. PodPisali umowę z elektrobudową s.a. 
Na budowę bloku eNergetyczNego o mocy 

50 mw w zakładzie wytwarzaNia tychy. 
będzie to jedNostka o bardzo wysokiej 

sPrawNości kotła – PoNad 90 Proc. wartość 
iNwestycji wyNiesie 592,5 mlN zł, a jej 

realizacja Potrwa do Połowy 2016 r.

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Artykuł „Studnie dla miasta”, który opublikowaliśmy 30 
kwietnia (nr 284) w cyklu „Inwestycyjne plany RPWiK SA”, 
wzbudził spore zainteresowanie Czytelników. Wracamy 
zatem do tematu w rozmowie z Krzysztofem Zalwowskim, 
prezesem Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji SA.

– O możliwości pozyskiwania wody głębinowej z zasobów znaj-
dujących się pod Tychami mówi się od dawna. W przeszłości były 
wykonywane odwierty, jednak projekt nigdy nie wyszedł poza etap 
wstępny. Dlaczego RPWiK SA wraca do tematu? Jakie są powody 
decyzji o budowie stacji poboru i uzdatniania wody głębinowej?
Krzysztof Zalwowski: Tak duże miasto jak Tychy, powinno dyspo-
nować alternatywnym systemem dostawy wody, wobec istniejącego 
układu zasilania z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA. 
Obecna sytuacja, czyli zaopatrywanie miasta w wodę od jednego 
dostawcy, rodzi potencjalny problem zabezpieczenia mieszkańców 
w wodę, w sytuacjach zewnętrznych zagrożeń, które mogą spowo-
dować przerwanie dostawy z GPW. Na wypadek tego rodzaju, wyko-
rzystując możliwości, jakie daje funkcjonowanie studni głębinowych 
browaru w Tychach, RPWIK SA przy udziale browaru, opracowało 
system wykorzystania tej wody do celów określonych przez Wydział 
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Mamy więc alternatywę 
na nadzwyczajne sytuacje, jednak jest to ilość wody zdecydowanie 
niewystarczająca, nawet z punktu widzenia zaspokojenia podsta-

wowych potrzeb mieszkańców. I przede wszystkim to sprawiło, iż 
podjęliśmy działania w kierunku pozyskiwania wody głębinowej.

– Na jakim etapie jest obecnie realizacja przedsięwzięcia?
KZ: Jest to obecnie nasz najpoważniejszy projekt inwestycyjny, dla-
tego przygotowujemy się do niego z pełną starannością. Jesteśmy 
na etapie rozpoznania możliwości pozyskiwania wody, bowiem 
odpowiedź na pytania: jak wielkie mamy zasoby wody głębinowej, 
jakie są możliwości jej pozyskania, jaki jest jej skład chemiczny, 
itd., mają zasadnicze znaczenie. Tradycja pozyskiwania tej wody 
na naszym terenie ma już bogatą historię. Teraz przyszło nam zwe-
ryfikować negatywnie dość powszechną opinię o „morzu” krysta-
licznie czystej wody pod Tychami. Aktualnie mamy rozpoznanych 
kilkanaście lokalizacji, spełniających nasze wymagania. Wskazanie 
jednak konkretnego miejsca nie jest sprawą prostą. Po pierwsze 
należy dokonać szerokiego rozpoznania geologicznego, szczególnie 
w zakresie ustalenia najkorzystniejszej lokalizacji, umożliwiającej 
ujęcie zasobów o optymalnej wydajności. Następnie uzyskać zgo-
dę właściciela na odwiert rozpoznawczy. Kolejny etap to sporzą-
dzenie projektu prac geologicznych na ujęcie wód podziemnych, 
a po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej ten projekt – wykonanie 
małośrednicowego otworu rozpoznawczego, weryfikującego traf-
ność lokalizacji, tj. ustalającego budowę geologiczną, wydajność 
źródła oraz jakość wody.
Kolejnym etapem jest wykonanie docelowego otworu oraz doku-
mentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wodonośne. Doku-
mentacja ta umożliwia rozpoczęcie procedury związanej z projek-
towaniem i budową stacji uzdatniania wody. Jeżeli zgoda zależy 
od lokalnego właściciela, sprawa ma szanse przebiec sprawnie. 
Problemy na tym etapie zaczynają się momencie, kiedy właściciel 
takiej zgody nie wyrazi lub jeżeli np. właścicielem terenu są Lasy 
Państwowe. Wówczas lokalizacja „upada” lub droga administra-
cyjna znacznie się wydłuża. Do tego dodać trzeba uzyskanie zgody 
Urzędu Górniczego, przeprowadzenie uzgodnień środowiskowych, 
uzyskanie opinii „sąsiadów” i mamy prawie pełny obraz działań, jakie 
trzeba podjąć. Realizacja etapu przygotowawczego przekracza rok 

czasu. Potem zaczyna się część inwestycyjna projektu, która trwa 
mniej więcej tyle samo.
Budowa kompleksu stacji uzdatniania wody poprzedzana jest 
skomplikowanym procesem doboru technologii tego procesu. 
Od niej zależy ostateczny efekt w postaci odpowiedniej jakości 
wody do spożycia.
Ponadto, w naszym przypadku, dodatkowym wyzwaniem jest 
wkomponowanie zasilania ze studni głębinowych, do systemu 
wodociągowego miasta zasilanego w ośmiu różnych punktach, 
wodą z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA. Ogół 
przytoczonych problemów dotyczy każdej z lokalizacji pojedyn-
czej studni.

– Ile studni planuje wybudować RPWiK SA?
KZ: Zasoby wody pod Tychami mają, niestety, charakter rozproszo-
ny, co wymusza adekwatną lokalizację punktów jej pozyskiwania. 
Wstępne szacunki wskazują kilkanaście lokalizacji odwiertów.

– Na ile pozyskana z nich woda zabezpieczyłaby potrzeby miasta?
KZ: Eksploatacja tych odwiertów pozwoliłaby zabezpieczyć alterna-
tywną dostawę wody dla miasta na poziomie 50 procent.

Szukając alternatywy dla dzisiejszej dostawy wody, RPWiK SA przeprowadził kilkanaście odwiertów

„Morza” nie ma, ale...

Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Tychach SA
43–100 Tychy, ul. Sadowa 4
tel. 32 227 40 31 do 33
fax 32 325 70 05
email: sekretariat@rpwik.tychy.pl

Podnosząc standard funkcjonowania RPWiK SA na tyskim rynku, 
firma systematycznie rozszerza zakres odczytów wskazań wodo-
mierzy w oparciu o drogę zdalnego przekazu. Obecnie taka forma 
jest możliwa we wszystkich, przeszło stu studniach pomiarowych 
tzw. „odbiorców przemysłowych”.
Kolejnym etapem jest realizacja tego przedsięwzięcia w odnie-
sieniu do tzw. „odbiorców bytowych”. Przy wydatnej współpracy 
z zarządcą zasobów mieszkaniowych – TTBS sp. z o.o. – RPWiK SA 
zrealizował wymianę 350 dotychczasowych wodomierzy, na urzą-
dzenia z nakładką radiową. Umożliwiają one zdalną formę prze-
syłu danych. System ten w zasobach TTBS obejmuje dzisiaj blisko 
500 wodomierzy, a stosowanie go pozwala na zdecydowanie 
efektywniejszą działalność firmy w zakresie odczytów wskazań 
tych urządzeń.
Jednak ograniczeniem dla tempa realizacji procesu rozbudowy 
systemu zdalnego przesyłu danych, są środki finansowe. Póki jest 
to możliwe, firma unika obciążania taryfy zobowiązaniami kre-
dytowymi.

Wodomierz przemysłowy z nakładka radiową.

Wodomierz lokalowy z nakładką radiową.

w niedzielę na terenie OW Paprocany tyszanie bawili się podczas wiel-
kiej rodzinnej imprezy plenerowej. Na piknikowej scenie wiele się 

działo. Było karaoke, pokazy szkoły tańca D Way Of Life, Dominiki Dony 
Cybulskiej, występy zespołów z MDK 1 i 2. Wieczorem zaśpiewała znana 
i lubiana Majka Jeżowska. Po koncercie była możliwość zdobycia autografu 
artystki i zrobienia pamiątkowych fotografii. W programie imprezy były 
też m.in. ścianka wspinaczkowa, nauka nordic-walking, rodzinny turniej 
sportowy, tory przeszkód, konkurs rzutu dętkami, kącik plastyczny, kon-
kursy rysunkowe, wystawa obrazów i alkogogle. Organizatorem Tyskiego 
Pikniku Rodzinnego był Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy. 
Współorganizatorami: MOSiR oraz MCK w Tychach.
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tyski piknik Rodzinny
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Dodatek wydawany i finansowany 
przez Urząd Miasta Tychy

Adres redAkcji:
al. Niepodległości 49,

tel. 32 776 39 16, faks 32 776 39 48


e-mail: redakcja@umtychy.pl
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Miejski oŚrodek sPortu i rekreacji

tel. 32/325 71 35, www.mosir.tychy.pl

LiPiec
7.07 – Xi tyski triathlon i Vi bieg pod górkę na 110 m 
z przeszkodami dla dzieci (ow Paprocany); 
20.07 – 3x3 grand Prix Polski 2013 (pl. baczyńskiego);
21.07 – turniej amatorów w siatkówce Plażowej „4 x 4” 
(boisko przy kompleksie sportowym Paprocany);
11 – 14.07 – współorganizacja ogólnopolskiego turnieju 
skrzatów (korty przy ul. edukacji),
wakacyjna liga koszykówki ulicznej (parking przy hali 
sportowej).

sierPień
18.08 – wakacyjny festyn sportowo-rekreacyjny dla 
dzieci (ow Paprocany);
25.08 – wakacyjny turniej Piłki Nożnej dla chłopców 
(stadion miejski);
31.08 – wakacyjny turniej amatorów w koszykówce 
(ow Paprocany);
31.08 – współorganizacja ii tyskiego dogtrekkingu (ow 
Paprocany);
wakacyjna liga koszykówki ulicznej (parking przy hali 
sportowej).

teatr Mały

ul. ks. kard. hlonda 1, tel. 32/227 20 67, 32/227 36 11 
www.teatrmaly.tychy.pl

29.07–11.08, godz. 10–16 – warsztaty reżyserskie, aktor-
skie, choreograficzne, muzyczne, scenograficzne i dzien-
nikarsko-filmowe. zajęcia bezpłatne skierowane do mło-
dzieży od 13 lat. warunek: uczestnictwo w pełnym cyklu 
zajęć. zapisy: teatr mały, pok. 81; Paulina świątkowska- 
kępińska, tel. 32/227 36 16.
10.08, godz. 18 – pokaz powarsztatowy – premiera spek-
taklu pod roboczym tytułem „droga”.

noL tychy

www.noltychy.pl

3.07 – tyska masa krytyczna. 25.07 – tyski Nocny rajd 
rowerowy. start 22.30 tychy, al. bielska 100 (przy restau-
racji mcdonald). 26.07 – rajd rowerowy śladami ryś-
ka riedla. 7.08 – tyska masa krytyczna. 22.08 – tyski 
Nocny rajd rowerowy. start 22:30 tychy, al. bielska 100 
(przy restauracji mcdonald).

Miejskie centruM kuLtury

ul. bohaterów warszawy 26, www.kultura.tychy.pl 

LiPcoWe sPotkania z ceraMiką: 4.07, godz. 18 – 
otwarcie w galerii Pod dachem grupowej wystawy ce-
ramiki artystycznej „fragmenty 3”.
Warsztaty ceraMiczne: zajęcia w grupach do 20 
osób, zapisy w mck. 4 i 9.07, godz. 16–17.30; 11.07 godz. 
11–12.30 i 16–17.30; 18.07 godz. 11–12.30.
ogród ognia (zajęcia plenerowe): 27.07 godz. 11–20; 
28.07 godz. 15–16.30.
niedzieLe na Baczyńskiego: 7.07 – niedziela bie-
siadna 14.07 – sportowa; 28.07– szachowa; 4.08 – z mo-
delami; 11.08 – teatralna; 18.08 – muzyczna.
ŚWiĘto czekoLady: 21.07 – Park miejski.

Mck kLuB WiLkoWyje

ul. szkolna 94, tel. 32 227 26 22
klub.mck@interia.pl

Lipiec/sierpień
PoniedziałkoWe sPotkania z rĘkodziełeM – zaję-
cia o charakterze warsztatowym mające na celu poszerze-
nie wiedzy oraz zdobycie konkretnych umiejętności zwią-
zanych z rzemiosłem, rękodziełem i sztuką ludową.
Wtorki dLa aktyWnych – w programie m.in. turnie-
je tenisa stołowego, drużynowe konkurencje sportowe, 
wycieczki, zorganizowane wyjścia na basen.
PLastyczne Środy – cykl tematycznych zajęć warsz-
tatowych rozwijających umiejętności plastyczne i wraż-
liwość artystyczną.
czWartki Fair PLay – gry, quizy, zagadki, turnieje, 
rozgrywki międzydrużynowe, zajęcia interaktywne.
Piątki ze sceną – zajęcia teatralne oraz taneczne o cha-
rakterze warsztatowym dla dzieci kochających występy 
przed publicznością.

tito dance studio

pl. św. anny 4, tel. 790 603 222, 32/227 97 76
www.titodancestudio.pl

PółkoLonie: 1- 12.07 i 19- 30.08. cena: 10 zł za dzień, 
dla rodzeństwa zniżki. dzieci przynoszą ze sobą wy-
godny strój, buty na zmianę i drugie śniadanie. zapisy 
w recepcji szkoły.
Maraton zuMBy: 6.07, godz. 12 – maraton zumby. 
cena: zakup do 30.06 – 30 zł po 30.06 i w dniu imprezy 
– 35 zł. ilość miejsc ograniczona.

Miejska BiBLioteka PuBLiczna

www.mbp.tychy.pl
LiPiec
FiLia nr 2: śr. – gry planszowe; czw. – tworzenie ilustracji 
do wierszy tuwima; pt. – zabawy plastyczno-ruchowe.
FiLia nr 4: gry planszowe, turnieje, konkursy, zajęcia 
plastyczne i głośne czytanie.
FiLia nr 6: „zwyczaje ludowe w różnych regionach Pol-
ski” – głośne czytanie książek, rysowanie, a także gry 
planszowe i komputerowe.
FiLia nr 7: pon.-pt., godz. 11–14 – czytanie, gry planszowe 
i komputerowe, konkursy plastyczne. wt., godz. 11 – impre-
zy, podczas których dzieci będą poznawać świat, podróżując 
bajkową lokomotywą: 2.07 – „Pan maluśkiewicz i wielo-
ryb”, 9.07 – „bambo”, 16.07 – „okulary” 23.07 – „w aero-
planie”, 24.07– czytanie wierszy juliana tuwima.
FiLia nr 10: 1–19.07, pon.-pt., godz. 11–13 – głośne czy-
tanie książki martina widmarka „tajemnica szkoły”, gry 
planszowe i komputerowe, zajęcia plastyczne.
FiLia nr 11: od 8.07 zajęcia we wt., godz. 11–13, i pt. w godz. 
16–18.
FiLia nr 12: wt., godz. 11 „baśniowe podróże” – głośne 
czytanie, zabawy plastyczne i łamigłówki związane z oma-
wianym tekstem i krajem: 2.07 – rosja, 9.07 – francja, 
16.07 – szwecja, 23.07 – wielka brytania, 30.07 – ka-
nada. dodatkowo: 11 i 25.07 – turnieje gier planszowych; 
w każdy czw., godz. 17 spotkania wakacyjnych motylków, 
pon.-pt. w godz. 10–15 ciche czytanie, gry planszowe i kom-
puterowe, zabawy plastyczne.
FiLia nr 13: „wakacje po naszymu”: 3.07 – chorzów czyli 
łoglondomy niebo, 10.07 – Pszczyna czyli zogroda żubrów, 
17.07 – zabrze razym fedrujymy w ziymi, 31.07 – bielsko-
biała bery i bojki śląskie.
dodatkowo zajęcia pon.-pt., godz. 12–14.
FiLia nr 14: pon.-pt, godz. 13–15 zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, rozwiązywanie zagadek i rebusów oraz głośne 
czytanie książki „bajki mojego dzieciństwa”.
FiLia nr 15: 17, 19, 24, 26 i 31.07, godz. 11–13 – zajęcia 
dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa.
FiLia nr 18: wt., czw., pt., godz. 11–14 – gry planszowe 
i komputerowe oraz zajęcia plastyczne.

sierPień
FiLia nr 2: śr. – turnieje gier planszowych, czw. – two-
rzenie ilustracji do wierszy tuwima, pt. – zabawy pla-
styczno-ruchowe.
FiLia nr 4: gry planszowe, turnieje, konkursy, zajęcia 
plastyczne i głośne czytanie.
FiLia nr 7: pon.-pt. godz. 11–14 – czytanie, gry planszo-
we i komputerowe, konkursy plastyczne. we wt., godz. 
11, imprezy, podczas których dzieci będą poznawać świat, 
podróżując bajkową lokomotywą: 6.08 – „o Panu trala-
lińskim” – podróż w świat muzyki (współpraca z dmk), 
13.08 – turniej eurobiznesu, 20.08 – „rzepka” – gry i za-
bawy w parku, 27.08 – „lokomotywa”.
FiLia nr 10: 5–14.08, pon.-pt., godz. 11–13 – głośne czy-
tanie książki martina widmarka „tajemnica złota”, gry 
planszowe i komputerowe, zajęcia plastyczne.
FiLia nr 11: do 14.08 zajęcia we wt. w godz. 11–13 i w pt. 
w godz. 16–18.
FiLia nr 12: w każdy wtorek, godz. 11 – „baśniowe po-
dróże” – czytanie, zabawy plastyczne i łamigłówki tema-
tyczne: 6.08 – meksyk, 13.08 – japonia, 20.08 – turcja, 
27.08 – Polska.
dodatkowo: 8 i 22.08 turnieje gier planszowych; czw., 
godz. 17 – spotkania wakacyjnych motylków, pon.-pt., 
godz. 10–15 – ciche czytanie, gry planszowe i komputero-
we, zabawy plastyczne.
FiLia nr 13: „wakacje po naszymu”: 7.08 – trójwieś – 
sztrykujemy i heklujemy koronki; 14.08 – dąbrowa gór-
nicza, czyli warzymy i piekymy po naszymu; 21.08 – be-
skidy na byzuch do małysza; 28.08 – szlak orlich gniazd 
tam kaj piyrwyj miyszkoł krol. dodatkowo zajęcia pon.-pt., 
godz. 12–14.
FiLia nr 14: pon.-pt., godz. 13–14 – zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, zagadki i rebusy, głośne czytanie.
FiLia nr 15: 2.08, godz. 11–13 – zajęcia dla dzieci dotyczą-
ce bezpieczeństwa.
FiLia nr 18: wt., czw., pt., godz. 11–14 – gry planszowe 
i komputerowe oraz zajęcia plastyczne.

Lato w mieście
dziŚ udoWadniaMy, że Lato sPĘdzone 
W MieŚcie nie Musi Być nudne. nasz 
inForMator PodPoWie, gdzie Warto 
siĘ WyBrać W LiPcu i sierPniu.
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tsM „oskard”

ul. henryka dąbrowskiego 39, tel. 32 32-32-114
www.oskard.tychy.pl

tsm oskard zaprasza codziennie w godz. 9-15 na zaję-
cia w sdk tęcza, klub uszatek, olimpia, orion, magdale-
na, regina w ramach organizowanych turnusów: 1-5.07; 
8-12.07, 15-19.07, 22 – 26.07. w programie m.in.: wyjścia 
na basen i do kina, wycieczki autokarowe, warsztaty pla-
styczne, konkursy i turnieje, wycieczki piesze, wyjścia do 
ow Paprocany, zajęcia plastyczno – techniczne, rekreacja, 
udział w imprezach miejskich, zabawa w teatr, zajęcia na 
kręgielni, nauka tańca, zajęcia sportowe na boisku i korcie 
tenisowym. zapisy w placówkach lub telefoniczne. więcej 
na www.oskard.tychy.pl i w placówkach. 

MuzeuM Miejskie

www.muzeum.tychy.pl
LiPiec
zajĘcia dLa dzieci
warsztaty: „wycinanka ludowa z papieru – gwiazdy, le-
luje, koguty”. 5 i 12.07, godz. 11, pl. wolności 1 – zajęcia 
(od 7 lat). zajęcia bezpłatne, uczestnicy przynoszą ze sobą 
klej i nożyczki. zapisy: 32/327 18 20–21, wew. 27, j.kucz@
muzeum.tychy.pl
muzeoturniej: 19 i 26.07, godz. 11, pl. wolności 1 – zajęcia 
(uczestnicy 6–12 lat). uczestnicy poznają różne przedmio-
ty ze zbiorów muzeum, wezmą udział w grach zręczno-
ściowych oraz w quizie sprawdzającym wiedzę. wstęp 
wolny. zapisy: 32/327 18 20–21, wew. 27, j.kucz@mu-
zeum.tychy.pl

zajĘcia dLa Młodzieży i dorosłych
sobota z przewodnikiem: 6.07 godz. 14, ul. katowicka 9, 
po wystawie „dostał jacek elementarz… szkolnictwo 
w tychach w XX wieku” oprowadzi tomasz osławski.
letni sezon wycieczek z cyklu „architektura i historia. mu-
zeum w plenerze”: 13.07, godz. 11 – „wokół placu wolności 
i starego rynku”, zbiórka: siedziba muzeum miejskiego, pl. 
wolności 1. 27.07, godz. 11 – „szlakiem tyskich mozaik” – 
zbiórka: przy budynku zeg, ul. biskupa burschego. uczest-
nictwo w wycieczkach jest bezpłatne, nie ma zapisów.

sierPień
zajĘcia dLa dzieci
Pogawędki o sztuce dla dzieci w wieku 6-12 lat: 9 i 16.08, 
godz. 11, pl. wolności 1. Poznają ogólne i podstawowe za-
gadnienia dotyczące malarstwa i grafiki. zajęcia zakończą 
się tworzeniem wspólnego obrazu. wstęp wolny. zapisy: 
32 327 18 20–21, wew. 27, j.kucz@muzeum.tychy.pl

zajĘcia dLa Młodzieży i dorosłych
sobota z przewodnikiem: 3.08, godz. 14, pl. wolności 1 – 
po wystawie „w jakli, kiecce, sztofce… strój ludowy w ty-
chach i okolicy” oprowadzi tomasz osławski.
letni sezon wycieczek z cyklu „architektura i historia. 
muzeum w plenerze”: 10.08, godz. 11 – „osiedle a”. zbiór-
ka: pl. św. anny. 24.08, godz. 11 – „od Parku Niedźwiad-
ków do lodowiska”. zbiórka: koło rzeźby niedźwiadków 
w Parku Niedźwiadków. wstęp wolny.

MłodzieżoWy doM kuLtury nr 1

www.mdk1tychy.edupage.org
zajęcia: taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, wokalne, 
teatralne. szczegóły w mobilnym Przewodniku miejskim 
www.treespot.umtychy.pl oraz na www.umtychy.pl.

MłodzieżoWy doM kuLtury nr 2

www.mdk2tychy.pl
1-19.07 mdk nr 2 (ul. elfów 56) zaprasza na półkolonie 
letnie.  

LiPiec

ocs 1
1.07 – godz. 10-13 – zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa;
2-4.07 – godz. 8-12 – zaj. spor-
towe, godz. 12-13 – basen;
5.07 – godz. 10-13 – zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa;
8.07 – godz. 10-13– zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa;
9-11.07 – godz. 8-12 – zaj. spor-
towe, godz. 12-13 – basen;
12.07 – godz. 10-13 – zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa;
15.07 – godz. 10-13 – zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa;
16-18.07 – godz. 8-12 – zaj. 
sportowe, godz. 12-13 – ba-
sen;
19.07 – godz. 10-13 – zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa;
22.07 – godz. 10-13 – zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa;
23-25.07 – godz. 8-12– zaj. 
sportowe, godz. 12-13 – basen;
26.07 – godz. 10-13 – zaj. spor-
towe, godz. 13-15 – piłka pla-
żowa.
uwaga: zaj. sportowe odby-
wać się będą na boisku „orlik”, 
os. r., piłka plażowa – boisko 
w Paprocanach, zajęcia na ba-
senie – gimnazjum nr 9.

ocs 2
Pon. godz. 9 – wycieczki ro-

werowe – zbiórka przy gim-
nazjum nr 5.
Wt. godz. 11-13 – zajęcia na ba-
senie (zespół szkół sporto-
wych), godz. 15.30-17 siłow-
nia (hala sportowa).
Śr. godz. 11-13 basen (zss), 
godz. 14-16 tenis ziemny (kom-
pleks sportowy Paprocany).
czw. godz. 11-13.30 basen 
(zss).
Pt.  godz.  11-13 basen 
(zss), godz. 15.30-17 siłownia 
(hala sportowa).
szczegóły michał oślislok, tel. 
693 425 455.

ocs 3
Pon. godz. 9-15 – wycieczki 
rowerowe.
Wt. godz. 11-13 – basen (zss), 
godz. 15-17 siłownia (hala 
sportowa, al. Piłsudskiego).
Śr. godz. 11-13 – basen (zss), 
godz. 14-16 – tenis ziemny 
(kompleks Paprocany).
czw. godz. 9-10.30 – zajęcia 
na boisku w jaroszowicach, 
godz. 11-13 – basen (zss).
Pt. godz. 9-10.30 – zajęcia 
na boisku w urbanowicach, 
godz. 11-13  basen (zss).
dodatkowo: zawody pływac-
kie, turniej tenisa ziemnego.

ocs 4
Pon. godz. 15-19 – zajęcia 
na boisku przy sP nr 9.
Wt. godz. 15-18 – zajęcia w klu-
bie wilkowyje.
Śr. godz. 15-19 – zajęcia na bo-
isku przy sP nr 9.
czw. godz. 15-18 – zajęcia 
na boisku przy sP nr 9.

Pt. godz. 9-13 – zajęcia na bo-
isku przy sP nr 9, godz. 15-17 
– korty tenisowe (ul. szkolna). 
wakacyjna liga Piłki Nożnej – 
Xi edycja, lipiec – sierpień, bo-
isko wielofunkcyjne przy sP 
nr 9. Xii turniej w Piłce Nożnej 
o mistrzostwo ocs nr 4 – bo-
isko przy sP nr 9. dodatkowo: 
wycieczki rowerowe.

ocs 6
Pon., śr., czw. – w godz. 14-17 
– zajęcia na boisku wielofunk-
cyjnym w czułowie
Wt., pt. – w godz. 8-10 zajęcia 
w zespole szkolno-Przedsz-
kolnym nr 3 (wartogłowiec).
dodatkowe wyjścia na ba-
sen.
1.07 – światowy dzień archi-
tektury – wycieczka rowero-
wa po tychach. zbiórka: godz. 
9 przy sP nr 6.
13.07 – wycieczka rowerowa 
do katowic – zbiórka godz. 9 
na boisku sP nr 6.
27.07 – wycieczka rowerowa 
do Pszczyny – zbiórka godz. 9 
przy sP nr 6. 
w przypadku złych warun-
ków atmosferycznych wy-
cieczki zostaną odwołane.

ocs 8
turnieje: 3.07 – piłki nożnej; 
5.07 – tenisa stołowego; 10.07 
– siatkówki plażowej; 12.07 – 
piłkarzyków; 16.07 – ringo; 
18.07 – darta; 23.07 – siat-
konogi; 26.07 – badmintona; 
29.07 – piłki nożnej jednooso-
bowej. start: godz. 10.30, obiekt 
sportowy przy ul. brzozowej 

2. dodatkowo: pon.-pt. godz. 
10-16 – zajęcia rekreacyjno-
sportowe.

ocs 9
turnieje, start godz. 12: 5.07 
– unihokeja dla dzieci i mło-
dzieży do 16 lat (boisko sP 19); 
24.07 – koszykówki w katego-
rii open (boisko sP 19); 28.07 
– tenisa stołowego w kategorii 
open (sdk tęcza).
mistrzostwa ocs-ów w Piłce 
Nożnej: 4.07, godz. 9.30, „or-
lik” os. r.

sierPień

ocs 1
mecze piłki nożnej na boisku 
trawiastym „orlik” oraz roz-
grywki koszykówki i siatków-
ki na boisku wielofunkcyjnym 
„orlik”. Przy większej ilości 
uczestników możliwość zor-
ganizowania turniejów.
zajęcia na basenie (dla osób 
niepełnoletnich tylko za zgodą 
rodziców).

ocs 2
Pon., godz. 9 – wycieczki ro-
werowe – zbiórka pod gim-
nazjum nr 5.
Wt. godz. 11-13 – basen (ze-
spół szkół sportowych), godz. 
15.30-17 siłownia (hala spor-
towa).
Śr. godz. 11-13 basen (zss), 
godz. 14-16 tenis ziemny (kom-
pleks sportowy Paprocany).
czw. godz. 11-13.30 basen 
(zss).
Pt. godz. 11-13 basen (zss), 

godz. 15.30-17 siłownia (hala 
sportowa).
szczegóły michał oślislok, tel. 
693 425 455.

ocs 3
Pon. godz. 9-15 – wycieczki 
rowerowe.
Wt. godz. 11-13 – basen (zespół 
szkół sportowych), godz. 15-17 
siłownia (hala sportowa, al. 
Piłsudskiego).
Śr. godz. 11-13 – basen (zss), 
godz. 14-16 – tenis ziemny 
(kompleks Paprocany).
czw. godz. 9-10.30 – zajęcia 
na boisku w jaroszowicach, 
godz. 11-13 – basen (zss).
Pt. godz. 9-10.30 – zajęcia 
na boisku w urbanowicach, 
godz. 11-13 basen (zss).
dodatkowo: zawody pływac-
kie, turniej tenisa ziemnego.

ocs 4
Pon. godz. 15-19 – zajęcia 
na boisku sP nr 9.
Wt. godz. 15-18 – zajęcia 
w klubie wilkowyje.
Śr. godz. 15-19 – zajęcia 
na boisku sP nr 9.
czw. godz. 15-18 – zajęcia 
na boisku sP nr 9.
Pt. godz. 9-13 – zajęcia 
na boisku sP nr 9, godz. 
15-17 – korty tenisowe (ul. 
szkolna). 
wakacyjna liga Piłki Nożnej 
– Xi edycja, lipiec – sierpień, 
boisko przy sP nr 9. Xii tur-
niej w Piłce Nożnej o mi-
strzostwo ocs nr 4 – boisko 
przy sP nr 9. dodatkowo: 
wycieczki rowerowe.

ocs 8
turnieje: 1.08 – tenisa stoło-
wego; 22.08 – siatkówki pla-
żowej; 24.08 – piłkarzyków; 
26.08 – ringo; 28.08 – siatko-
nogi; 30.08 – piłki nożnej.
start o godz. 10.30 na obiekcie 
sportowym przy ul. brzozowej 
2. dodatkowo: pon.-pt. godz. 
10-16 – zajęcia rekreacyjno-
sportowe.

ocs 9
turnieje: 1.08 godz. 12 – 
„w dwa ognie” do lat 16; 
5.08 godz. 12 – darta do lat 
18 (sdk tęcza); 9.08 godz. 
12 – tenisa stołowego do lat 
18 (sdk tęcza); 12.08 godz. 
12 – tenisa w kategorii open 
(boisko przy sP 19); 14.08 
godz. 18 – siatkówce plażo-
wej w kategorii open (kom-
pleks sportowy Paprocany); 
19.08 godz. 12 – unihokeja 
do 16 lat (boisko sP 19); 21.08 
godz. 12 – piłki nożnej do lat 
16 (boisko sP 19); 23.08 godz. 
12 – konkurs rzutów do ko-
sza za 3 punkty do lat 18 (bo-
isko sP 19); 28.08 godz. 16 – 
piłki nożnej w kategorii open 
(boisko sP 19).
konkurs rzutów karnych 
o króla strzelców: 8.08 godz. 
9.30, „orlik” os. r.
festyn „Pożegnanie waka-
cji”: 31.08 przy klubie wil-
kowyje.

Więcej na www.mosir.tychy.
pl, tel. 32 325 71 35.

opRac. Ewa StRzoda

osiedLoWe centra sPortoWe
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podobno na weekend pogo-
da jest zamówiona. program 
dni tyskich zapowiada się 
ciekawie, zatem sobota i nie-
dziela upłyną w tychach pod 
znakiem dobrej zabawy.

co nas czeka? Pierwszego 
dnia, czyli w sobotę, na sce-

nie w Parku Miejskim pojawią 
się gwiazdy takiego formatu jak 
Róże Europy i Krzak.

Formacji Róże Europy nie 
trzeba nikomu przedstawiać. 
Słynny „Jedwab” nucą kolejne 
pokolenia fanów. Aktualny skład 
kapeli to: Piotr Klatt – wokal, Da-
riusz „Bolo” Osiński – gitara ba-
sowa, Karol Szolz – gitara, Bar-
tosz Wawrzyniak – gitara i Irek 
Zaręba – perkusja. Na oficjal-
nej stronie internetowej zespo-
łu czytamy, że muzycy kończą 
właśnie pracę nad nową płytą. 
Krążek ma trafić do sprzedaży 
jesienią.

W Parku Miejskim zagra 
również znana i lubiana przez 
wielu tyszan grupa Krzak z no-
wym projektem Krzak Experien-
ce. Duet Leszek Winder – Jan 
Błędowski, kojarzony głównie 
z bluesem, tym razem postawił 
na mocne, metalowe uderzenie. 
– To najbardziej zaskakujące 

wydawnictwo tego roku i chyba 
najbardziej zaskakujący materiał 
w całej dotychczasowej historii 
grupy Krzak – czytamy w za-
powiedziach muzycznych. Tego 
samego dnia na placu pod „Ży-
rafą” zagrają także zespoły Blue 
Sounds i Zgredybillies.

Gwiazd nie zabraknie rów-
nież drugiego dnia imprezy. Fani 
będą mogli usłyszeć, pierwszy 
raz w Tychach, grupę Myslovitz 
z nowym wokalistą Michałem 
Kowalonkiem. Przypomnijmy, 
poprzedni frontman Artur Rojek 
odszedł z zespołu w ubiegłym 
roku. Pod „Żyrafą” muzycy za-
grają utwory z najnowszej pły-

ty, której premiera odbyła się 
w maju.

Tego samego dnia zaśpiewa 
także Alvon Johnson, który gościł 
już w Tychach w ramach impre-
zy „Niedziele na Baczyńskiego”. 
Jego występ spotkał się z entuzja-
stycznym przyjęciem przez tyską 
publiczność, a jak zapewniają or-
ganizatorzy, tym razem ma być po-
dobnie. Co jeszcze? Wiele nastola-
tek z pewnością ucieszy przyjazd 
Marcina Kindli. Mocnym tyskim 
akcentem będzie Medulla. Grupa 
braci Pawła i Piotra Steczków, któ-
ra zdobywa kolejne ważne nagro-
dy i coraz szersze grono wiernych 
fanów. Ewa StRzoda

browar obywatelski był 
w miniony weekend z pew-
nością dobrym miejscem, 
by przetańczyć całą noc. 
na trzech scenach wystąpi-
ło ponad 40 artystów muzy-
ki alternatywnej i klubowej. 
Elektroniczne dźwięki roz-
brzmiewały w zabytkowych 
murach i zagrzewały publicz-
ność do zabawy.

była to trzecia edycja festiwalu 
muzycznego Próba Dźwię-

ku. Na scenie pojawili się wyko-
nawcy z Polski i Europy, m.in. 
z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy 
Norwegii. Największe zaintereso-
wanie wzbudzały występy m.in. 

Jana Blomqvista, Noviki, duetu 
Lemaitre czy Kolsch’a.

Impreza jest młoda, ale 
z pewnością ma duży potencjał. 
Trzy sceny – główna na dziedziń-
cu i dwie mniejsze w poprzemy-
słowych wnętrzach – to wprost 
idealna sceneria dla transowej 
muzyki elektronicznej i towarzy-
szących jej świetlno-wizualnych 
efektów. Stary browar jest poło-
żony na obrzeżach miasta, nie 
ma więc przeszkód, by koncerty 
trwały do późnej nocy. Organi-
zatorzy przygotowali pole na-
miotowe dla gości spoza miasta. 
Wielbiciele muzyki elektronicz-
nej z pewnością nie byli zawie-
dzeni.

– Jestem fanem muzyki alter-
natywnej. Przyjechałem głównie 
na występ Audiojack i nie zawio-
dłem się – mówi Tomek, który 
przyjechał do Tychów z okolic 
Bielska-Białej. – Oferta festiwalu 
jest w porządku, aczkolwiek przy-
dałoby się jeszcze kilku tzw. he-
adlinerów, którzy przyciągnęliby 
większą rzeszę ludzi. Ja w każdym 
razie byłem już rok temu i zde-
cydowanie przyjadę też w przy-
szłym roku, jeżeli będzie kolejna 
edycja.

Przez dwa dni festiwal Próba 
Dźwięku odwiedziło ponad 3 tysią-
ce osób. Życzymy organizatorom 
podwojenia frekwencji za rok.

Sylwia witMan

W  s o B o t Ę  i  n i e d z i e L Ę  z a p r a s z a M y  
d o  pa r k u  M i e j s k i e g o

coś dla dużych i małych

PrograM dni tyskich 2013

sobota, 29 czerwca:
godz.16.00 – 17.00 – blue sounds
godz. 17.30 – 18.30 – zgredybillies
godz. 19.00 – 20.15 – róże europy
godz. 20.45 – 22.00 – krzak experience

niedziela, 30 czerwca:
godz. 14.00 – 15.30 – bajka dla dzieci
godz. 16.00 – 17.00 – alvon johnson (usa)
godz. 17.30 – 18.30 – marcin kindla
godz. 19.00 – 20.00 – medulla
godz. 20.30 – 22.00 – myslovitz

B L o M Q V i s t,  n o V i k a ,  k o L s c h

gwiazdy muzyki klubowej 
w tychach

na terenie browaru obywatelskiego przez dwa dni bawiło się ponad 3 tysiące osób. do tańca 
zagrzewał m.in. brytyjski duet audiojack.
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rzedsięwzięcie pod na-
zwą „Kolej na graffiti” 
sfinansowano ze środ-
ków Straży Miejskiej 

w Tychach. Koszt to 800 złotych. 

Jak poinformował nas Mariusz 
Wojakowski z tyskiej SM dofi-
nansowanie zostało przekaza-
ne w ramach programu „Bez-
pieczne Tychy”. Na razie graffiti 

powstało w dwóch pierwszych 
wnękach, dwóch środkowych 
i na końcowym mostku. Jak 
zapewniają organizatorzy, jeśli 
tylko pozwolą na to środki fi-
nansowe w przyszłości również 
pozostała część tunelu zostanie 
odnowiona.

nie tylko estetyka
Celem akcji „Kolej na graf-

fiti” była poprawa wyglądu este-
tycznego tunelu oraz rozjaśnie-
nie przejścia, czyli tym samym 
poprawy bezpieczeństwa użyt-
kowników. W szczególności 
chodzi o uczniów ZS nr 7, któ-

t u n e L  n a  d a M r o t a ,  c z y l i . . .

kolej na graffiti

motywem PrzewodNim graffiti w tuNelu 
Na damrota jest kolej. są więc koNtury 
wagoNów, lokomotywa, a Nawet flirt. 

dzięki zaaNgażowaNiu straży miejskiej 
i zesPołu szkół Nr 7, odstaszające swoim 

wyglądem miejsce, zyskało Nowe oblicze.

Ewa Strzoda
e.strzoda@twojetychy.pl

tunel przebiega pod torami, nie mogło więc zabraknąć „kolejowych” akcentów.
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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). 
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

r e k l a M a

w sobotę (22.06.) w tychach 
rozegrano turniej piłki noż-
nej dzieci, który wchodził 
w skład imprez z cyklu „ty-
skie dni dziecka”. organiza-
torem był uczniowski klub 
Sportowy gkS tychy.

dziesięć zespołów, w skład 
których wchodzili gracze 

z 2001 rocznika i młodsi, ry-
walizowało w dwóch grupach. 
Po trzy najlepsze awansowały 
do grupy mistrzowskiej I, gdzie 
walczono o zwycięstwo w zawo-
dach, oraz do grupy mistrzow-
skiej II – kolejne mecze dla słab-
szych zespołów.

W I grupie znalazł się UKS 
GKS Tychy I, który ostatecznie 
zawody ukończył na piątej po-
zycji. Bezkonkurencyjna okaza-
ła się ekipa Rozwoju Katowice, 
która przegrała zaledwie jedno 
spotkanie. Drugą pozycję zajął 
MKS Zaborze-Zabrze, wyprze-
dzając Skrę Częstochowa. Po-

zostałe dwa zespoły gospodarzy 
zajęły miejsca 9. – UKS GKS II 
i 10. – UKS GKS III.

Najlepszy strzelcem z do-
robkiem 19 goli został Bartosz 
Marchewka z Rozwoju Katowi-
ce. Tytuł najlepszego zawodnika 
otrzymał Konrad Hajduk z Or-
bity Bukowno, a bramkarzem 
zawodów uznano Piotra Kościel-
nego z UKS GKS Tychy.

Współorganizatorami tur-
nieju byli Stowarzyszenia Spor-
towe Tychy, Kibiców GKS Ty-
chy Tyski Fan oraz grupa Ultras 
TNG ’03, a partnerami Urząd 
Miasta Tychy, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, spółka 
Tyski Sport S.A. oraz Megrez 
Sp. z o.o.

Słab

w gimnazjum nr 1 odsłonięto 
tablicę „pamięci bohaterskich 
żołnierzy armii krajowej – 
największego w Europie woj-
ska podziemnego walczącego 
z niemieckim okupantem”.

Nasza szkoła nosi imię Ar-
mii Krajowej od 11 lat – 

mówi dyrektor szkoły Małgo-
rzata Chełchowska. – Przez te 
11 lat przeprowadziliśmy sze-
reg działań przybliżających 
uczniom historię oraz żołnierzy 
AK. Współpracujemy z tyskim 
oddziałem Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej, 
członkowie związku odwiedzają 

szkołę i spotykają się z uczniami. 
Ukoronowaniem tych wszyst-
kich działań są w tym roku dwa 
wydarzenia – otwarcie w naszej 

szkole Muzeum Wojny Obronnej 
1939 roku na Śląsku i odsłonię-
cie tablicy.

Sw

w tym roku przypada 70. 
rocznica ludobójstwa na na-
rodzie polskim, dokonanego 
na wołyniu i w Małopolsce 
wschodniej. w tychach od-
będą się uroczystości zwią-
zane z uczczeniem pamięci 
o ofiarach tej zbrodni.

tyski oddział Towarzystwa Mi-
łośników Lwowa i Kresów Po-

łudniowo-Wschodnich zaprasza 
do upamiętnienia kilkuset tysię-
cy mieszkańców kresowych wsi 
i osad, wymordowanych w latach 
1943–1947.

Czystki etniczne na terenach 
położonych pomiędzy przedwo-
jenną a obecną granicą Polski, 
przeprowadzali współpracujący 
z faszystami ukraińscy nacjona-
liści z Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów i Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii. Te zbrodni-
cze działania największy zasięg 
osiągnęły w 1943 r. na Wołyniu. 
W krótkim czasie wymordowano 
tam kilkadziesiąt tysięcy osób – 
mężczyzn, kobiet i dzieci. Punk-

tem kulminacyjnym rzezi wołyń-
skiej była tzw. krwawa niedziela, 
czyli 11 lipca 1943 r., kiedy to ban-
dy OUN i UPA napadły równo-
cześnie na 167 kościołów, w któ-
rych ludność polska zgromadziła 
się na mszach świętych.

Sytuacji ludności polskiej 
na kresach nie zmienił nawet ko-
niec wojny w 1945 r. Przez następ-
ne 2 lata terror trwał w powiatach 
Brzozów, Jarosław, Lesko, Luba-
czów, Przemyśl, Sanok. Łącznie 
w latach 1945 – 1947 liczbę ofiar 
szacuje się na 15 tys. osób, z czego 
około 1,5 tys. stanowili żołnierze 
Wojska Polskiego, a około 500 
osób – milicjanci. Reszta ofiar 
to ludność cywilna.

70 lat po tych tragicznych wy-
darzeniach tyszanie chcą uczcić 
pamięć pomordowanych. W śro-
dę 26 czerwca w kościele św. Jana 
Chrzciciela o godz. 11. będzie od-
prawiona uroczysta msza święta. 
Po mszy odbędzie się apel po-
ległych oraz sesja naukowo-hi-
storyczna w auli Zespołu Szkół 
Nr 4 przy Al. Bielskiej 100. W auli 

szkoły czynna będzie wystawa 
wypożyczona ze Stowarzysze-
nia Upamiętnienia Ofiar Zbrod-
ni Ukraińskich Nacjonalistów 
z Wrocławia.

Z kolei 11 lipca o godz. 17, 
na Cmentarzu Komunalnym 
na Wartogłowcu odbędzie się uro-
czystość pod tablicą upamiętnia-
jącą ofiary ludobójstwa. W pro-
gramie modlitwa oraz złożenie 
kwiatów i zniczy.

Członkowie Towarzystwa Mi-
łośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich zwracają się 
do mieszkańców miasta, którzy 
chcą przyłączyć się do upamięt-
nienia ofiar ludobójstwa, z prośba 
o zapalenia w tym dniu (11 lipca) 
zniczy w oknach domów, po za-
padnięciu zmroku.

Sylwia witMan
źródło: na podstawie 
materiałów przekazanych 
przez kazimierę głogowską 
-gosz z towarzystwa 
Miłośników lwowa i kresów 
południowo-wschodnich, 
oddziału tychy.

7 0 .  r o c z n i c a  l u d o b Ó j s t w a  n a  k r e s a c h 

Msza, wystawa i sesja naukowa

W  g i M n a z j u M  n r  1 

w hołdzie żołnierzom ak

t y s k i e  d n i  d z i e c k a

gościnny  
ukS gkS tychy

uroczystość odsłonięcia tablicy odbyła się 19 czerwca. 

t u n e L  n a  d a M r o t a ,  c z y l i . . .

kolej na graffiti

rzy przechodzą pod wiaduktem 
kolejowym przy ul. Damrota co-
dziennie, gdy idą do szkoły.

po nitce do kłębka
Jak powiedziała w rozmo-

wie z nami Joanna Żebrowska, 
dyrektor ZS nr 7, inicjatywa po-
malowania tunelu to wspólny 
pomysł ZS nr 7 i tyskiej Straży 
Miejskiej. Warto dodać, że pod 
wiaduktem kolejowym na Dam-
rota jest już także monitoring 
miejski i oświetlenie. – Robi-
my wszystko, by droga naszych 
uczniów do szkoły była jak naj-
bardziej bezpieczna – przyznaje 

dyrektor ZS 7. Szkolnym koor-
dynatorem akcji jest nauczyciel-
ka Mariola Rakowska, w SM kie-
rownik ds. prewencji Mariusz 
Wojakowski.

ośmiu pasjonatów
Graffiti w tunelu wykonała 

grupa ośmiu pasjonatów. Prawie 
wszyscy to mieszkańcy nasze-
go miasta. Dwoje z nich to byli 
uczniowie Zespołu Szkół nr 7.

– Zadzwonił do mnie przed-
stawiciel Straży Miejskiej i zapy-
tał, czy byłbym zainteresowany 
zorganizowaniem i przeprowa-
dzeniem takiej akcji. Oczywi-

ście, zgodziłem się od razu. 
Zrobiłem kosztorys, zorganizo-
wałem ekipę, przygotowaliśmy 
projekt i malujemy – opowia-
da graficiarz Piotr, na co dzień 
pracownik branży górniczej. – 
Graffiti zajmuję się w wolnym 
czasie już od dobrych kilku 
lat. Malować uczyłem się jako 
uczestnik zajęć sekcji plastycz-
nej w Młodzieżowym Domu 
Kultury nr 2 w Tychach. Kiedyś 
uczestniczyłem także w warsz-
tatach graffiti w Teatrze Małym. 
Najchętniej maluję litery i po-
stacie – dodaje.

tt

tunel przebiega pod torami, nie mogło więc zabraknąć „kolejowych” akcentów.
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Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego   

położonego w Tychach przy ul. Barona 30 
parter – nr 115  pow. 25,63 m2

Lokal wyposażony w instalacje: co., elektryczną. Przyszły najemca jest zobowiązany 
do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do prowadzenia danej 
działalności - na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2013 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości  
49 – sala 101 I piętro - o godz.  930

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

wpłata wadium w wysokości – •	 1000 zł do dnia  9 lipca 2013r.  przelewem na konto  
nr 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 PKO Bank Polski S.A lub w kasie Urzędu 
 / w przypadku przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/ •	
wpłata kwoty na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wysokości  •	 250 zł  
do dnia 9 lipca 2013r. przelewem na konto nr 76102025280000010202675163  PKO Bank 
Polski S.A. lub w kasie Urzędu Miasta 
złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia•	  9 lipca 2013 r. pisemnego zgłoszenia 
przystąpienia do przetargu wraz z:

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

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

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych   

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

Lokale wyposażone w instalacje: co., elektryczną, telefoniczną. Przyszły najemca jest 
zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do prowadzenia 
danej działalności - na własny koszt. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2013r. w 
Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości  49 – sala 101 I piętro  - o godz.  910

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi      24,30  zł/m2 
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 1  zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłata wadium w wysokości •	  – 1500 zł do dnia  9 lipca 2013r.  przelewem na konto nr 
73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 PKO Bank Polski S.A lub w kasie Urzędu /w przypadku 
przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/ - na każdy lokal oddzielnie
wpłata kwoty na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wysokości  •	 250 zł  
do dnia 9 lipca 2013r. przelewem na konto nr 76102025280000010202675163  PKO Bank 
Polski S.A. lub w kasie Urzędu Miasta na każdy lokal oddzielnie
złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia•	  9 lipca 2013 r. pisemnego zgłoszenia 
przystąpienia do przetargu wraz z:

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

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

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego   

położonego w Tychach przy ul. Barona 30 
I piętro – nr 213 pow. 118,14 m2

Lokal wyposażony w instalacje: co., elektryczną, wod-kan.
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz 
przystosowania go do prowadzenia danej działalności - na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2013r. w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości  
49 – sala 101 I piętro  - o godz.  920

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu. Stawka 
wyjściowa do przetargu wynosi      33,30  zł/m2. Wysokość postąpienia – nie mniej niż 
1 zł. Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłata wadium w wysokości – •	 1500 zł do dnia  9 lipca 2013r.  przelewem na konto  
nr 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 PKO Bank Polski S.A lub w kasie Urzędu 
 / w przypadku przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/ •	
wpłata kwoty na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wysokości  •	 250 zł do dnia 9 
lipca 2013r. przelewem na konto nr 76102025280000010202675163  PKO Bank Polski S.A. 
lub w kasie Urzędu Miasta 
złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia•	  9 lipca 2013 r. pisemnego zgłoszenia 
przystąpienia do przetargu wraz z:

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

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

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego 

położonego w Tychach przy ul. norwida 2 
pow. 74,16 m2 + 37,65m2 piwnice
Lokal wyposażony w instalacje: co., elektryczną, wod-kan.
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz 
przystosowania go do prowadzenia danej działalności - na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2013 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości  
49 – sala 101 I piętro  - o godz.  900

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

wpłata wadium w wysokości – •	 1500 zł do dnia  9 lipca 2013r.  przelewem na konto  
nr 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 PKO Bank Polski S.A lub w kasie Urzędu 
 / w przypadku przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/ •	
wpłata kwoty na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wysokości  •	 250 zł  
do dnia 9 lipca 2013r. przelewem na konto nr 76102025280000010202675163  PKO Bank 
Polski S.A. lub w kasie Urzędu Miasta 
złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia•	  9 lipca 2013r. pisemnego zgłoszenia 
przystąpienia do przetargu wraz z:

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

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

Przewodniczący  
Rady Miasta Tychy  

VI kadencji 
 zawiadamia 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  

zwołuję na dzień  
27 czerwca 2013 roku na godz. 1300  

do sali nr 102 Urzędu Miasta Tychy przy Alei Niepodległości 49 
 sesję Rady Miasta Tychy VI kadencji. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Tychy VI kadencji 

/-/ mgr Zygmunt Marczuk 

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy  
(link: Sesje Rady Miasta) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy.  
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kanalizacja deszczowa

Mam pytanie w sprawie dzia-
łania kanalizacji deszczowej 
w tychach. zawsze po ulew-
nych deszczach pojawiają się 
kłopoty w tych samych miej-
scach, np. na skrzyżowaniu 
przy kauflandzie, albo na ul. 
towarowej pod wiaduktem. 
tworzą się tam „jeziora”, sa-
mochody nie mogą przejeżdżać. 
czy nie można jakoś temu za-
radzić na przyszłość, skoro 
wiemy gdzie są trudności? czy 
nie można poprawić drożności 
kanalizacji deszczowej?
odpowiada agniESzka ki-
jaS z MzuiM: System odwod-
nienia drogi składa się z kilku ele-
mentów. W pierwszej kolejności 
woda jest odprowadzana do stud-
ni kanalizacyjnych, następnie przy-
kanalikami trafia do głównej rury 
kanalizacyjnej. Podczas ostatniej na-
wałnicy znajdujące się na drodze 
studnie i przykanaliki działały pra-
widłowo, a za ich stan odpowiada 
MZUiM w Tychach. Rury główne 
przyjmujące wodę nie znajdują się 
natomiast w naszym utrzymaniu. 
Tym samym aby uniknąć podobnej 
sytuacji w przyszłości konieczna jest 
wspólna analiza wszystkich gesto-
rów sieci. Z naszego punktu widze-
nia istotne jest bowiem to jak dużo 
wody może przyjąć główny ciąg 
kanalizacji deszczowej. Trzeba jed-
nak pamiętać, że do zalania doszło 
na skutek gwałtownej nawałnicy. 
Wichura łamała gałęzie drzew, a ze-
rwane liście zatykały kanały odpły-
wowe. Są to warunki ekstremalne. 
Oznacza to, że nawet zwiększenie 
ilości studni może nie dać gwarancji 
rozwiązania problemu.
odpowiada kRzySztof za-
lwowSki, pREzES zaRzą-
du i dyREktoR naczEl-
ny Rpwik w tychach: Nie 
wiązałbym powyższego zjawiska 
wyłącznie z ogólnie rozumianym 
działaniem kanalizacji deszczowej. 
Takiego nawału wody, jak w cza-
sie ostatnich ulew, nie jest w sta-
nie odprowadzić żadna instalacja 
projektowana na przeciętne opady. 

Jest też zjawiskiem naturalnym, 
że w nieckach gromadzi się woda 
w nadmiernej ilości, a kanalizacja 
nie jest w stanie odprowadzić takiej 
jej ilości w jednej chwili. General-
nie na terenie Tychów kanaliza-
cja deszczowa jest drożna, chociaż 
zdarza się, iż lokalnie gromadzą się 
osady i ograniczają przepływ. Stąd 
też sieć ta jest sukcesywnie prze-
glądana, łącznie z czyszczeniem 
studni. Trzeba jednak pamiętać, 
że – zwłaszcza podczas burzy – 
wraz z wodą trafiają do studzie-
nek naturalne zanieczyszczenia 
w postaci liści, gałęzi itp. Nie-
stety świadomość mieszkańców 
też nie zawsze napawa optymi-
zmem – podczas przeglądów 
zdarzało nam się bowiem znaj-
dować w studniach nawet meble. 
W przypadku zalewiska pod wia-
duktem na ul. Towarowej, po części 
przyczyną jest ukształtowanie tere-
nu. Niestety rurociąg w tym miej-
scu ma niewielki spadek i odpływ 
wody jest w pewnej mierze ograni-
czony. Z kolei pod ulicą Sikorskiego, 
gdzie tworzy się czasami zalewisko, 
rura kanalizacyjna blokowana jest 
napływającymi zanieczyszczeniami, 
co może w krytycznych momen-
tach ograniczać przepływ. Tam też 
cyklicznie, na zlecenie właściciela 
sieci kanalizacji deszczowej – czyli 

Urzędu Miasta – przeprowadzamy 
czyszczenie. not. Sw

Ronda i ulice
chciałbym się dowiedzieć, czy 
jest opracowany jakiś plan re-
motów ulic w centrum, mam 
na myśli grota-Roweckiego, 
niepodległości, bielską. inny-
mi słowy, centrum szeroko po-
jęte. i drugie pytanie, czy ronda 
będą remontowane, bo nie da 
się jeździć?

MiESzkaniEc tychów
odpowiada agniESzka ki-
jaS, RzEcznik pRaSowy 
MiEjSkiEgo zaRządu ulic 
i MoStów: Remonty dróg pro-
wadzone są i były w wielu częściach 
miasta – zarówno na obrzeżach, jak 
i w centrum. W tym sezonie pra-
ce trwały m.in. na ul. Dmowskie-
go, Armii Krajowej, Żwakowskiej, 
Stoczniowców oraz na al. Niepodle-
głości. Ekipy remontowe pracowały 
także na ul. Budowlanych, Staro-
kościelnej, Stoczniowców oraz ul. 
Grota-Roweckiego. Na czerwiec 
zaplanowano jeszcze naprawę al. 
Jana Pawła II oraz al. Piłsudskiego 
na odcinku od al. Bielskiej do ul. 
Dmowskiego. W ramach prac zo-
staną wyremontowane dwa ronda; 
Skałka i Orląt Lwowskich. Naprawy 
przewidziano także na ul. Koper-

nika, Hierowskiego, Hetmańskiej 
i Dębowej. Remontowane są nie 
tylko drogi, ale też chodniki. Ak-
tualnie kończą się prace na ul. El-
fów, a niebawem ruszą remont na al. 
Bielskiej oraz na ul. Sienkiewicza 
(zakres od ul. Bibliotecznej do al. 
Bielskiej). Ponadto 28 maja został 
rozstrzygnięty przetarg na przebu-
dowę al. Niepodległości na odcinku 
od ul. Grota – Roweckiego do wy-
sokości wybudowanego w zeszłym 
roku parkingu przy urzędzie mia-
sta. W ramach prac zostaną wymie-
nione chodniki i ścieżka rowerowa, 
a przestrzeń zostanie uzupełniona 
o zielone rabaty, pośród których 
staną ławki.

O kolejności prac decyduje 
nie tylko znaczenie komunikacyj-
ne drogi, ale i stan nawierzchni. Jako 
pierwsze naprawiane są te uszko-
dzenia, które stwarzają zagrożenie 
dla bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. Pracownicy działu technicz-
nego codziennie sprawdzają stan 
dróg, ulic i chodników w różnych 
częściach miasta. Objazdy odby-
wają się w trybie ciągłym, a zdoby-
te tą drogą informacje pozwalają 
tworzyć i weryfikować plany. Innym 
źródłem są informacje, zgłoszenia 
od mieszkańców, kierowców, a tak-
że funkcjonariuszy KMP i Straży 
Miejskiej. Najważniejsze jest to, aby 
za każdym razem, dokładnie po-
dać lokalizację. Pytanie o remonty 
wszystkich rond, jest zbyt ogólne. 
Przeprowadzona w terenie kontro-
la wykazała, że z wyjątkiem kilku 
miejsc, stan rond jest zadowalający. 
Tam gdzie trzeba zareagować, pra-
ce zostaną przeprowdzone jeszcze 
w tym sezonie. not. jM

c z y t e L n i c y  p y t a j ą

10 czerwca, pod wiaduktem przy tesco nie można było 
przejechać.
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budowa 100 tysięcy domów 
jednorodzinnych w ciągu 
pięciu lat – to cel programu 
„SaMospłacający się dom”. 
i choć program jest na razie 
jedynie propozycją, to jego za-
łożenia wydają się być cieka-
we, a co za tym idzie – warto 
przyjrzeć im się bliżej.

jak podkreślają inicjatorzy pro-
gramu, jego uruchomienie jest 

ściśle powiązane z przyjęciem przez 
Parlament przepisów tzw. dużego 
trójpaku energetycznego, umożli-

wiającego m.in. rozwój rynku mikro 
i małych odnawialnych źródeł ener-
gii. – Powołana w czerwcu, pod pa-
tronatem Pracodawców RP, Koalicja 
Eko-Polska będzie dążyć do szybkie-
go przyjęcia i wdrożenia tych roz-
wiązań prawnych – informują.

Program „SAMOspłacający 
się dom”, został opracowany przez 
ekspertów BOŚ Banku, a partneru-
ją mu polskie firmy, m.in. Murator, 
Amica, Barlinek, Black Red White, 
Opoczno czy Cersanit. Zakłada 
kompleksową budowę, finansowa-
nie i wyposażenie domów.

– „SAMOspłacający się dom”, 
to nieruchomość, która zarabia 
sama na siebie. Kluczowym, a zara-
zem innowacyjnym rozwiązaniem, 
jest zastosowanie instalacji fotowol-
taicznej do produkcji prądu. Mi-
kroelektrownia słoneczna o mocy 
40kW usytuowana na działce przy-
należnej do domu, będzie nie tylko 
dostarczać darmowy prąd mieszka-
jącej w nim rodzinie, ale też zwięk-
szać jej dochody dzięki sprzedaży 
nadwyżek energii do sieci – mówił 
Mariusz Klimczak, Prezes Zarządu 
BOŚ Banku.

Budowane w ramach progra-
mu domy, mają być wyposażone 
w wiele ekologicznych rozwią-
zań, m.in. kolektory słoneczne 
do podgrzewania wody, pompa 
ciepła do ogrzewania domu, wyso-
kiej klasy energooszczędny sprzęt 
AGD. Wszystko po to, by ograni-
czyć miesięczne koszty związane 
z użytkowaniem nieruchomości. 
Domy mają mieć też zagwaranto-
wany dostęp do internetu. To bank 
ma zająć się wyborem dostawcy 
urządzeń fotowoltaicznych, ich 
zakupem i montażem.

Dzięki zastosowanym rozwią-
zaniom i uzyskanym dzięki nim 
wpływom, zwiększą się możliwo-
ści spłaty kredytu, zaciągniętego 
na budowę takiego domu. – Wpły-
wy z własnej mikroelektrowni oraz 
korzyści płynące z oszczędności 
powstałych dzięki zastosowaniu 
rozwiązań eko według naszych sza-
cunków wyniosą ok. 3500 zł mie-
sięcznie. Dzięki tym środkom re-
alne stanie się sfinansowanie tego 
typu inwestycji. Uruchomienie 
Programu będzie jednak możliwe 
dopiero po wejściu w życie przepi-

sów zawartych w projekcie Ustawy 
o Odnawialnych Źródłach Energii 
– dodaje Mariusz Klimczak.

Trzeba tu wspomnieć, że projekt 
Ustawy o OZE przewiduje zarówno 
odbiór nadwyżek zielonej energii 
wyprodukowanych w mikroinsta-
lacji, jak i stałą cenę obligatoryjnego 
odkupu wytworzonego w ten sposób 
prądu w okresie 15 lat.

Zgodnie z założeniami Pro-
gramu „SAMOspłacający się dom”, 
zaangażowanie klienta w budowę 
ma być minimalne, a właściwie, 
ograniczy się do wyboru projektu 
domu, wskazania lokalizacji (nie-
zbędna będzie ogrodzona, nieza-
cieniona działka o powierzchni, 
co najmniej 2 tys. mkw. – to jedyny 
wymagany wkład własny) i podpi-
sania dokumentów.

Ile to będzie kosztować? Oczy-
wiście, za nowoczesne rozwiązania 
trzeba zapłacić. Jak wskazują ini-
cjatorzy programu, finalne koszty 
inwestycji są zależne od wybrane-
go projektu, np. dla domu o po-
wierzchni 92 m2, wyniosą one 
ok. 560 tys. zł (cena uwzględnia 
projekt, wyposażenie, instalację fo-
towoltaiczną na działce). W przy-
padku kredytu zaciągniętego na 25 
lat (założenie marży banku – 1,5 
proc.), miesięczne przychody ze 
sprzedaży nadwyżek energii wraz 
z oszczędnościami na kosztach 
utrzymania domu przewyższają 
ratę kredytu o ok. 600 zł.

 opRac. ul
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rak 21.Vi-22.Vii
Najbliższe dni powinny być wyjątko-
wo udane. Pamiętaj jedynie, że czasem 
warto dać się ponieść chwili.

LeW 23.Vii-22.Viii
Choć ostatnio jesteś rozdrażniony, 
w nadchodzących dniach będziesz 
musiał wykrzesać z siebie choćby 
odrobinę entuzjazmu.

Panna 23.Viii-22.iX
Możesz spokojnie, bez większych obaw, 
realizować swoje plany. Nic nie powinno 
stanąć Ci na drodze.

Waga 23.iX-23.X
Sprawy natury osobistej mogą skom-
plikować się w sobotę, później jednak 
wszystko powinno wrócić do normy.

skorPion 24.X-21.Xi
Nie powinieneś zbyt często wracać my-
ślami do przeszłości. Co było, nie wró-
ci... Czas zacząć planować najbliższe 
miesiące.

strzeLec 22.Xi-21.Xii
Przed Tobą perspektywa wyjazdu. Dłu-
go na niego czekałeś, nie daj więc sobie 
teraz zepsuć humoru.

koziorożec 22.Xii-19.i
Przyjrzyj się uważnie domowemu bu-
dżetowi. Na razie nie pali się czerwone 
światło, ale czas ograniczyć wydatki.

Wodnik 20.i-18.ii
Znajdujesz się pod dobrym wpływem 
gwiazd. Wykorzystaj ten czas i zdecy-
duj się na szczerą rozmowę z przeło-
żonym.

ryBy 19.ii-20.iii
Pamiętaj, że nerwy mogą tylko odsunąć 
w czasie porozumienie. Czy nie możesz 
spojrzeć na sprawę z dystansem?

Baran 21.iii-20.iV
Gwiazdy wróżą powodzenie, zwłaszcza 
w sprawach finansowych. Może to do-
bry moment, by spróbować szczęścia 
w grach losowych?

Byk 21.iV-21.V
To będzie udany tydzień. Nie słuchaj 
plotek, kieruj się własnym instynktem 
i wyczuciem sytuacji.

BLiŹniĘta 22.V-20.Vi
Wreszcie uda Ci się odechtnąć. Zasłu-
żyłeś na odpoczynek, ostatnie tygodnie 
były wyjątkowo stresujące.
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Osoba, której prawidłowe rozwiązanie dotrze do nas 
jako piąte, otrzyma dwuosobowe zaproszenie na kawę 
w kawiarni „W Międzyczasie”. Hasło z TT nr 290: 
„MuzEuM zapRaSza na nową wySta-
wę”. Nagrodę otrzymuje adriana zgonina. Można 
ją odebrać w terminie 30 dni, w redakcji: al. Piłsud-
skiego 12, I p., od pon. do pt. w godz. 7-15.
Hasło z TT nr 291: „wkRótcE pRóba dźwię-
ku”. Nagrody otrzymują: grzegorz Marciniak, 
Witold smolarek, krzysztof Marciniak, hele-
na jałowiec. Kupony NordGlass można odebrać 
w redakcji TT do 30.06, godz. 15. Wizytę w salonie 
NordGlass należy zarezerwować do poniedziałku 
1.07. Adres salonu: Tychy, ul. Fiołków 6, tel. 32/411 
49 75. 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 :

Wytnij ten kupon, naklej na kartę pocztową 
wraz z hasłem i prześlij do 1 lipca 2013 r. 
na adres redakcji: twoje tychy, al. Piłsud-
skiego 12, 43–100 tychy.

kuPon nr 292

z zakamarków szuflad, z za-
kamarków pamięci – Mu-
zeum Miejskie w tychach, 
przygotowując nową wysta-
wę, apeluje do mieszkańców 
miasta o podzielenie się ro-
dzinnymi pamiątkami i histo-
riami z nimi związanymi.

Pamiątka wraz z opisem może 
znaleźć się na wystawie oraz 

w towarzyszącym jej wydawnic-
twie. Wystawa otwarta zostanie 

w grudniu 2013 roku – informuje 
Joanna Kucz-Pieczka z tyskiego 
muzeum.

Muzeum czeka na pamiątki 
o szczególnej wartości sentymen-
talnej i historycznej. Właściciele 
proszeni są o spisanie krótkich 
historii przedmiotów. W opisie 
może pomóc także pracownik 
muzeum. Mile widziane są foto-
grafie, dokumenty, dyplomy, od-
znaczenia, stare filiżanki, elemen-
ty stroju lub inne przedmioty.

Osoby zainteresowane udzia-
łem w projekcie mogą zgłaszać 
się do siedziby głównej Muzeum 
Miejskiego w Tychach przy 
pl. Wolności 1, od pon. do pt. 
do Kamili Bień z Działu Etnolo-
gii (tel. 32 327 18 20–21, wew. 24, 
k.bien@muzeum.tychy.pl), w so-
boty do opiekuna ekspozycji Alicji 
Śliwińskiej, w godzinach: pon., 
wt., śr. 8–16, czw. 8–19, pt. 8–17, 
sob. 11–17.
 opRac. b
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z zakamarków szuflad...

„django”, „Szklana pułapka 
5”, „piękne istoty”, „Sęp”, 
„drogówka” – to tylko wy-
brane tytuły filmów, któ-
re zobaczyć będzie można 
z piątku na sobotę, w czasie 
nocy kina. impreza odbędzie 
się w tyskim Multikinie (ch 
city point).

Poprzednie imprezy gromadzi-
ły pond 20 tysięcy widzów. 

O tym, czy 13. edycja projektu or-
ganizowanego przez sieć Multiki-
no będzie miała równie wysoką 
frekwencję, dowiemy się już 28 
czerwca, gdy kinomani zawitają 
do wszystkich, dwudziestu ośmiu 
kin na terenie całej Polski – mó-
wią organizatorzy.

W czasie imprezy organizo-
wanej w tyskim kinie, z jednym bi-
letem kinomani będą mogli prze-
mieszczać się między wszystkimi 
salami. Od godz. 23, aż do rana, 
będzie można zobaczyć komedie, 

filmy obyczajowe, thrillery, hor-
rory, romanse i kino akcji. Bilety 
w cenie od 17 do 21 zł już można 

nabyć w kasach biletowych Mul-
tikina oraz online.

 b

W y d a r z e n i e  t y g o d n i a

nocą w kinie – filmowe hity

PrograM „nocy kina”

wróg numer jeden (sala 1) godz. 23:00
Piękne istoty (sala 1) godz. 2:10
daję nam rok (sala 1) godz. 4:30
mama (sala 2) godz. 23:00, 4:25
django (sala 2) godz. 1:10
szklana pułapka 5 (sala 3) godz. 23:25, 1:25
wesele w sorento (sala 3) godz. 3:25
drogówka (sala 4) godz. 23:00, 3:10
martwe zło (sala 4) godz. 1:20
kocha, lubi, szanuje (sala 5) godz. 23:20, 4:20
sęp (sala 5) godz. 1:40.

BiLety

dla czytelników mamy 
2 dwuosobowe zapro-
szenia na Noc kina. do-
staną je osoby, które jako 
pierwsze dodzwonią się 
do nas w środę, 26 czerw-
ca, o godz. 10 (tel. 32 325 
72 40) i wymienią trzy ty-
tuły filmów, które będzie 
można zobaczyć w czasie 
nocnego pokazu.

„Sęp” to polski thriller w doborowej obsadzie. na ekranie 
zobaczymy m.in. Michała Żebrowskiego, annę przybylską, 
pawła Małaszyńskiego.
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zakończenie sezonu 
i spektakl
Klub MCK Wilkowyje (ul. Szkol-
na 94) zaprasza we wtorek, 25 
czerwca na Zakończenie Roku 
Kulturalnego. Początek imprezy 
o godz. 17, w programie: spektakl 
zespołu teatralnego „WW”, występ 
ogniska baletowego „Pierwsze kro-
ki”, prezentacja dzieci z kółka ję-
zykowego „Easy English”, pokaz 
slajdów i wystawa kółka plastycz-
nego „Akwarelka”. O godz. 18.30, 
Teatr Wielkie Koło z Będzina za-
prezentuje spektakl dla dzieci „Ma-
giczna trupa Robinsona Bluesa”. 
Wstęp wolny.

„Love” w Wilkowyjach
27 czerwca, w czwartek o godz. 19, 
Klub MCK Wilkowyje zaprasza na-
tomiast na ostatni przed wakacjami, 
Czwartek z Teatrem. Tomasz Pisa-
rek wystąpi z monodramem „Love” 

Artura Pałygi. – Spektakl zdobył II 
nagrodę na tegorocznym Ogólno-
polskim Festiwalu Monodramu 
„MoTyF”, a Tomasz Pisarek zdobył 
nagrodę aktorską na tegorocznych 
Tyskich Spotkaniach Teatralnych 
– zapraszają organizatorzy. Bilety 
w cenie 10 zł (przedsprzedaż) i 15 
zł (w dniu spektaklu) można kupić 
w Klubie (ul. Szkolna 94).

dotyk serca
Teatr Mały zaprasza w sobotę, 29 
czerwca o godz. 18.30 na kon-
cert improwizacyjny „Dotyk ser-
ca” Jadwigi Andrzejewskiej, w po-
łączeniu z kąpielą w dźwiękach 
gongów. Spotkanie odbędzie się 
bezpośrednio na deskach sce-
ny teatru. Widzowie proszeni są 
o zabranie ze sobą karimat i ko-
cyków do przykrycia, ale oczywi-
ście będzie można uczestniczyć 
w tym spotkaniu także na sie-

dząco. Dobrze też jest zaopatrzyć 
się w wodę niegazowaną. Bilety: 
30 zł, na kartę stałego widza 26 
zł, uczniowie/studenci (za oka-
zaniem legitymacji) 15 zł, dzieci 
do 10 lat za darmo.

szlakiem kościołów
Także w sobotę, 29 czerwca 
o godz. 11.30, Muzeum Miejskie 
zaprasza do kościoła pw. Ducha 
Świętego przy ul. Myśliwskiej 43, 
na spotkanie z cyklu „Szlakiem 
tyskich kościołów – Perła sztuki 
sakralnej w Tychach”. O świąty-
ni opowiedzą: ks. Michał Kostoń 
– proboszcz parafii, ks. Prałat 
Franciszek Resiak – budowniczy 
kościoła, Stanisław Niemczyk – 
architekt, projektant kościoła pw. 
Ducha Św., Patryk Oczko – hi-
storyk sztuki, Muzeum Miejskie 
w Tychach. Uczestnictwo w spo-
tkaniu jest bezpłatne. opRac. b
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W a ż n e 
t e l e f o n y 
M i e j s k i e auto:

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

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

AUdI, VW KUPIĘ KAŻdE 605466370
BMW, MERCEdES 605466370
foRd, oPEL SKUP KAŻdE 605466370
SEAT, SKodA SKUP AUT 605466370
FIAT, DAEWOO SKUP AUT 605466370
HonAdA, ToyoTA KUPIĘ 605466370
PEUGEOT, KIA SKUP 605466370
CITROEN, RENAULT SKUP 605466370
MAZdA, SUZUKI KUPIĘ 605466370
VOLVO, ALFA AUTOSKUP 605466370
SKUP - AUTA doSTAWCZE 605466370

NAJTAŃSZE PRAWO JAZDY W MIEŚCIE 
KAT.A,A2-SUZUKI SFV 650, A1, AM-MO-
TOROWER (JEDYNE W TYCHACH), B, B1-
AUTO MICROCAR. JEDYNY W TYCHACH SY-
MULATOR NAUKI JAZDY! TEL. 511823807, 
www.LekcjeJazdy.pl

SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTOWKĘ OD 
RĘKI!!! SRZEDAŻ, ZAMIANA www.Lider.
otomoto.pl Tel 665-188-037

Autoalarmy, blokady, CB Radio, gło-
śniki, czuj.cofania 32 780 37 37
SPAWANIE W ALUMINIUM (felgi, miski 
olejowe, głowice, skrzynie biegów) TEL. 
664  433 746

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

Telewizory naprawa fESTERKIE-
WICZ, Tychy ul.Cyganerii15. Tel: 
603585329. 

Balustrady, bramy, ogrodzenia. SPAWANIE 
tel. 664 433 746

SPAWANIE U KLIENTA. Dojazd i pomiar 
gratis. Tel. 664 433 746

Czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin Solidnie 606274056

Kafelkowanie, gładzie, malowanie, płyty 
GK tel.661713362 

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 

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

Azbest-demontaż, utylizacja.ocie-
plenia budynków, wymiana okien. 
dekarstwo 10 lat gwarancji. Kredyt 
0% Raty tel.792 013 569

SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH AGD 
Tychy, ul. Kościuszki 16, tel. 692-083- 
727,pon.-pt. 9-17, sob. 9-13 www.
czesciagdtychy.strefa.pl DUŻY WYBÓR 
WORKÓW DO ODKURZACZY RÓŻNYCH 
FIRM- NISKIE CENY.

Podnośnik - Zwyżka, usługi 792-013-
569 

Czyszczenie dywanów, tapicerek domo-
wych i samochodowych 696113925 

Finanse:
Chwilówki tylko Tychy  
tel. 516 776 744

Od 500zł KRONOS 669082226 

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

KREDYTY 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

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

Poszukujemy pań do zbierania pieczarek. 
Praca w Studzienicach, zapewniamy do-
jazd do pracy z Tych. Kontakt wyłącznie 
telefoniczny : 32 2128711 
Kierowcę C+E. Praca na miejscu. Naj-
chętniej emeryt lub rencista Tychy tel. 
609-616-780 

nieruchoMoŚci:

kuPiĘ:

Kupię 2pokojowe mieszkanie. Niska zabu-
dowa 1/2pietro. Do 40 m2. Bez pośredni-
ków 662712700 
kupię bez pośredników dwa pokoje Tychy 
balkon niska zabudowa 530950070 

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 

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

Sprzedam mieszkanie M3 w centrum 
Tychów 693375283
sprzedaż bezpośrednio mieszkanie 
3pokoje pow. 52mkw, 2p/4p, Cena 
180tys zł, stan dobry, super lokalizacja, 
693939058

CIEKAWA OFERTA. Urządzony dom pow. 
127 mkw, działka 580 mkw, cena 479 tyś. 
Mieszkaj 3D 510 271 510 
M-3, os F, 38m, niska zabudowa - 112 
000. VOTUM 500 593 256

OKAZJA! M-3, os. G, 48m, z balkonem, 
po remoncie - 150 000. VOTUM: 500 593 
256
OKAZJA! M-3, os C, 52m,  niska zabudo-
wa, z balkonem - 150 000. VOTUM: 500 
593 256
Mieszkanie dwupoziomowe na os E, z 
ogródkiem - 212 000zł. 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
M-5, os C, 73m, niska zabudowa. 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

M-3 os. f balkon 125.000 zł tel. 881 
030 622 Indomo

M-4 os. H 4 balkony 168.000 zł tel. 
881 030 622 Indomo

M-3 os. B, niska zabudowa 149.000 
zł tel. 881 030 622, Indomo

M-4 os. f, balkon 159.000 zł tel. 881 
030 622, Indomo

M-4,os. E,balkon, po remoncie, 1 
piętro 225.000 zł tel. 881 030 622, 
Indomo

M-4, os. C, balkon 159.000 zł tel. 881 
030 622, Indomo 

M-4, os.H5, balkon+ogródek 205.000 
zł tel. 663 121 218, Indomo

M-3, os. B, pilna sprzedaż! 110.000 zł 
tel.531 099 212, Indomo 

M-2, os H, balkon 119.000 zł tel.531 
099 212, Indomo

doM, Tychy, duża działka 360.000zł 
tel.531 099 212, Indomo

M-4, Wola, wysoki standard 186.000 
zł tel.531 099 212, Indomo

M-3, os. o, piękny widok 160.000 zł 
tel. 531 099 212, Indomo

M-5, Łaziska Górne, 180.000 zł, 
tel.531 099 212 Indomo

M-4, Paprocany, parter,  zamknięte 
osiedle, wysoki standard  tel. 508 063 
856, Indomo

WynajMĘ:

Tychy os W M4, umeblowane, po remon-
cie,IIp, balkon 516491202 

Tychy os. A 43 m3, umeblowane. Tel. 509-
444-011
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

Do wynajęcia M3 w Centrum, czesciowo 
um. 603361870 
Do wynajęcia garaż 227 07 94 

WYNAJMĘ KIOSK W CENTRUM TYCHÓW 
AL. NIEPODLEGŁOŚCI tel.515 118 180 

zaMieniĘ

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

zdroWie:

inne:

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

Kupię każde zboże. Min 24t. Płacę w dniu 
odbioru. Tel: 509 942 079

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

DJ KUBA - wesela, imprezy okolicznościo-
we,mini disco. Tel: 536 250 543

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 

PRZEPROWADZKI EKIPA TANIUŚKO TRANS-
PORT CAŁY KRAJ 601 292 699 

Butik Lider sklep z odzieżą nową i 
używaną znanych marek super ceny 
Tychy al. Jana Pawła II 66 

Zgubiono legitymację SUM o nr 
51780 na terenie Tychów. Znalazcę 
proszę o kontakt na nr 503378043. 

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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w minionym tygodniu za-
padło kilka ważnych decyzji 
dotyczących sezonu piłkar-
skiego 2013/2014 gkS ty-
chy, w tym najważniejsza 
– zmiana trenera. zespół 
prowadził będzie tomasz 
fornalik, który zastąpił pio-
tra Mandrysza.

w przypadku Fornalika jest 
to właściwie powrót do ty-

skiego klubu – grał tutaj w sezo-
nie 1994/1995, kiedy to był wy-
pożyczony z Ruchu Chorzów. 
Wystąpił w 16 spotkaniach 
i strzelił jednego gola.

– Ten kilkumiesięczny epi-
zod wspominam bardzo dobrze 
– powiedział. – Teraz jednak 
wszystko jest inne – klub, zespół, 
ludzie i ja także będę miał zupeł-
nie inne obowiązki. Jak wszyscy 
trenerzy zaczynający pracę w klu-

bie, liczę na pomoc także kibiców. 
Ci łatwo nie mają, bo chcąc być 
ze swoją drużyną, na wszystkie 
mecze muszą wyjeżdżać poza Ty-
chy. Mam jednak nadzieję, że na-
dal wspomagać będą zespół.

Z Piotrem Mandryszem dzia-
łacze pożegnali się przed ostat-
nim treningiem. Szkoleniowiec 
prowadził tyską drużynę w 68 
meczach ligowych, w których 
zdobył 114 punktów za 31 zwy-
cięstw i 21 remisów. „Trójkoloro-
wi” pod jego wodzą doznali także 
16 porażek. Z tyskim zespołem 
wywalczył awans do I ligi i szóste 
miejsce w minionym sezonie.

– Za nami bardzo udany se-
zon. Wierzę w możliwości na-
szego zespołu i myślę, że nowy 
szkoleniowiec znajdzie skutecz-
ny sposób na wykorzystanie po-
tencjału drzemiącego w tyskich 
piłkarzach. W sezonie 2013/14 

mamy grać o najwyższe cele – 
stwierdziła Alina Sowa, prezes 
spółki Tyski Sport S.A.

W kadrze GKS szykuje się 
sporo zmian. Do tej pory odszedł 
Bąk (Pogoń), kilku zawodników 
rozpoczęło treningi w swoich 
klubach – Kupczak (Podbeski-
dzie), Babiarz (Ruch Chorzów), 
Mańka (Górnik), ale nie wyklu-
czone, że mogą znów pojawić się 
w Tychach. Na testach w Podbe-
skidziu jest Misztal.

Piłkarze rozpoczynają tre-
ningi 1.07. Mają zaplanowanych 
pięć sparingów: 6.07 Niepoło-
mice (wyjazd), 10.07 Energetyk, 
13.07 Granat.

15–17 lipca drużyna wyjedzie 
na krótki obóz, 17.07 zagra z Po-
lonią Bytom. 20.07 – Skra, 21.07 
prezentacja drużyny (Park Miej-
ski), 27.07 – inauguracja ligi.

lESzEk SobiERaj

Miniony sezon hokejowy 
przyniósł hokeistom MoSM 
kilka prestiżowych sukcesów. 
drużyna żaków starszych 
MoSM tyskie lwy zdobyła 
mistrzostwo Śląska oraz brąz 
mistrzostw polski, natomiast 
zespół występujący w cen-
tralnej lidze juniorów, czy-
li na zapleczu seniorskiego 
hokeja, po raz drugi sięgnął 
po wicemistrzostwo polski.

w restauracji „Przystań 
Zremb” w Paprocanach, 

odbyło się uroczyste spotkanie 
młodych hokeistów i ich trenerów 
z władzami miasta, które reprezen-
towała wiceprezydent Alicja Kulka 
oraz dyrekcja MOSiR-u z Marci-
nem Staniczkiem. Oprócz gratula-
cji, zawodnicy odebrali upominki 
– czapki i kurtki sportowe.

– Zdobyć wicemistrzostwo 
na pewno nie jest łatwo, ale znacz-
nie trudniej jest powtórzyć ten suk-
ces – powiedział Marcin Staniczek. 
– Cieszę się, że do grona medali-
stów MOSM dołączyli w ostatnich 
latach hokeiści. Świadczy to o du-
żym potencjale naszej sekcji i do-
brej pracy szkoleniowej.

Żacy starsi przeszli przez 
rozgrywki w znakomitym stylu 

– zanotowali 27 zwycięstw i tylko 
dwie porażki. Prawdziwym rekor-
dzistą okazał się Maciej Kostyła, 
zdobywca 115 bramek! Dorzucił 
do tego także 45 asyst (tyle samo 
ma Michał Królik). Trenerem eki-
py jest Dariusz Garbocz, w trak-
cie sezonu wspierali go Krzysztof 
Majkowski i Beniamin Sławiński. 
Kierownikiem drużyny jest Ma-
riusz Kostyła.

Z kolei w Centralnej Lidze Ju-
niorów nasi wicemistrzowie oka-
zali się bezkonkurencyjni w kate-
goriach indywidualnych. MOSM 
Tychy miał najlepszego bramka-

rza – Krzysztofa Burdę, strzelca – 
Kacpra Guzika, obrońcę – Patryka 
Musiała i najwszechstronniejsze-
go zawodnika – Kacpra Różyckie-
go. Trenerem drużyny jest Janusz 
Kwiatkowski, kierownikiem eki-
py Mirosław Filip, technicznym 
Edward Rodak.

Obecnie aż dziewięciu zawod-
ników CLJ trenuje z seniorami, 
a bramkarz Krzysztof Burda jest 
w ekipie seniorskiej GKS w trój-
ce bramkarzy – obok Sobeckiego 
i Zigardy. Ciekawe, ilu z nich zo-
baczymy na lodowiskach ekstra-
klasy?  lS

p i e r w s z y  t r e n i n g  –  1  L i P c a

Fornalik w gks
z a  M e d a l e  M i s t r z o s t W  P o L s k i

hokeiści wyróżnieni

nagrodę bramkarzowi krzysztofowi burdzie wręcza 
wiceprezydent alicja kulka. z prawej trener janusz 
kwiatkowski, w środku dyrektor MoSiR Marcin Staniczek.
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ogrodnik cielmice i okS zet 
tychy zagrały skutecznie 
i efektownie, aplikując ry-
walom odpowiednio sześć 
i siedem goli.

Liga okręgowa. Kolejna porażka 
GKS II – 0:2 z Sokołem Orzesze.

GKS II: Loska – Oprzondek, 
Masternak, Maćkiw, Grzybek – Ko-
czy (15. Szewczyk), Granek, Drabik, 
Szczepanek (73. R. Białas), Bielawski 
(81. Sobota) – Wysocki (60. Ho-
lewa).

Ostatnia kolejka okręgówki ro-
zegrana zostanie w środę (26.06.). 
Rezerwa GKS Tychy zagra u sie-

bie z LKS Studzionka. Spotkanie 
odbędzie się na os. A, a początek 
o godz. 18.
klasa a. Na pierwszy plan wysu-
nęły się derby Ogrodnik – JUW-e. 
Cielmiczanie nie dali szans rywa-
lowi wygrywając 6:1. Dzięki temu 
podopieczni Dariusza Grzesika 
utrzymali drugie miejsce w ta-
beli. Wyniki: Ogrodnik Cielmi-
ce – OKS JUW-e Tychy 6:1 (3:1). 
Bramki: Żołneczko 2, Sitek, Czyżo, 
Dejas, Barzycki. OKS Zet Tychy 
– Pniówek II Pawłowice 7:1 (2:0). 
Bramki: Cuda 2, Papacz, Warta, 
Kulpiński, Wilczek, Kańtor.

Słab

Tabela klasy A:
1. Bieruń Nowy 28 66 53–17
2. Ogrodnik 28 60 70–27
3. Wisła Wielka 28 60 72–35
4. LKS Łąka 28 57 63–28
5. Jankowice 28 54 70–35
6. Zet Tychy 28 43 63–45
7. Goczałkowice 28 39 50–42
8. Gardawice 28 39 55–57
9. Rudołtowice 28 38 45–49
10. LKS Czarków 28 37 53–52
11. Fortuna Wyry 28 35 50–57
12. JUW-e Tychy 28 33 50–71
13. Polonia II 28 30 47–60
14. Pniówek II 28 19 34–78
15. Leśnik Kobiór 28 10 21–91
16. Bojszowy II 28 20 17–69

30.06 kolarskie towarzystwo 
Sportowe tychy, MoSiR oraz 
komenda Miejska policji or-
ganizują wyścig kolarski ty-
skie kryterium fiata.

s tart i meta usytuowane będą 
przy ul. Sikorskiego, obok ho-

telu Piramida. Trasa: od linii startu 

jezdnią wschodnią ul. Sikorskie-
go do skrzyżowania z ul. Targiela 
– nawrót na południowo-zachodnią 
część ul. Sikorskiego do skrzyżowa-
nia z ul. Żółkiewskiego – nawrót 
i do mety usytuowanej na tej ulicy 
obok Hotelu „Piramida”.

Zgłoszenia – mailem: ktsty-
chy@gmail.com i w dniu zawodów 

w godz. 9 do 14 w biurze zawodów. 
Terminarz: godz. 10 (do lat 13), 
10.15 kat. żak, 10.35 młodziczki, 
juniorki mł., 11.10 młodzicy, 11.50 
juniorzy mł., 12.30 juniorki i elita 
kobiet, 13.10 juniorzy; 14.10 wyścig 
VIP-ów i oldbojów; 14.45 elita i or-
lik (30 okrążeń ok. 60 km).

 lS
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popis snajperów
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wielkie ściganie

po raz drugi kolarskie to-
warzystwo Sportowe tychy 
z zygmuntem hanusikiem 
i MoSiR zorganizowały dla 
dzieci i młodzieży wyścigi 
kolarskie „pod Żyrafą”.

wystartowało 52 uczestni-
ków, a imprezę udało się 

rozegrać przed sobotnią burzą. 
Oto wyniki: 6 lat i młodsi (200m) 
– 1. Maja Cembala, 2. Zuzanna 
Wojnar, 3. Zofia Wysocka oraz 
1. Bartłomiej Bilgoń, 2. Paweł Ma-
tuszewski, 3. Mateusz Ranik; 7–8 

lat (300m) – 1. Tola Kowalska, 2. 
Aleksandra Polit, 3. Maria Poręba 
oraz 1. Igor Ryniak, 2. Wiktor Bie-
da 3. Kacper Lis; 9–10 lat (500 m) 
– 1. Oliwia Łosoń, 2. Zuzanna Jar-
laczyńska oraz 1. Jakub Traczykie-
wicz, 2. Maciej Zduniak, 3. Łu-
kasz Błaszczyk; 11–12 lat (1 km) 
– 1. Hanna Jarlaczyńska oraz 1. 
Dawid Łosoń, 2. Jakub Kaniew-
ski, 3. Marcin Fuks (3.00:76 min); 
13–15 lat (3 km) – 1. Marek Ogó-
rek, 2. Paweł Lubowiecki, 3. Paweł 
Winczura; Open 11–15 (4 km) 1. 
Paweł Lubowiecki. lS

na kortach kt tennis team 
odbył się drugi turniej dla 
dzieci tenis 10 o puchar 
bartłomieja kuchty. wy-
startowało blisko 50 dzieci, 
posiadających licencje tenis 
10 z tyskich szkół podstawo-
wych (nr 6, 18, 40, 17).

zgodnie z tradycją zbliżającego 
się turnieju w Wimbledonie, 

wszystkie dzieci zostały poczęsto-
wane porcjami truskawek.

Wyniki. 6–8 lat: 1. Karol Kli-
ma, 2. Julia Kucharska, 3. Radosław 
Chackiewicz, 9–10 lat: 1. Adrian 
Klima, 2. Wiktoria Błaszczak, 3. 
Aleksandra Liszka, 10 lat: 1. An-
toni Viscardi, 2. Martyna Binek, 3. 
Marysia Trzos. Turniej pocieszenia 
6–8 lat Maksymilian Małek i 10 lat 
Dawid Malinowski. lS

t y c h y 
F a L c o n s

przerwany 
mecz
tylko pierwszą połowę roze-
grały w i plfa tychy falcons 
i bielawa owls. Sędziowie 
nie wznowili gry ze względu 
na intensywne opady desz-
czu, grad oraz błyskawice.

Połowa meczu wystarczyła, 
by Sokoły rozgromiły Sowy. 

Pierwsze punkty kopnięciem z pola 
zdobył Paweł Sołoducha, a wynik 
dwukrotnie akcjami biegowymi 
podwyższył Mateusz Błazik. O ile 
pierwsza kwarta należała do Bła-
zika, w drugiej brylował Grzegorz 
Dominik. tychy Falcons – Biela-
wa owls 30:3 (16:0, 14:3). Słab

drużyna nafciarzy Manhat-
tan zdobyła podwójną koronę 
– mistrzostwo open amator-
skiej ligi piłki nożnej oraz 
puchar ligi. Serdecznie gra-
tulujemy.

o to wyniki ostatnich spotkań: 
Nafciarze Manhattan – Fe-

nomen Ledger 3:5, KS Olimpia 
02 – Football Team 0:6, KS All 
Blacks & Reds – Hard Plast 2:10, 
Os. Ajax – FC Hotel Piramida 3:0 
(wo). Drużyna Nafciarzy grała 
w składzie: Paweł Białoń, Krzysz-
tof Bułat, Rafał Dąbrowski, Mar-
cin Frąckiel, Paweł Gąsior, Paweł 

Gucwa, Grzegorz Guściora, Ja-
cek Guściora, Damian Kobierski, 
Piotr Żyła, Krzysztof Kulpiński, 
Wojciech Moskalewicz, Michał 
Olewiński, Mariusz Plewa, Adam 
Pluta, Sebastian Puton, Bartło-
miej Sadowski, Szczepan Waga, 
Marcin Kruk, Krystian Węgierek, 
Adam Wolak, Artur Złomek, Ra-
fał Ździebko, Mariusz Buras, Ma-
ciej Ludwiczak, Łukasz Metrycki, 
Adam Panek, Tomasz Wolak. Ma-
nager: Adam Bejma.
1. Nafciarze  22 56 127–29
2. Zorza Amator 22 54 105–34
3. Os. Ajax 22 52 119–44
4. Fenomen Ledger 21 42 99–49

5. Olimpia 22 33 60–64
6. Football Team 22 26 67–82
7. ATP Matador 22 25 60–103
8. Hard Plast 22 23 59–81
9. Mera 22 19 60–114
10. Piramida 22 18 59–90
11. KS All B&R 22 15 48–110
12. Pampeluna 21 14 40–103

Królem strzelców został Le-
szek Budzikowski (os. Ajax), zdo-
bywca 39 bramek. Nagroda Fair 
Play: FC Hotel Piramida.

W finale Pucharu Ligi Naf-
ciarze Manhattan pokonali Os. 
Ajax 2:1 (0:0). Bramki: Kulpiński, 
Dąbrowski oraz M. Słonina.

lS
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na rowerach po parku

n a  k o r t a c h

tenis i truskawki

L i g a  a M at o r ó W  n a  M e c i e

dublet nafciarzy

nafciarze – mistrzowie amatorskiej ligi piłki nożnej sezonu 2012/2013 i zdobywcy pucharu ligi.
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w Sosnowcu, w dość tajem-
niczych okolicznościach, trwa 
budowanie hokejowego dre-
am teamu. znaleziono inwe-
stora, który chce kupić sto 
procent akcji spółki zagłębie 
Sosnowiec. z drugiej strony, 
z braku odpowiedniego lodo-
wiska, mówi się o przepro-
wadzce zagłębia do krynicy 
– do momentu, aż w Sosnow-
cu powstanie nowoczesny 
obiekt z główną płytą i dwo-
ma treningowymi...

równocześnie trwa komple-
towanie drużyny, którą po-

prowadzi Jacek Płachta (trenerzy 
kadry Igor Zacharkin i Wiacze-
sław Bykow mają być konsul-
tantami). Kuszeni są czołowi 
zawodnicy z niemal wszystkich 
polskich klubów, w tym GKS 
Tychy. Chodzi o Rafała Dutkę, 
Mikołaja Łopuskiego, Grzegorza 

Pasiuta, Michała Kotlorza, złożo-
no też propozycje Adamowi Ba-
gińskiemu, Radosławowi Galan-
towi, Jakubowi Witeckiemu.

Trener Jirzi Sejba miał wizję 
drużyny, jednak gdyby w kadrze 
pojawiły się takie ubytki, musiał-
by dokonać poważnych korekt.

– Jest pewna obawa, cho-
ciaż nie sądzę, by spełnił się ja-
kiś „czarny scenariusz” – powie-
dział Michał Rus, rzecznik spółki 
Tyski Sport S.A. – Jeśli chodzi 
o trójkę Bagiński, Galant, Witec-
ki, to mają oni ważne kontrakty 
i gdyby rzeczywiście mieli przejść 
do Sosnowca, to w pierwszej 
kolejności czekamy na złożenie 
ofert transferowych przez dzia-
łaczy zainteresowanego klubu. 
W przypadku Pasiuta klub nie był 
zainteresowany przedłużeniem 
umowy. Ubytek dwóch repre-
zentacyjnych obrońców stano-
wi większy problem. Dutka pla-

nuje przejść albo do Sosnowca, 
albo Podhala, z kolei Kotlorz 
chce spróbować sił w Zagłębiu. 
Dodam, że Łopuskiemu, Dutce, 
Kotlorzowi złożona została ofer-
ta pozostania w GKS i czekamy 
na ich decyzje. W każdym razie 
zespół przygotowuje się z założe-
niem, że nie ma czwórki: Kotlo-
rza, Dutki, Łopuskiego i Pasiuta. 
Nie można wykluczyć, że w przy-
padku ubytków kadrowych, ale 
przy zwiększeniu limitu obcokra-
jowców, uda się za te same pie-
niądze pozyskać dobrych graczy 
zagranicznych i wypełnić luki.

Projekt „Zagłębie” wzbudza 
sporo kontrowersji, jest wiele 
niejasności, mało konkretów. 
Trudno dziś powiedzieć jak po-
toczą się losy hokejowego Zagłę-
bia, czy powstanie dream team 
czy będzie to... z dużej chmury 
mały deszcz?

lESzEk SobiERaj

w rozegranym w Radomiu 
turnieju finałowym ogólno-
polskiej gimnazjady w piłce 
ręcznej, wzięło udział 16 naj-
lepszych drużyn z całej polski. 
Śląsk reprezentowały uczen-
nice gimnazjum nr 3.

Po trzech zwycięstwach i dwóch 
porażkach nasze dziewczyny 

pokonały w meczu o 5. miejsce Gim-
nazjum nr 3 Gniezno 20:18. Tyszan-
ki zagrały w składzie: Kamila Ku-
czera, Zuzanna Bocheńska, Jolanta 
Gajda, Karolina Brodacka, Anna Że-
lazko, Natalia Kulczyńska, Patrycja 
Dzitkowska, Wiktoria Heinisz, Zu-
zanna Mikosz, Natalia Ambroziak, 
Julia Batkowska, Dominika Gretka, 
Magdalena Gryc i Oliwia Modrzik. 
Nauczyciele odpowiedzialni: Jerzy 
Ciałoń i Krzysztof Willem. lS

k u s z e n i e  h o k e i s t ó W  g k s

Rozdziobie nas zagłębie?

P i ł k a  r Ę c z n a

gimnazjada

r e k l a M a

we wschowie rozegrano tur-
niej finałowy Mistrzostw pol-
ski w Minisiatkówce dziew-
cząt Szkół podstawowych. 
wystartowało 16 zespołów 
– mistrzowie każdego z wo-
jewództw. Śląskie reprezen-
towały tyszanki, uczennice 
klasy sportowej Szkoły pod-
stawowej nr 10.

Podopieczne Krzysztofa Pałki 
trafiły do silnej grupy, w której 

zmierzyły się z zespołami z Koszali-
na, Sulechowa i Moniek. Rozgrywki 
grupowe zakończyły na pierwszym 
miejscu. 

Następnie, w ćwierćfinale, po-
konały swoje koleżanki z Wrocławia, 
a ich półfinałowym rywalem była 
ekipa z Warszawy. Był to najbardziej 
wyrównany pojedynek – po zaciętej 

i dramatycznej walce, tyszanki wy-
grały w tie-breaku 21–19.

W decydującym meczu zmie-
rzyły się z drużyną z Rumii. Zmęczo-
ne fizycznie i psychicznie półfinało-
wą potyczką, tyszanki musiały tym 
razem uznać wyższość rywalek.

Wicemistrzostwo Polski to jed-
nak duży sukces naszych dziewcząt, 
które za tydzień – jako reprezentant-
ki MOSM – wystartują w ogólno-
polskim turnieju finałowym „Kin-
der+Sport 2013” w Drzonkowie.

Tyski zespół wystąpił w skła-
dzie: Klaudia Blaszczok, Wiktoria 
Spisak, Maja Religa, Patrycja Kła-
pyta, Wiktoria Jakubowska, Oli-
wia Urban, Aleksandra Kaczmar-
ska i Maja Wieszczek. Indywidualny 
sukces odniosła Maja Religa, która 
została uznana najlepszą rozgrywa-
jącą zawodów. lS

s u kc e s  W  M P

Srebrne siatkarki

P
rzypomnijmy, iż dwa 
miejsca w I lidze zwol-
niły się po tym, jak 
z zaproszenia do Plu-

sLigi skorzystali Czarni Radom 
i BBTS Bielsko-Biała. PZPS dał 
szanse czterem zespołom: spad-
kowiczom – AZS UAM Poznań 
i Energetykowi Jaworzno oraz 
drużynom, które nie zdołały wy-
walczyć awansu – TKS Nascon 
Kopex Tychy i AGH AZS Kra-
ków. Poinformowano także, iż jeśli 
chętnych będzie więcej niż dwóch, 
zostanie przeprowadzone losowa-
nie. Jak się jednak okazało, zgło-
siły się tylko zespoły – z Tychów 
i Krakowa – więc losowanie nie 
było potrzebne.

– Pod względem organiza-
cyjnym i finansowym jesteśmy 
przygotowani na grę w I lidze – 
powiedział Krzysztof Woźniak, 
dyrektor TKS. – Myślę, że pod 
względem sportowym także. Je-
steśmy z trenerami na etapie 
kompletowania zespołu. Odbył 
się casting, prowadzimy rozmowy 
z kilkoma zawodnikami. Na dziś 
w zespole pozostali: Roch, Kupisz, 
Kozioł, Siewiorek, Kiwior, decyzji 

nie podjął jeszcze Pić, nie wiado-
mo także czy ze względów zawo-
dowych będzie mógł grać Mil-
ler. W kadrze nie ma natomiast 
Owczarskiego – został drugim 
trenerem w żeńskiej ekipie BKS 

Bielsko (Orlen Liga), Nogi – prze-
szedł do Volleya Rybnik, Dytki 
i Bilgonia. Nową postacią w eki-
pie jest Jakub Nowosielski z Ka-
towic, który ostatnio występował 
w I-ligowym Pekpolu Ostrołęka. 
Trwają rozmowy z innymi gra-
czami, m.in. z Grzegorzem Sur-
mą, który także byłby poważnym 
wzmocnieniem zespołu. 

Gra drużyny na zapleczu 
siatkarskiej ekstraklasy to przede 
wszystkim gratka dla kibiców, 
bo oznacza klasowych rywali, 
siatkarskie spektakle na wysokim 
poziomie i niemałe emocje. Z nie-
cierpliwością czekamy na kadrę 
i pierwsze mecze.

tt

t k s  n a s c o n  ko P e X  t yc h y ,  c z y l i . . .

siatkarze 
w i lidze!

to historyczNy momeNt – wczoraj, 24.06, 
Polski związek Piłki siatkowej oficjalNie 

Potwierdził, iż tks NascoN koPeX tychy 
zagra w i lidze! to wydarzeNie bez 

PrecedeNsu w tyskim sPorcie  
– w i lidze tyscy siatkarze (i siatkarki) 

jeszcze Nie wystęPowali.

leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

w nowym sezonie spotkamy się z tyskimi siatkarzami 
na zapleczu ekstraklasy!
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Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w  Tychach 
jest znaczącym animatorem współpracy śląskich 

�rm i instytucji. To właśnie tyski samorząd gospodarczy 
przedstawiał inicjatywy, które nadawały ton rozwojowi 
lokalnej przedsiębiorczości. 
Od 16 lat kluczową sprawę dla Izby stanowi integracja śro-
dowiska biznesu i  reprezentowanie go wobec władz lokal-
nych i krajowych. Poprzez organizację cyklicznych spotkań 
Tyskiego Klubu Biznesu, Komitetu Budowlanego czy Śnia-
dań Izbowych, stworzyła ona fora dyskusyjne i integracyjne 
największych �rm z  terenu Tychów, umożliwiała spotkania 
z  ludźmi kształtującymi rzeczywistość społeczno-gospo-
darczą i ekspertami rynków. To również z jej inicjatywy po-
wstały Tyskie Targi Budownictwa i Przedsiębiorczości, które 
na stałe wpisały się w kalendarz branżowych spotkań oraz 
stały się doskonałym forum promocji tyskich �rm. W ciągu 

minionych lat nie zabrakło okazji do wymiany doświadczeń 
i dyskusji w gronie międzynarodowych ekspertów poprzez 
organizację „Forum Polsko-Izraelskiego”, podczas Spotkań 
Gospodarczych w trakcie 10 edycji „Dni Szwecji”, „Dni Serb-
skich”, „Dni Czeskich”. Warto również wspomnieć o organizo-
wanych przez Izbę zagranicznych misjach gospodarczych. 

Małe i  średnie �rmy są kluczem do rozwoju wzrostu 
gospodarczego i  tworzenia nowych miejsc pracy. Dlate-
go też Izba, poza wymienionymi wcześniej wydarzeniami, 
poświęca dużą uwagę rozwojowi lokalnej przedsiębior-
czości. Udział w kilkunastu programach �nansowanych ze 
środków Unii Europejskiej, polegał m. in. na pomocy oso-
bom bezrobotnym w założeniu działalności gospodarczej. 
Dotychczas dzięki staraniom Izby powstało już blisko 200 
�rm, a jeszcze w tym roku 50 kolejnych rozpocznie działal-
ność. Oferuje również programy, dzięki którym pracownicy 

małych i średnich przedsiębiorstw mogą podnieść kwali�-
kacje zawodowe. 

– Chociaż stopa bezrobocia w  Tychach jest relatywnie 
niska – 7,8 proc., w  stosunku do woj. śląskiego 11,9 proc., 
czy całego kraju – 13 proc., to martwi nas problem �rm, któ-
rym brakuje wykwali�kowanych pracowników oraz specjali-
stów. Chcielibyśmy zaktywizować szczególnie osoby młode, 
w wieku do 30 lat, na które czekają nasi przedsiębiorcy. Dla-
tego wraz z Urzędami Pracy opracujemy specjalny program 
skierowany właśnie dla tych osób – mówi Zbigniew Giele-
ciak, prezes OIPH. – Nasze najbliższe plany działań zakłada-
ją m. in. budowę nowych form pomocy. Chcielibyśmy, przy 
udziale członków Izby być animatorem rozwoju zawodo-
wego ludzi młodych, dla których opracowujemy specjalne 
programy stażowe. Dlatego z nadzieją patrzymy na rozwój 
przedsiębiorczości miasta Tychy.

Wspieramy tyski biznes

Dodatek Reklamowy OIph



Okręgowa Izba Przemysłowo – Handlowa w Tychach re-
alizuje obecnie dwa projekty. Pierwszy to „Nowoczesny 
Personel”, który rozpoczął się 1 stycznia 2013 r. Skierowa-
ny jest do 120 pracujących mieszkańców woj. śląskiego, 
zatrudnionych w  mikro, małych lub średnich przedsię-
biorstwach (MSP). Celem projektu jest inwestycja w za-
soby ludzkie i stałe podnoszenie kwali�kacji, dlatego też 
w jego ramach przewidziano m.in. warsztaty motywacyj-
no - interpersonalne, kurs językowy (angielski, niemiecki, 
francuski, włoski) zakończony egzaminem zewnętrznym, 
kurs komputerowy, szkolenie z zakresu równości szans.

Udział w  projekcie jest bezpłatny. Pozostały jeszcze 
trzy edycje: II – do końca czerwca 2013, III – listopad/gru-
dzień 2013 oraz IV – kwiecień/maj 2014.

Ponadto razem z  Powiatowym Urzędem Pracy w Ty-
chach, w Mikołowie oraz w Pszczynie, Izba realizuje pro-
jekt „Firma na start”. Skierowany jest on do osób zareje-
strowanych jako bezrobotne w  Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Tychach, Pszczynie lub Mikołowie, zamieszkują 
w  mieście Tychy, powiecie bieruńsko-lędzińskim, po-
wiecie pszczyńskim lub mikołowskim, posiadają wy-
kształcenie min. zawodowe, utraciły pracę z  przyczyn 
dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy 
adaptacyjne i  modernizacyjne. Bene�cjenci otrzymują 
wsparcie szkoleniowe i  doradcze (szkolenia z  przedsię-
biorczości, nowoczesnych technologii, szkolenie zawo-
dowe oraz indywidualną opiekę doradców w  zakresie 
planowania biznesu i opracowania wniosku aplikacyjne-
go), bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej do 35 tys. zł na osobę, wsparcie pomostowe 
(1.500 zł miesięcznie) wypłacane przez okres od 6 do 12 
miesięcy (są to środki �nansowe na pokrycie bieżących 
kosztów działalności (ZUS, czynsz, itp.).

W tegorocznej edycji Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości 
nagrody otrzymało kilka �rm związanych z  górnictwem 
i energetyką. 

– Można to uznać za jeden z  sygnałów powracającej roli 
węgla w polityce energetycznej Europy i konieczność nadania 
polskiemu górnictwu i węglu należnej, 
odpowiedniej rangi – stwierdził w swo-
im wystąpieniu podczas Gali prezes 
OIPH Zbigniew Gieleciak. – Niemcy 
planują wybudować 26 nowych elek-
trowni węglowych, a  udział węgla 
w  produkcji energii wzrósł w  ciągu 
dwóch lat z 23 do 26 procent. Wzrasta 
światowa konsumpcja węgla, a  pro-
gnozy Międzynarodowej Agencji Ener-
gii mówią o wzroście 1,5 proc. rocznie. 

Dlatego wydaje się, iż konieczna jest 
aktualizacja założeń polskiej polityki 
energetycznej do 2030 r., zakładająca 
oparcie energetyki na węglu, co obok 
wzrostu produkcji energii z  odnawial-
nych źródeł powinno stworzyć stabilne 
podwaliny na przyszłość polskiej ener-
getyki. Z uwagą będziemy przyglądać 
się i śledzić rozwój w tym zakresie pol-

skiej polityki gospodarczej, mającej bardzo istotny wpływ na 
koszty produkcji i  konkurencyjność polskich przedsiębiorstw 
– dodał prezes. 

Tychy nie mają obecnie na swoim terenie kopalń i zakładów 
górniczych, związanych bezpośrednio z wydobyciem. Jest jed-
nak grupa �rm, związanych z górnictwem. Izba z uwagą ob-
serwuje m.in. poczynania Kompani Węglowej przy planowa-
nej budowie elektrowni węglowej na terenach byłej kopalni 
Czeczott w Woli. Jej powstanie z  pewnością będzie ważnym 

impulsem dla rozwoju energetyki 
w naszym regionie i rzecz jasna szan-
są zatrudnienia dla wielu tyszan.

Elektrownia ma powstać do 2019 r. 
Będzie zużywała ok. 2,5-3,5 mln ton 
węgla rocznie i  produkowała ok. 5-7 
terawatogodzin energii na rok. 

– Budowa elektrowni w  Woli 
otwiera nową perspektywę, także 
w  sferze tworzenia nowych miejsc 
pracy, reindustrializacji. To kolejny 
dowód na to, że przyjęcie w  jednej 
spółce cyklu technologicznego od 
wydobycia węgla, po sprzedaż ener-
gii, jest działaniem o  wiele bardziej 
ekonomicznym, eliminującym wiele 
zagrożeń, których doświadczają same 
kopalnie i same elektrownie – powie-
działa Joanna Strzelec-Łobodzińska, 
prezes Kompanii Węglowej S.A.

Profesor Jerzy Buzek,  
w czasie tegorocznej Gali, 
został nagrodzony statuetką dla 
WYBITNEJ POSTACI REGIONU.

Tegoroczna Gala odbyła się w Zameczku Myśliwskim w Promnicach. Hermesy Biznesu przyznano przedsiębiorcom, �rmom oraz osobom 
zasłużonym dla Tychów i regionu.

OIPH wiele uwagi poświęca programom pomocowym,
w tym - szkoleniom.

Prezydent Tychów oraz Okręgowa Izba Przemysłowo-
-Handlowa w Tychach po raz 13. przyznali nagrody 

Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości – okolicznościowe 
statuetki Hermesów Biznesu oraz odznaczenia dla osób 
najbardziej zaangażowanych w rozwój regionu.

Na uwagę zasługuje fakt, iż z roku na rok Gala cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem i obowiązkowym uczestnic-
twem nie tylko tyskich przedsiębiorców, ale przedstawicieli 
europarlamentu, ministerstw, samorządów lokalnych oraz 
władz. Gala jak zwykle odbyła się w  Zameczku Myśliwskim 
w Promnicach i zgromadziła blisko 500 gości.

Tradycyjnie statuetkami Hermesów Biznesu wyróżniono 
przedsiębiorców, �rmy oraz osoby zasłużone dla miasta i re-
gionu. 

W kategorii „USŁUGA” wyróżnienia otrzymały: NZOZ 
„HELPMED” ZPCH im. dr med. Tadeusza Boczonia za oryginal-
ne i innowacyjne działania w zakresie lecznictwa i rehabilita-
cji oraz Dorbud-Instal Spółka Jawna za innowacyjne konte-
nerowe obiekty instalacji sanitarnych, zaś nagrodę główną 
- Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” za długoletnią, 
wielopłaszczyznową politykę mieszkaniową oraz społeczną 
w Tychach.

W kategorii „PRODUKT” wyróżnienia przypadły �rmie 
AKORD Sp. z  o.o. za realizację ekologicznego i  niestandar-
dowego Osiedla Kolorowego w Tychach i KWK Piast za eko-
logiczne paliwa węglowe, nagroda główna – spółce BIO-
AGRA-OIL za innowacyjne rozwiązania w  zakresie biopaliw 
i biokomponentów.

Działalność NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z  o.o. 
oraz Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. 

z  o.o. wyróżniono w  kategorii „FIRMA”, na-
groda główna przypadła Kompanii Węglo-

wej S.A.
PRZEDSIĘBIORCĄ ROKU 

został Henryk Stabla – pre-
zes Zarządu Przedsiębior-

stwa Komplementacji i Mon-
tażu Systemów Automatyki 
CARBOAUTOMATYKA S.A. – za 

zbudowanie grupy kapitałowej 
CARBOAUTOMATYKA o  zdy-

W ostatnich latach OIPH pozyskał 8 milionów złotych na 
realizację projektów �nansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Obecnie, dzięki bezzwrotnemu wsparciu �nansowemu 
w  ramach projektów „Własny Biznes” oraz „Nowy start – 
promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim”, dzia-
łalność gospodarczą uruchomiło już 57 osób, a kolejnych 
30 korzysta ze wsparcia doradczo-szkoleniowego. 

Warto dodać, że z pozyskanych środków unijnych, którymi 
dysponowała Izba w  latach 2007-2012, powołano do życia 
blisko 150 nowych �rm. Znaczna ich część nadal funkcjonuje 
na rynku, a niektóre odniosły sukces ponad krajowy, rozsze-
rzając działalność na inne kraje Unii Europejskiej. Aktualnie 
realizowane są projekty, dzięki którym powstanie kolejne 100 
nowych �rm. Uczestnicy projektu „Własny Biznes” otrzymują 
wsparcie pomostowe, które jest przeznaczone na pokrycie 
kosztów bieżących prowadzonej działalności gospodarczej, 
np. czynsz, media, abonamenty. Jednocześnie korzystają 
z usług doradczo-szkoleniowych dla przedsiębiorców, dosto-
sowanych indywidualnie do potrzeb każdego z uczestników. 
W obu projektach uczestniczyło już 90 osób, a obecnie – 32. 

W ramach projektu „Nowy start…” dotację na rozpoczęcie 
własnego biznesu otrzymało 28 osób, a  kolejne 30 jest na 
etapie pisania biznesplanu, na podstawie którego zapadnie 
decyzja o  do�nansowaniu działalności gospodarczej. Warto 
wspomnieć, że przy staraniu się o pieniądze z Unii Europej-
skiej, każdy z  uczestników korzysta, całkowicie bezpłatnie, 
z usług profesjonalnych doradców. Dzięki wsparciu Izby, lo-
kalny rynek wzbogacił się o  �rmy prowadzące działalność 
gospodarczą na różnych płaszczyznach oferowanych usług. 
Zostały uruchomione m.in. pracownie architektoniczne, stu-
dio dźwiękowe, pracownie jubilerskie, przedszkole, biura 
księgowe, gabinety masażu.

– W związku z pogarszającą się sytuacją na lokalnym rynku 
pracy, związaną m.in. ze zwolnieniami grupowymi w tyskiej 
fabryce Fiat Auto Poland S.A., Izba w bieżącym roku rozpo-

częła realizację projektu „Firma na start”. Projekt, realizowany 
wspólnie z  Powiatowym Urzędem Pracy w  Tychach, Miko-
łowie i Pszczynie, skierowany jest do 30 osób, które utraciły 
pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osoby zakwa-
li�kowane do udziału, po przejściu szkoleń i przygotowaniu 
biznesplanu, otrzymają bezzwrotne środki na uruchomienie 
własnej działalności (do wys. 35 tys. zł) oraz wsparcie pomo-
stowe zapewniające pokrycie kosztów składek społecznych 
lub innych opłat w  okresie pierwszych 12 miesięcy – mówi 
Krzysztof Sykta, koordynator projektu.

Kolejny projekt odpowiadający na potrzeby lokalnego 
rynku pracy to „Nowoczesny Personel”, o  którym piszemy 
obok. 

OIPH w Tychach wiele uwagi poświęca programom pomo-
cowym, w  tym dla ludzi młodych. „Teraz Przedsiębiorczość”, 
„Centrum Aktywizacji Rynku Pracy”, „Samozatrudnienie szan-
są – promocja idei przedsiębiorczości w powiecie tyskim”, „Ak-
tywizacja postaw przedsiębiorczych poprzez samozatrudnie-
nie”, „Samozatrudnienie Twoją szansą – wsparcie szkoleniowo 
- doradcze i  inwestycyjne w  mieście Tychy oraz powiatach 
sąsiednich” – to tylko niektóre projekty podejmowane przez 
OIPH w Tychach w ostatnich latach.

Chciałbym zaapelować do naszych 
przedsiębiorców, byśmy wspólnie 
stworzyli program wsparcia zatrud-
nienia, wsparcia pracy i prowadzenia 
własnego biznesu. Będzie to program 
na rzecz wzrostu zatrudnienia, staży 
i  zakładania własnych �rm przez lu-
dzi młodych, zwłaszcza do 30. roku 
życia. OIPH podejmie w tym zakresie 
specjalne działania inicjujące – po-
wiedział podczas tegorocznej Gali 
Biznesu prezes OIPH Zbigniew Gie-
leciak, zwracając uwagę na problem 
bezrobocia wśród ludzi młodych.

Dane dotyczące bezrobocia poka-
zują, że konieczna jest ofensywa na 
rzecz jego zmniejszenia wśród osób 
młodych. Polska musimy być bardziej 
skuteczna niż Południowa Europa, 

gdzie bezrobocie młodych poniżej 25. 
roku życia sięga 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 Tychach wskaźniki nie są takie złe. 
Na koniec kwietnia stopa bezrobocia 
wynosi 7,8 proc. (w woj. śląskim 11,9 
proc.). Osoby do 25. roku życia stanowią 
13,8 proc. ogółu bezrobotnych w  Ty-
chach. Do 30. roku życia ten wskaźnik 
wynosi już prawie 30 proc., co stanowi 
prawie 2.000 osób, z których jedna pią-
ta posiada wyższe wykształcenie. 

– Przedsiębiorczość powinna być 
w  znacznie większym stopniu promo-
wana w  tyskich szkołach, jako ważny 
element kształcenia i  przygotowania 
młodych ludzi – dodał Zbigniew Gie-

leciak. – W to powinni się włączać nasi 
przedsiębiorcy, dzieląc się swoją wiedzą 
i  doświadczeniem z  młodymi ludźmi, 
prezentując im możliwości prowadze-
nia własnego biznesu. Dotyczyło by to 
uczniów ostatnich klas szkół średnich 
oraz studentów. Planujemy opracowa-
nie programu dla przedsiębiorców, by 
w  znacznie większym zakresie prowa-
dzili staże, zwłaszcza dla ludzi z  wyż-
szym wykształceniem. Obecnie wraz 
z  Powiatowym Urzędem Pracy prowa-
dzimy badania na temat potrzeb lokal-
nego rynku, jeśli chodzi o  kwali�kacje 
pracowników. Konieczna jest bowiem 
wiedza w  jakim kierunku rozwija się 
rynek, na jakie zawody czy specjalności 
będzie zapotrzebowanie w  najbliższej 
przyszłości. To pozwoli na przygoto-
wanie działań umożliwiających m.in. 
przekwali�kowanie się osobom bezro-
botnym, stworzenie nowych form do-
kształcania, bądź kierunków czy ścieżek 
edukacyjnych.

Celem projektów było wsparcie inwestycyjne oraz doradczo-szkoleniowe dla osób rozpoczynających działalność go-
spodarczą.

 „Samozatrudnienie szansą – promocja idei przedsiębiorczości w powiecie tyskim”. Wartość projektu – prawie 
1,2 mln zł: 180 szkoleń, 33 dotacje inwestycyjne oraz 30 pomostowych, 920 godzin doradztwa. 

 „Aktywizacja postaw przedsiębiorczych poprzez samozatrudnienie”. Wartość projektu – 884 tys. zł: przeszkolono 
32 osoby, udzielono 29 dotacji inwestycyjnych i 24 pomostowe, przeprowadzono 120 godzin szkoleń oraz 577 godzin 
doradztwa indywidualnego. 

 „Samozatrudnienie Twoją szansą – wsparcie szkoleniowo - doradcze i inwestycyjne w mieście Tychy oraz po-
wiatach sąsiednich”. Wartość projektu – ok. 1,7 mln zł: 180 godzin szkoleń, 539 godzin doradztwa, 39 dotacji inwe-
stycyjnych, 39 pomostowych. 

 „Naprzeciw wyzwaniom – wzrost kwali�kacji zawodowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim”. Celem projektu 
było m.in. niwelowanie skutków powodzi, przeciwdziałanie bezrobociu wśród kobiet z terenów wiejskich. Wartość 
projektu – 46 tys. zł: przeszkolono 22 osoby, przeprowadzono 1721 szkoleń.

 Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w  Tychach jest sa-
morządem gospodarczym, skupiającym małe i  średnie �rmy 
(głównie z sektora budownictwa, usług motoryzacyjnych) oraz 
kilka dużych �rm i zakładów komunalnych. Dotychczas wydano 
ponad 300 certy�katów członkostwa w OIPH. Izba posiada rów-
nież akredytację Wojewódzkiego Urzędu Pracy na prowadzenie 
usług szkoleniowych. Znalazła się na liście organizacji upraw-
nionych do składania odwołań w postępowaniach związanych 
z  udzielaniem zamówień publicznych. Jest również członkiem 
Krajowej Izby Gospodarczej.

 Izba zapoczątkowała wiele ważnych zmian w życiu społecznym 
miasta. Niewiele osób wie, że podczas pierwszych spotkań Ko-
mitetu Medycznego OIPH, w  których uczestniczyło po kilku-
dziesięciu lekarzy różnych specjalności, opracowano zasady 
funkcjonowania nowego system opieki zdrowotnej, opartego 
o  NZOZ. Z kolei podczas Klubu Biznesu, tyscy przedsiębiorcy 
poznawali możliwości i  perspektywy, jakie daje im wstąpienie 
Polski do Unii Europejskiej. 

 OIPH było inicjatorem zorganizowania Tyskich Targów Przed-
siębiorczości i Budownictwa, które potem zmieniły nazwę na 
Tyskie Targi Budownictwa. To właśnie podczas nich, w  2001 
roku po raz pierwszy wręczono statuetki Tyskiego Lidera 
Przedsiębiorczości. Trzykrotnie do tej pory wręczono także wy-
różnienia „Prometeusza” dla osób, których działalność zmieni-
ła obraz Tychów. Statuetki otrzymali: Klemens Ścierski, Hanna 

Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert oraz Aleksander 
Gądek.

 Dwa tegoroczne spotkania tyskich biznesmenów w ramach tzw. 
Śniadań Izbowych dotyczyły nowych rozwiązań komunikacyj-
no - technicznych. Pierwsze odbyło się w �rmie Palian – specja-
lizującej się w  bezpieczeństwie i  płynności ruchu drogowego. 
Drugie zaś w Data Center 3S – oferującej najnowsze rozwiązania 
teleinformatyczne oraz zabezpieczenia danych. Podczas pierw-
szego z nich omówiono m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego 
przy wykorzystaniu znaków o zmiennej treści oraz integracji ele-
mentów Inteligentnych Systemów Sygnalizacji. Uczestnicy dru-
giego zapoznali się m.in. z  zasięgiem sieci światłowodowej 3S 
o długości 1.600 km, przepustowością sieci oraz możliwościami, 
jakie dają włókna światłowodowe. Zobaczyli też jak funkcjonu-
je profesjonalny ośrodek Data Center. Spotkania przerodziły się 
w pomysł organizacji jeszcze w tym roku seminarium w sprawie 
inteligentnego transportu miejskiego w  Tychach, wykorzysta-
niu baz danych oraz możliwości rozwiązań światłowodowych.

 Izba prowadzi szkolenia eksperckie i doradztwa z zakresu podat-
ków, księgowości, wynagrodzeń, bhp oraz aspektów pozyskiwa-
nia, rozliczenia oraz ewaluacji środków unijnych. Cyklicznie or-
ganizuje szkolenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, które 
dotyczą zmian w  przepisach. Najbliższe tego typu spotkanie 
z ekspertami odbędzie się 12 lipca i dotyczyć będzie wcześniej-
szych emerytur i świadczeń kompensacyjnych. 

Elżbieta Bieńkowska,
minister rozwoju regionalnego:

Budżet unijny na lata 2014-2020 będzie 
budżetem wybitnie dla przedsiębiorców. Ten, 
który mieliśmy, był budżetem infrastruktu-
ralno - przedsiębiorczym, następny będzie 
przedsiębiorczo - naukowo - infrastrukturalny. 
Znajdzie się w nim rzecz jasna infrastruktura, bo tu do zrobienia 
nadal jest jeszcze sporo, jednak kilkakrotnie więcej środków prze-
znaczonych zostanie dla przedsiębiorców. Nastał bowiem czas, 
kiedy musimy w  sposób bardziej znaczący wzmóc konkurencyj-
ność polskiej gospodarki. W programie regionalnym znajdą się 
m.in. dotacje i pożyczki bezpośrednie dla małych i średnich przed-
siębiorstw. Natomiast program operacyjny „Inteligentny rozwój” 
zostanie skierowany do wszystkich rodzajów �rm, prócz mikro, na 
połączenie nauki z biznesem, na rozwój działów badawczych, two-
rzenie nowych rozwiązań, pomysłów, wdrażanie innowacji. Środki 
te będą również przeznaczone na współpracę �rm z uczelniami. 
Wartość programu to 7,5 – 8 mld euro.

i Firma na start

wersy�kowanej i innowacyjnej działalności. Grupę tworzą: CARBO-
AUTOMATYKA, DAMEL, OPA CARBO, CARBO PROJEKT i MIFAMA.

– Z �rmy o średnich i  słabych wynikach ekonomicznych, udało 
nam się stworzyć silną grupę czterech �rm, w których powstało 500 
nowych miejsc pracy, a  prawie 1/3 produkcji eksportujemy – po-
wiedział. – W sumie zatrudniamy 1.000 osób. Kluczem do sukcesu 
okazała się dywersy�kacja – nie stoimy na jednej nodze, pracujemy 
wprawdzie w jednej grupie, ale w wielu dziedzinach i kierunkach –
przemysł, elektronika, układy automatyki w kilku gałęziach przemy-
słu, ochrona środowiska. 

Statuetkę dla WYBITNEJ POSTACI REGIONU odebrał prof. Jerzy 
Buzek, natomiast nagrodę specjalną – PROMOTORA PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚCI – otrzymała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bień-
kowska, za efektywne pozyskiwanie funduszy europejskich.
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Okręgowa Izba Przemysłowo – Handlowa w Tychach re-
alizuje obecnie dwa projekty. Pierwszy to „Nowoczesny 
Personel”, który rozpoczął się 1 stycznia 2013 r. Skierowa-
ny jest do 120 pracujących mieszkańców woj. śląskiego, 
zatrudnionych w  mikro, małych lub średnich przedsię-
biorstwach (MSP). Celem projektu jest inwestycja w za-
soby ludzkie i stałe podnoszenie kwali�kacji, dlatego też 
w jego ramach przewidziano m.in. warsztaty motywacyj-
no - interpersonalne, kurs językowy (angielski, niemiecki, 
francuski, włoski) zakończony egzaminem zewnętrznym, 
kurs komputerowy, szkolenie z zakresu równości szans.

Udział w  projekcie jest bezpłatny. Pozostały jeszcze 
trzy edycje: II – do końca czerwca 2013, III – listopad/gru-
dzień 2013 oraz IV – kwiecień/maj 2014.

Ponadto razem z  Powiatowym Urzędem Pracy w Ty-
chach, w Mikołowie oraz w Pszczynie, Izba realizuje pro-
jekt „Firma na start”. Skierowany jest on do osób zareje-
strowanych jako bezrobotne w  Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Tychach, Pszczynie lub Mikołowie, zamieszkują 
w  mieście Tychy, powiecie bieruńsko-lędzińskim, po-
wiecie pszczyńskim lub mikołowskim, posiadają wy-
kształcenie min. zawodowe, utraciły pracę z  przyczyn 
dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy 
adaptacyjne i  modernizacyjne. Bene�cjenci otrzymują 
wsparcie szkoleniowe i  doradcze (szkolenia z  przedsię-
biorczości, nowoczesnych technologii, szkolenie zawo-
dowe oraz indywidualną opiekę doradców w  zakresie 
planowania biznesu i opracowania wniosku aplikacyjne-
go), bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej do 35 tys. zł na osobę, wsparcie pomostowe 
(1.500 zł miesięcznie) wypłacane przez okres od 6 do 12 
miesięcy (są to środki �nansowe na pokrycie bieżących 
kosztów działalności (ZUS, czynsz, itp.).

W tegorocznej edycji Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości 
nagrody otrzymało kilka �rm związanych z  górnictwem 
i energetyką. 

– Można to uznać za jeden z  sygnałów powracającej roli 
węgla w polityce energetycznej Europy i konieczność nadania 
polskiemu górnictwu i węglu należnej, 
odpowiedniej rangi – stwierdził w swo-
im wystąpieniu podczas Gali prezes 
OIPH Zbigniew Gieleciak. – Niemcy 
planują wybudować 26 nowych elek-
trowni węglowych, a  udział węgla 
w  produkcji energii wzrósł w  ciągu 
dwóch lat z 23 do 26 procent. Wzrasta 
światowa konsumpcja węgla, a  pro-
gnozy Międzynarodowej Agencji Ener-
gii mówią o wzroście 1,5 proc. rocznie. 

Dlatego wydaje się, iż konieczna jest 
aktualizacja założeń polskiej polityki 
energetycznej do 2030 r., zakładająca 
oparcie energetyki na węglu, co obok 
wzrostu produkcji energii z  odnawial-
nych źródeł powinno stworzyć stabilne 
podwaliny na przyszłość polskiej ener-
getyki. Z uwagą będziemy przyglądać 
się i śledzić rozwój w tym zakresie pol-

skiej polityki gospodarczej, mającej bardzo istotny wpływ na 
koszty produkcji i  konkurencyjność polskich przedsiębiorstw 
– dodał prezes. 

Tychy nie mają obecnie na swoim terenie kopalń i zakładów 
górniczych, związanych bezpośrednio z wydobyciem. Jest jed-
nak grupa �rm, związanych z górnictwem. Izba z uwagą ob-
serwuje m.in. poczynania Kompani Węglowej przy planowa-
nej budowie elektrowni węglowej na terenach byłej kopalni 
Czeczott w Woli. Jej powstanie z  pewnością będzie ważnym 

impulsem dla rozwoju energetyki 
w naszym regionie i rzecz jasna szan-
są zatrudnienia dla wielu tyszan.

Elektrownia ma powstać do 2019 r. 
Będzie zużywała ok. 2,5-3,5 mln ton 
węgla rocznie i  produkowała ok. 5-7 
terawatogodzin energii na rok. 

– Budowa elektrowni w  Woli 
otwiera nową perspektywę, także 
w  sferze tworzenia nowych miejsc 
pracy, reindustrializacji. To kolejny 
dowód na to, że przyjęcie w  jednej 
spółce cyklu technologicznego od 
wydobycia węgla, po sprzedaż ener-
gii, jest działaniem o  wiele bardziej 
ekonomicznym, eliminującym wiele 
zagrożeń, których doświadczają same 
kopalnie i same elektrownie – powie-
działa Joanna Strzelec-Łobodzińska, 
prezes Kompanii Węglowej S.A.

Profesor Jerzy Buzek,  
w czasie tegorocznej Gali, 
został nagrodzony statuetką dla 
WYBITNEJ POSTACI REGIONU.

Tegoroczna Gala odbyła się w Zameczku Myśliwskim w Promnicach. Hermesy Biznesu przyznano przedsiębiorcom, �rmom oraz osobom 
zasłużonym dla Tychów i regionu.

OIPH wiele uwagi poświęca programom pomocowym,
w tym - szkoleniom.

Prezydent Tychów oraz Okręgowa Izba Przemysłowo-
-Handlowa w Tychach po raz 13. przyznali nagrody 

Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości – okolicznościowe 
statuetki Hermesów Biznesu oraz odznaczenia dla osób 
najbardziej zaangażowanych w rozwój regionu.

Na uwagę zasługuje fakt, iż z roku na rok Gala cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem i obowiązkowym uczestnic-
twem nie tylko tyskich przedsiębiorców, ale przedstawicieli 
europarlamentu, ministerstw, samorządów lokalnych oraz 
władz. Gala jak zwykle odbyła się w  Zameczku Myśliwskim 
w Promnicach i zgromadziła blisko 500 gości.

Tradycyjnie statuetkami Hermesów Biznesu wyróżniono 
przedsiębiorców, �rmy oraz osoby zasłużone dla miasta i re-
gionu. 

W kategorii „USŁUGA” wyróżnienia otrzymały: NZOZ 
„HELPMED” ZPCH im. dr med. Tadeusza Boczonia za oryginal-
ne i innowacyjne działania w zakresie lecznictwa i rehabilita-
cji oraz Dorbud-Instal Spółka Jawna za innowacyjne konte-
nerowe obiekty instalacji sanitarnych, zaś nagrodę główną 
- Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” za długoletnią, 
wielopłaszczyznową politykę mieszkaniową oraz społeczną 
w Tychach.

W kategorii „PRODUKT” wyróżnienia przypadły �rmie 
AKORD Sp. z  o.o. za realizację ekologicznego i  niestandar-
dowego Osiedla Kolorowego w Tychach i KWK Piast za eko-
logiczne paliwa węglowe, nagroda główna – spółce BIO-
AGRA-OIL za innowacyjne rozwiązania w  zakresie biopaliw 
i biokomponentów.

Działalność NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z  o.o. 
oraz Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. 

z  o.o. wyróżniono w  kategorii „FIRMA”, na-
groda główna przypadła Kompanii Węglo-

wej S.A.
PRZEDSIĘBIORCĄ ROKU 

został Henryk Stabla – pre-
zes Zarządu Przedsiębior-

stwa Komplementacji i Mon-
tażu Systemów Automatyki 
CARBOAUTOMATYKA S.A. – za 

zbudowanie grupy kapitałowej 
CARBOAUTOMATYKA o  zdy-

W ostatnich latach OIPH pozyskał 8 milionów złotych na 
realizację projektów �nansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Obecnie, dzięki bezzwrotnemu wsparciu �nansowemu 
w  ramach projektów „Własny Biznes” oraz „Nowy start – 
promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim”, dzia-
łalność gospodarczą uruchomiło już 57 osób, a kolejnych 
30 korzysta ze wsparcia doradczo-szkoleniowego. 

Warto dodać, że z pozyskanych środków unijnych, którymi 
dysponowała Izba w  latach 2007-2012, powołano do życia 
blisko 150 nowych �rm. Znaczna ich część nadal funkcjonuje 
na rynku, a niektóre odniosły sukces ponad krajowy, rozsze-
rzając działalność na inne kraje Unii Europejskiej. Aktualnie 
realizowane są projekty, dzięki którym powstanie kolejne 100 
nowych �rm. Uczestnicy projektu „Własny Biznes” otrzymują 
wsparcie pomostowe, które jest przeznaczone na pokrycie 
kosztów bieżących prowadzonej działalności gospodarczej, 
np. czynsz, media, abonamenty. Jednocześnie korzystają 
z usług doradczo-szkoleniowych dla przedsiębiorców, dosto-
sowanych indywidualnie do potrzeb każdego z uczestników. 
W obu projektach uczestniczyło już 90 osób, a obecnie – 32. 

W ramach projektu „Nowy start…” dotację na rozpoczęcie 
własnego biznesu otrzymało 28 osób, a  kolejne 30 jest na 
etapie pisania biznesplanu, na podstawie którego zapadnie 
decyzja o  do�nansowaniu działalności gospodarczej. Warto 
wspomnieć, że przy staraniu się o pieniądze z Unii Europej-
skiej, każdy z  uczestników korzysta, całkowicie bezpłatnie, 
z usług profesjonalnych doradców. Dzięki wsparciu Izby, lo-
kalny rynek wzbogacił się o  �rmy prowadzące działalność 
gospodarczą na różnych płaszczyznach oferowanych usług. 
Zostały uruchomione m.in. pracownie architektoniczne, stu-
dio dźwiękowe, pracownie jubilerskie, przedszkole, biura 
księgowe, gabinety masażu.

– W związku z pogarszającą się sytuacją na lokalnym rynku 
pracy, związaną m.in. ze zwolnieniami grupowymi w tyskiej 
fabryce Fiat Auto Poland S.A., Izba w bieżącym roku rozpo-

częła realizację projektu „Firma na start”. Projekt, realizowany 
wspólnie z  Powiatowym Urzędem Pracy w  Tychach, Miko-
łowie i Pszczynie, skierowany jest do 30 osób, które utraciły 
pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osoby zakwa-
li�kowane do udziału, po przejściu szkoleń i przygotowaniu 
biznesplanu, otrzymają bezzwrotne środki na uruchomienie 
własnej działalności (do wys. 35 tys. zł) oraz wsparcie pomo-
stowe zapewniające pokrycie kosztów składek społecznych 
lub innych opłat w  okresie pierwszych 12 miesięcy – mówi 
Krzysztof Sykta, koordynator projektu.

Kolejny projekt odpowiadający na potrzeby lokalnego 
rynku pracy to „Nowoczesny Personel”, o  którym piszemy 
obok. 

OIPH w Tychach wiele uwagi poświęca programom pomo-
cowym, w  tym dla ludzi młodych. „Teraz Przedsiębiorczość”, 
„Centrum Aktywizacji Rynku Pracy”, „Samozatrudnienie szan-
są – promocja idei przedsiębiorczości w powiecie tyskim”, „Ak-
tywizacja postaw przedsiębiorczych poprzez samozatrudnie-
nie”, „Samozatrudnienie Twoją szansą – wsparcie szkoleniowo 
- doradcze i  inwestycyjne w  mieście Tychy oraz powiatach 
sąsiednich” – to tylko niektóre projekty podejmowane przez 
OIPH w Tychach w ostatnich latach.

Chciałbym zaapelować do naszych 
przedsiębiorców, byśmy wspólnie 
stworzyli program wsparcia zatrud-
nienia, wsparcia pracy i prowadzenia 
własnego biznesu. Będzie to program 
na rzecz wzrostu zatrudnienia, staży 
i  zakładania własnych �rm przez lu-
dzi młodych, zwłaszcza do 30. roku 
życia. OIPH podejmie w tym zakresie 
specjalne działania inicjujące – po-
wiedział podczas tegorocznej Gali 
Biznesu prezes OIPH Zbigniew Gie-
leciak, zwracając uwagę na problem 
bezrobocia wśród ludzi młodych.

Dane dotyczące bezrobocia poka-
zują, że konieczna jest ofensywa na 
rzecz jego zmniejszenia wśród osób 
młodych. Polska musimy być bardziej 
skuteczna niż Południowa Europa, 

gdzie bezrobocie młodych poniżej 25. 
roku życia sięga 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 Tychach wskaźniki nie są takie złe. 
Na koniec kwietnia stopa bezrobocia 
wynosi 7,8 proc. (w woj. śląskim 11,9 
proc.). Osoby do 25. roku życia stanowią 
13,8 proc. ogółu bezrobotnych w  Ty-
chach. Do 30. roku życia ten wskaźnik 
wynosi już prawie 30 proc., co stanowi 
prawie 2.000 osób, z których jedna pią-
ta posiada wyższe wykształcenie. 

– Przedsiębiorczość powinna być 
w  znacznie większym stopniu promo-
wana w  tyskich szkołach, jako ważny 
element kształcenia i  przygotowania 
młodych ludzi – dodał Zbigniew Gie-

leciak. – W to powinni się włączać nasi 
przedsiębiorcy, dzieląc się swoją wiedzą 
i  doświadczeniem z  młodymi ludźmi, 
prezentując im możliwości prowadze-
nia własnego biznesu. Dotyczyło by to 
uczniów ostatnich klas szkół średnich 
oraz studentów. Planujemy opracowa-
nie programu dla przedsiębiorców, by 
w  znacznie większym zakresie prowa-
dzili staże, zwłaszcza dla ludzi z  wyż-
szym wykształceniem. Obecnie wraz 
z  Powiatowym Urzędem Pracy prowa-
dzimy badania na temat potrzeb lokal-
nego rynku, jeśli chodzi o  kwali�kacje 
pracowników. Konieczna jest bowiem 
wiedza w  jakim kierunku rozwija się 
rynek, na jakie zawody czy specjalności 
będzie zapotrzebowanie w  najbliższej 
przyszłości. To pozwoli na przygoto-
wanie działań umożliwiających m.in. 
przekwali�kowanie się osobom bezro-
botnym, stworzenie nowych form do-
kształcania, bądź kierunków czy ścieżek 
edukacyjnych.

Celem projektów było wsparcie inwestycyjne oraz doradczo-szkoleniowe dla osób rozpoczynających działalność go-
spodarczą.

 „Samozatrudnienie szansą – promocja idei przedsiębiorczości w powiecie tyskim”. Wartość projektu – prawie 
1,2 mln zł: 180 szkoleń, 33 dotacje inwestycyjne oraz 30 pomostowych, 920 godzin doradztwa. 

 „Aktywizacja postaw przedsiębiorczych poprzez samozatrudnienie”. Wartość projektu – 884 tys. zł: przeszkolono 
32 osoby, udzielono 29 dotacji inwestycyjnych i 24 pomostowe, przeprowadzono 120 godzin szkoleń oraz 577 godzin 
doradztwa indywidualnego. 

 „Samozatrudnienie Twoją szansą – wsparcie szkoleniowo - doradcze i inwestycyjne w mieście Tychy oraz po-
wiatach sąsiednich”. Wartość projektu – ok. 1,7 mln zł: 180 godzin szkoleń, 539 godzin doradztwa, 39 dotacji inwe-
stycyjnych, 39 pomostowych. 

 „Naprzeciw wyzwaniom – wzrost kwali�kacji zawodowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim”. Celem projektu 
było m.in. niwelowanie skutków powodzi, przeciwdziałanie bezrobociu wśród kobiet z terenów wiejskich. Wartość 
projektu – 46 tys. zł: przeszkolono 22 osoby, przeprowadzono 1721 szkoleń.

 Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w  Tychach jest sa-
morządem gospodarczym, skupiającym małe i  średnie �rmy 
(głównie z sektora budownictwa, usług motoryzacyjnych) oraz 
kilka dużych �rm i zakładów komunalnych. Dotychczas wydano 
ponad 300 certy�katów członkostwa w OIPH. Izba posiada rów-
nież akredytację Wojewódzkiego Urzędu Pracy na prowadzenie 
usług szkoleniowych. Znalazła się na liście organizacji upraw-
nionych do składania odwołań w postępowaniach związanych 
z  udzielaniem zamówień publicznych. Jest również członkiem 
Krajowej Izby Gospodarczej.

 Izba zapoczątkowała wiele ważnych zmian w życiu społecznym 
miasta. Niewiele osób wie, że podczas pierwszych spotkań Ko-
mitetu Medycznego OIPH, w  których uczestniczyło po kilku-
dziesięciu lekarzy różnych specjalności, opracowano zasady 
funkcjonowania nowego system opieki zdrowotnej, opartego 
o  NZOZ. Z kolei podczas Klubu Biznesu, tyscy przedsiębiorcy 
poznawali możliwości i  perspektywy, jakie daje im wstąpienie 
Polski do Unii Europejskiej. 

 OIPH było inicjatorem zorganizowania Tyskich Targów Przed-
siębiorczości i Budownictwa, które potem zmieniły nazwę na 
Tyskie Targi Budownictwa. To właśnie podczas nich, w  2001 
roku po raz pierwszy wręczono statuetki Tyskiego Lidera 
Przedsiębiorczości. Trzykrotnie do tej pory wręczono także wy-
różnienia „Prometeusza” dla osób, których działalność zmieni-
ła obraz Tychów. Statuetki otrzymali: Klemens Ścierski, Hanna 

Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert oraz Aleksander 
Gądek.

 Dwa tegoroczne spotkania tyskich biznesmenów w ramach tzw. 
Śniadań Izbowych dotyczyły nowych rozwiązań komunikacyj-
no - technicznych. Pierwsze odbyło się w �rmie Palian – specja-
lizującej się w  bezpieczeństwie i  płynności ruchu drogowego. 
Drugie zaś w Data Center 3S – oferującej najnowsze rozwiązania 
teleinformatyczne oraz zabezpieczenia danych. Podczas pierw-
szego z nich omówiono m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego 
przy wykorzystaniu znaków o zmiennej treści oraz integracji ele-
mentów Inteligentnych Systemów Sygnalizacji. Uczestnicy dru-
giego zapoznali się m.in. z  zasięgiem sieci światłowodowej 3S 
o długości 1.600 km, przepustowością sieci oraz możliwościami, 
jakie dają włókna światłowodowe. Zobaczyli też jak funkcjonu-
je profesjonalny ośrodek Data Center. Spotkania przerodziły się 
w pomysł organizacji jeszcze w tym roku seminarium w sprawie 
inteligentnego transportu miejskiego w  Tychach, wykorzysta-
niu baz danych oraz możliwości rozwiązań światłowodowych.

 Izba prowadzi szkolenia eksperckie i doradztwa z zakresu podat-
ków, księgowości, wynagrodzeń, bhp oraz aspektów pozyskiwa-
nia, rozliczenia oraz ewaluacji środków unijnych. Cyklicznie or-
ganizuje szkolenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, które 
dotyczą zmian w  przepisach. Najbliższe tego typu spotkanie 
z ekspertami odbędzie się 12 lipca i dotyczyć będzie wcześniej-
szych emerytur i świadczeń kompensacyjnych. 

Elżbieta Bieńkowska,
minister rozwoju regionalnego:

Budżet unijny na lata 2014-2020 będzie 
budżetem wybitnie dla przedsiębiorców. Ten, 
który mieliśmy, był budżetem infrastruktu-
ralno - przedsiębiorczym, następny będzie 
przedsiębiorczo - naukowo - infrastrukturalny. 
Znajdzie się w nim rzecz jasna infrastruktura, bo tu do zrobienia 
nadal jest jeszcze sporo, jednak kilkakrotnie więcej środków prze-
znaczonych zostanie dla przedsiębiorców. Nastał bowiem czas, 
kiedy musimy w  sposób bardziej znaczący wzmóc konkurencyj-
ność polskiej gospodarki. W programie regionalnym znajdą się 
m.in. dotacje i pożyczki bezpośrednie dla małych i średnich przed-
siębiorstw. Natomiast program operacyjny „Inteligentny rozwój” 
zostanie skierowany do wszystkich rodzajów �rm, prócz mikro, na 
połączenie nauki z biznesem, na rozwój działów badawczych, two-
rzenie nowych rozwiązań, pomysłów, wdrażanie innowacji. Środki 
te będą również przeznaczone na współpracę �rm z uczelniami. 
Wartość programu to 7,5 – 8 mld euro.

i Firma na start

wersy�kowanej i innowacyjnej działalności. Grupę tworzą: CARBO-
AUTOMATYKA, DAMEL, OPA CARBO, CARBO PROJEKT i MIFAMA.

– Z �rmy o średnich i  słabych wynikach ekonomicznych, udało 
nam się stworzyć silną grupę czterech �rm, w których powstało 500 
nowych miejsc pracy, a  prawie 1/3 produkcji eksportujemy – po-
wiedział. – W sumie zatrudniamy 1.000 osób. Kluczem do sukcesu 
okazała się dywersy�kacja – nie stoimy na jednej nodze, pracujemy 
wprawdzie w jednej grupie, ale w wielu dziedzinach i kierunkach –
przemysł, elektronika, układy automatyki w kilku gałęziach przemy-
słu, ochrona środowiska. 

Statuetkę dla WYBITNEJ POSTACI REGIONU odebrał prof. Jerzy 
Buzek, natomiast nagrodę specjalną – PROMOTORA PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚCI – otrzymała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bień-
kowska, za efektywne pozyskiwanie funduszy europejskich.
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Przemysł, działalność produkcyjna 710 851 873 855 879 871 877 908 895 850

Budownictwo 835 1015 1014 1011 1029 1056 1102 1163 1150 1082

Handel 3091 3327 3313 3253 3240 3199 3311 3362 3314 3122

Hotele, restauracje 203 267 300 294 289 282 392 295 299 304

Transport 869 913 899 896 857 897 755 865 850 982

Pośrednictwo �nansowe 286 499 502 492 525 534 472 556 545 543

Edukacja 119 161 180 193 204 211 242 279 271 266

Obsługa nieruchomości, �rm, nauka 1243 2037 1620 2043 2068 2075 2052 2147 2047 1966

Administracja publiczna 4 1 1 0 5 5 4 2 2 2

Pozostała działalność usługowa, 
komunalna, socjalna 632 940 1444 940 1161 1181 1403 1448 1466 1412

Stowarzyszenia, związki zawodowe, 
kluby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ogólnoświatowy kryzys uderzył nie 
tylko w przedsiębiorców, ale również 

w pracowników. Dla Izby istotna była pro-
mocja oraz wsparcie inicjatyw i  rozwią-
zań zmierzających do tworzenia nowych 
miejsc pracy oraz budowania postaw kre-
atywnych, służących rozwojowi przedsię-
biorczości i samozatrudnienia. 

Jest to o tyle istotne, że po okresie wzrostu 
ilości �rm, prowadzących działalność w  Ty-
chach w  latach 2006 – 2010, nastąpił regres. 
W kolejnych latach 2011 i 2012 odnotowano 
znaczącą tendencję spadkową na lokalnym 

rynku. Obecnie, �rm płacących podatki jest 
o blisko 500 mniej, niż w 2010 r., jednocześnie 
w ewidencji Wydziału Działalności gospodar-
czej tylko w ostatnim roku dokonano 1.014 za-
wieszeń i 780 likwidacji działających przedsię-
biorstw. Działalność wznowiło lub rozpoczęło 
1.334 �rm. 

Sytuację w tyskiej gospodarce obrazuje ta-
bela, w której podano liczbę podmiotów pro-
wadzących działalność gospodarczą w  róż-
nych branżach na przestrzeni 16 lat.

Dla Tychów i  lokalnego rynku najpoważ-
niejsza sytuacja kryzysowa związana była ze 
zwolnieniami grupowymi w Fiat Auto Poland. 

Jednak równocześnie sytuacja ta pokazała, jak 
dużym potencjałem dysponują Tychy oraz ty-
ska Podstrefa KSSE. Na wieść o zwolnieniach, 
tyskie �rmy udowodniły, iż potra�ą się zmo-
bilizować i tworzyć nowe miejsca pracy. Tylko 
w styczniu tego roku zgłoszonych zostało 600 
nowych ofert pracy, podczas gdy w  grudniu 
ubiegłego roku było ich zaledwie 220. Świad-
czy to również o dobrej współpracy instytucji 
otoczenia biznesu, w  tym przede wszystkim 
Urzędu Pracy, Okręgowej Izby Przemysłowo-
-Handlowej, Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej i władz miasta z przedsiębiorcami.

W ciągu minionych lat nie brakowało 
w Izbie okazji do dyskusji i wymiany do-
świadczeń w międzynarodowym gronie 
ekspertów i przedsiębiorców. 

Izba wielokrotnie organizowała semina-
ria monogra�czne („Dzień Serbski”, „Dzień 
Czeski”, „Forum Polsko-Izraelskie”) i zapew-
niała swym członkom możliwość konsulta-
cji z wybitnymi zagranicznymi praktykami 
i  przedstawicielami placówek dyploma-
tycznych, m.in. z  Tarasem Fedakiem, Be-
drichem Kopeckym, Szewachem Weissem, 
Vesna Rancićem, Josefem Byrtusem, Míla-
nem Peprníkiem, Johnnym Bröndtem. 

Dużym sukcesem Izby była organiza-
cja grudniowego „Forum Gospodarczego”, 
skupiającego najwyższych rangą przed-
stawicieli szwedzkiego i śląskiego biznesu 
oraz instytucji publicznych. Odbyło się 10 
edycji spotkań gospodarczych w  ramach 
„Dni Szwecji”, a Tychy gościły m.in. ambasa-
dora Matsa Sta�anssona, a także przedsta-
wicieli władz samorządowych szwedzkich 
regionów Zachodniej Gotlandii, Skane czy 

gminy Huddinge. Spotykamy się nadal już 
nie w  ramach Forum, ale w  trakcie misji 
wyjazdowych m.in. do Malmoe czy w Go-
eteborgu. 

Wiele z  zawiązanych wówczas part-
nerstw zaowocowało kontraktami dla 
tyskich �rm i  zdecydowało o  ożywieniu 
współpracy międzynarodowej w obszarze 
Tychów i  Śląska. Izba współorganizowała 
m.in. wizytę przedstawicieli niemieckie-
go samorządu gospodarczego i  Fundacji 
im. Konrada Adenauera w  Województwie 
Śląskim, a  także organizowała prezenta-
cję �rm niemieckich, francuskich, czeskich 
oraz szwedzkich na Tyskich Targach Bu-
downictwa i Przedsiębiorczości. 

Współpraca z Republiką Czeską dopro-
wadziła do powołania przy tyskiej Izbie sta-
łego przedstawicielstwa Czesko-Polskiej 
Izby Handlowej z Ostrawy (w październiku 
2004 r.), ponadto od 2010 r. w ramach Izby 
działa Punkt informacyjny dotyczący Re-
publiki Czeskiej, prowadzony przez byłego 
konsula pana Piotra Czosnykę.

Podstawowym celem OIPH jest tworzenie 
warunków do współpracy tyskich i  ślą-
skich �rm i instytucji. To z myślą o człon-
kach Izby organizowane są spotkania 
klubów branżowych.

Komitety i... Śniadania

Pierwszym z  nich jest Komitet Budowla-
ny, który grupuje lokalne �rmy z  branży 
remontowej, budowlanej i  instalacyjnej. 
Podczas spotkań omawiane są kwestie reali-
zowanych i  przygotowywanych inwestycji 
w Tychach, problemy dotyczące zamówień 
publicznych, możliwości inwestycyjnych 
i przetargowych. 

Drugim jest Tyski Klub Biznesu, podczas 
którego �rmy i instytucje – członkowie Izby 
mają m.in. możliwość zaprezentowania 
swojej oferty podczas wizyt w ich zakładach 
pracy. Nowym cyklem są Śniadania Izbowe, 
gdzie przy łyku porannej kawy zaproszeni 
eksperci oraz przedsiębiorcy mogą poru-
szyć nurtujące ich problemy biznesowe 
i społeczne.

Uczy i doradza

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa 
w  Tychach w  ciągu trzynastu edycji Gali 
promowała i  wyróżniała firmy, które za-
pewniały i oferowały wysoki poziom usług 
i  produktów. Zdecydowana większość 
z wyróżnionych, to firmy tyskie. Z perspek-

tywy 16 lat działalności OIPH wyraźnie wi-
dać, jaką rolę odegrała Izba w  ich powsta-
niu i promowaniu na lokalnym i krajowym 
rynku. Działalność Okręgowej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w  Tychach to kilka-
dziesiąt konferencji, seminariów i  szkoleń, 
kilkanaście dużych projektów badawczych, 
szkoleniowych i  wspierających przedsię-
biorczość, setki godzin doradztwa, ogrom-
nej wartości dotacje i bezcenne pośrednic-
two handlowe. To wreszcie niemały wkład 
w promocję miasta. 

Na rzecz integracji

Prócz konkursu „Tyski Lider Przedsiębiorczo-
ści”, co roku Izba wyróżnia tytułem „Integra-
tora Roku” osoby i  �rmy, które zjednoczyły 
lokalne środowisko wokół społecznie waż-
nego celu lub których działalność zawodo-
wa przekłada się na pomoc mieszkańcom 
Tychów.

– W dobie kryzysu gospodarczego, w do-
bie pogarszającej się sytuacji gospodarczej 
nie tylko przedsiębiorstw, ale także na rynku 
pracy, rośnie społeczne zapotrzebowanie 
na ludzi czynu, na ludzi, którzy podejmują 
się działania na rzecz innych, którzy widzą, 
potra�ą, a nade wszystko chcą działać wię-
cej niż wynika to z ich obowiązków. Ci ludzie 
budują podwaliny społeczeństwa obywatel-
skiego, w  którym zagospodarowana może 
być aktywność każdego mieszkańca – oce-
nia Zbigniew Gieleciak, prezes OIPH.

–

W/w dane nie obejmują prowadzących działalność na terenie gminy Tychy, dla których urzędem właściwym jest II Śląski 
Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej oraz �lii przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie gminy Tychy, lecz opła-
cających podatki zgodnie z właściwością miejscową siedzib np. Tesco, Biedronka, Leader- Price, Kompania Piwowarska.

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Tychach

ul. Grota Roweckiego 42, pok. 331
43-100 Tychy

Telefon: 32 327 72 77, 32 327 73 77
E-mail: izba@izba.tychy.pl

www.izba.tychy.pl
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