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Bohater tygodnia: Konrad Huska
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Podczas Pucharu Europy w Bieruniu zdobył dwa złote medale.
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Szansa
dla pałacu

Historia spełnionego
marzenia
ROBIMY TO DLA HOSPICJUM! – mówią zgodnie wszyscy
aktorzy pracujący nad przedstawieniem charytatywnym – znani
tyszanie. Większość z nich pierwszy raz w życiu stanie na teatralnych deskach. Do debiutu przygotowują się od miesiąca, nie są im
straszne godziny prób, lekcje dykcji czy przymiarki kostiumów.
Już dzisiaj jedno jest pewne – takiego spektaklu Tychy jeszcze nie
widziały. Nim kurtyna pójdzie w górę, zapraszamy za kulisy...

strony 8-9

NA TWOICH STRONACH
Nerwy i niepewność
ZWIĄZKOWCY W ISUZU (Ispol) Tychy potwierdzają doniesienia
o możliwości przejęcia przez koncern Fiata europejskich zakładów
General Motors. Gdyby transakcja doszła do skutku, nie wyklucza się
zamknięcia lub ograniczenia produkcji w kilkunastu zakładach GM
w Europie, a tym samym w tyskim Isuzu, gdzie GM ma 60 proc. akcji.
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Marietta Stefaniak
m.stefaniak@twojetychy.pl

P

ark Hotel – taką nazwę dla zespołu pałacowo-parkowego przy ul. Katowickiej wymyślił nowy właściciel zabytku. Od tygodnia jest nim tyska firma Synergia. W przetargu
uczestniczyło pięciu zainteresowanych, ostatecznie Synergia
(do której należy m.in. Śląska Giełda Kwiatowa i Hotel Flora)

kupiła pałac i niemal dwuhektarowy park za 3 miliony 175 tysięcy złotych.
Na bramie pojawił się już napis o zakazie wstępu, a teren został ogrodzony. Ma to zapobiec dalszej dewastacji zarówno pałacu, jak i parku. Marta Szczypka z firmy Synergia zaznacza jednak,
że docelowo będą one dostępne dla tyszan. Jak wskazuje nazwa,
w pałacu będzie m.in. hotel i restauracja, a z parku będą mogli korzystać wszyscy tyszanie, a nie tylko hotelowi goście. To jednak wymaga czasu i ogromnych nakładów pracy. – Zaczynamy już teraz,
żeby na wiosnę przyszłego roku tyszanie mogli wypoczywać wśród
kwiatów i drzew – mówi Szczypka.
Zespół pałacowo-parkowy jest wpisany na listę zabytków, dlatego nad jego odnową będzie czuwać konserwator zabytków. Maria
Lipok-Bierwiaczonek, dyrektor Muzeum Miejskiego, ma nadzieję,
że nowy właściciel przywróci temu miejscu dawny blask z czasów,
gdy pałac był ulubionym miejscem panów na Pszczynie.

W PIĄTEK ZAKOŃCZYŁA
SIĘ rekrutacja uzupełniająca.
W jej wyniku do tyskich przedszkoli dostała się część dzieci,
jednak ciągle brakuje miejsc dla
ponad setki maluchów.

strona 5

Futbol
niesprawiedliwy

EM

PRZEDSZKOLE, BIURA, MIESZKANIA, DOM
KULTURY... PAŁAC WYBUDOWANY PRZEZ
PROMNITZÓW PRZEZ LATA PEŁNIŁ RÓŻNE
FUNKCJE, NIKT JEDNAK NIE PRZYWRÓCIŁ
MU DAWNEJ ŚWIETNOŚCI. TAKIE ZADANIE
POSTAWIŁ SOBIE NOWY WŁAŚCICIEL.

EM

Bezcenne miejsca
Marta Szczypka z firmy Synergia obiecuje, że z odnowionego parku będą mogli korzystać wszyscy tyszanie.

FUTBOL TO GRA NIESPRAWIEDLIWA. W pierwszej połowie przeważaliśmy, stworzyliśmy
przynajmniej pięć stuprocentowych sytuacji i aż trudno uwierzyć, że to nie my, a rywale prowadzili
3:0 – powiedział po meczu z Nielbą Wągrowiec trener GKS Tychy,
Mirosław Smyła.

O nowym życiu pałacu czytaj na str. 3
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R E K L A M A

NAJWIĘKSZY ZASIĘG W MIEŚCIE
KOLPORTAŻ BEZPOŚREDNI
ZERO ZWROTÓW

Reklama w
i w portalu
Al. Piłsudskiego 12, tel./fax (032) 325-72-19,
tel. kom. 0667-021-020,
e-mail: reklama@twojetychy.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
JUŻ OD 3 ZŁ NETTO
za linię tekstu
TYLKO U NAS – STUDENCI,
EMERYCI I RENCIŚCI

15% ZNIŻKI
Biuro Ogłoszeń: Tychy, al. Piłsudskiego 12, parter, tel. 032 325 72 16,
czynne: poniedziałek od 10.00 do 18.00, wtorek – piątek od 8.00 do 16.00, e-mail: drobne@twojetychy.pl
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Mistrz z przedszkola

ŚWIĘTOWANIE PO POLSKU

Konrad Huska chodzi
do Przedszkola nr 20
w Czułowie. Ma siedem lat,
troje rodzeństwa i cieszy
się, że we wrześniu pójdzie
do szkoły. Kiedy podczas
Pucharu Europy w Bieruniu stanął na macie i wykonał swój pierwszy pokaz (kata i kata z bronią),
sędziowie nie mieli wątpliwości, że mają przed sobą
mistrza Europy. Zdobył
dwa złote medale...

I

jeszcze dostałem puchar
dla najlepszego zawodnika w mojej kategorii – dodaje z dumą Konrad, ale zamiast
udzielać wywiadu, woli się bawić z młodszą o rok siostrą.
Na zajęciach z kung fu, które
w przedszkolu w Czułowie organizuje Wiesław Bigos z bieruńskiego Big Budo Polska, zjawił się w listopadzie ubiegłego
roku.

Rodzina
Rodzice są bardzo dumni
z Konrada, najstarszego z rodzeństwa. Ma jeszcze siostry –
Martę (6 lat) i Olgę (3 lata) oraz
brata Eryka (4 lata).

Rodzice pani Małgorzaty
są absolwentami warszawskiego AWF, a dziadek Konrada,
Marian Sadłowski, był trenerem dżudo.
– Kiedy do nich zadzwoniłam z informacją, że Konrad zdobył dwa medale, przez
chwilę była cisza w słuchawce.
A potem dziadek powiedział,
że jest dumny, jak jeszcze nigdy
z Konrada, z całej naszej rodziny, ale także z siebie, bo może
wnuk właśnie po nim odziedziczył talent...

Kata czyli pokaz

Iskierka
To przede wszystkim zabawa, jednak taka, która dyscyplinuje w dobrym tego słowa
znaczeniu – mówi Małgorzata Huska, mama Konrada. –
Szybko zauważyliśmy, że chłopak ma iskierkę i bardzo szybko
przyswaja sobie poszczególne
techniki. Nikt jednak nie przypuszczał, że na pierwszych zawodach zdobędzie medale.

Radość dziadków

Konrad trenuje kung fu od listopada, ale ma już na swoim
koncie nagrody.

– Konrad jest dobrym
i mądrym chłopcem. Bardzo
nam pomaga, opiekuje się rodzeństwem, sprząta, nigdy nie
trzeba mu dwa razy powtarzać.
Po prostu możemy na nim po-

legać. Ale jest też bardzo energiczny, wszędzie go jest pełno
i myślę, że właśnie na zajęciach kung fu ma możliwość
wyżycia się – twierdzi mama
chłopca.

Na środku przedszkolnej
sali Konrad prezentuje swój
mistrzowski pokaz, czyli tzw.
kata – sekwencję określonych
technik.
– To było mae geri, yoko
geri, mawashi. Nie ćwiczyliśmy
jeszcze ushiro geri – wymienia
nazwy poszczególnych technik.
– Sędziowie zwrócili uwagę
przede wszystkim na dynamikę, z jaką Konrad wykonał swój
pokaz – mówi Wiesław Bigos.
– Był naprawdę rewelacyjny,
a oceniane jest wszystko – technika, szybkość, oddech, okrzyki, itd. Na zajęcia, które prowadzę w kilku miejscowościach,
chodzą dzieci właśnie od 6 lat.
Początek to zabawa, jednak podobnie, jak to w innych dyscyplinach, mobilizuje do rywalizacji nie tylko na sportowych
arenach, ale także np. w szkole
i potem w życiu. Treningi organizuję od 33 lat i moi podopieczni zawsze byli bardzo dobrymi uczniami.
LESZEK SOBIERAJ

PRZEPISY KULINARNE TYSZAN

Kierunek weekendowych
wypadów to...

Bolognese mistrza

Inne – 12,5%

Nie wiem – 2,5%

Góry – 32,5%
Zostaję
w Tychach – 30%

INFOGRAFIKA : BOGUSŁAW TOMŻA

TYSKA OPINIA PUBLICZNA

Chorzowskie zoo
i wesołe miasteczko
– 7,5%
Odwiedziny u rodziny,
znajomych poza Tychami
– 7,5%

Basen w Jaworznie
czy Lędzinach – 7,5%

Tyska Opinia Publiczna – to wspólna propozycja portalu
tychy.pl oraz tygodnika Twoje Tychy. Co tydzień pytamy
o zdanie Czytelników gazety oraz użytkowników portalu. W tej rubryce poruszamy najważniejsze tematy z życia miasta oraz jego mieszkańców.

SKŁADNIKI: (na 4 osoby):
ok. 400 g makaronu spaghetti, po 15 dag marchewki, cebuli i selera, olej lub oliwa z oliwek, 0,5 kg mielonego mięsa
(najlepiej wieprzowo-wołowe), 200 ml czerwonego wytrawnego wina, mała puszka
zmiksowanych pomidorów,
100 g startego parmezanu, sól,
pieprz, słodka papryka.
PRZYGOTOWANIE:
Kroimy warzywa (marchew, seler,
cebula) w kostkę i wrzucamy

na patelnię na olej.
Wszystko powinno
się smażyć do momentu, aż warzywa
będą miękkie. Następnie na patelnię
wrzucamy mielone
mięso i dusimy około
10 minut. Następnie
wlewamy na patelnię 200 ml
wina i znów czekamy, aż odparuje. Później na patelnię dodajemy zmiksowane pomidory
z puszki i wszystko mieszamy.
Doprawiamy solą, pieprzem
i słodką papryką. Całość powinna dusić się jeszcze około
30 minut.
MAKARON: Spaghetti wrzucamy do garnka z soloną wodą.
Makaron powinien się gotować około 11 minut. Włosi lubią spaghetti lekko twarde tzw.
al dente, dlatego gotują go minutę krócej.
Po ugotowaniu makaronu
wrzucamy go do sosu na patelnię i posypujemy parmezanem. not. GK
EM

W tym tygodniu
przepis proponuje Pietro Fraccaro,
szef kuchni w tyskiej
restauracji
Avanti. Pietro Fraccaro do Polski przyjechał 15 lat temu
i z językiem polskim
radzi sobie coraz lepiej. Ma
żonę Polkę i dwóch synów.
Podzielił się z nami oryginalnym włoskim przepisem na
spaghetti bolognese.

KARTKA Z KALENDARZA
2004
12.V

Se
Setne
urodziny obch
chodził tyszanin, majo
jor Aleksander Sałacki. Brał udział
w obronie Lwowa
w 1918 r., w wojnie polsko-bolszewickiej w 1919-1920, a także
w II wojnie światowej.

1999
13.V

W tyskim Teatrze
M
Małym
odbył się
s
spektakl
pod tytułłem „Maria Callas – lekcja śpiewu”. W roli głównej można było
podziwiać wybitną polską aktorkę, Krystynę Jandę.

1999
14.V

W 13. rocznicę pows
wstania
Teatr „BELFE
FEgoR” na deskach
Teatru Małego pokazał nową sztukę
„Pociąg do...”. Autorem scenariusza, reżyserem i odtwórcą głównej roli jest Sławomir Żukowski.

1995
18.V

Ty
Tyskim
Teatrem
M
Małym
zawładnęły
pr
przedszkolaki.
Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta
wzięli udział w koncercie galowym III Dziecięcych Prezentacji Artystycznych.

Mariola Woszkowska
m.woszkowska@twojetychy.pl

W

czasach PRL-u popularny
był dowcip: Żyd pyta się rabina, gdzie ulokować 2 tys. zł
oszczędności. Rabbe odpowiada, że w PKO. – Ale rabbe czy bank przypadkiem nie upadnie? – Przecież za bankiem stoi
całe państwo, za państwem cały socjalistyczny blok. – A jak ten
blok upadnie? – dopytuje się ostrożny Żyd. – Jak ten blok upadnie, to tobie Mosze, żal będzie głupich 2 tys. zł? – odparł rabin.
Nie wiem czy Mosze ulokował i stracił, i czy mu żal, w każdym razie blok upadł. Ale to prawda, w latach 70. nikt z tzw. szarych zjadaczy chleba za bardzo nie wierzył, że taki monolit może
upaść. Nawet wówczas, gdy Solidarność ogłosiła swoje 21 postulatów i zostały on podpisane przez stronę rządową.
W tych postulatach domagano się m.in. wolnych związków,
prawa do strajku, wolności słowa, wyprowadzenia kraju z kryzysu, zagwarantowania wzrostu płac równolegle do wzrostu cen,
wprowadzenia zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach
kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, obniżenia wieku
emerytalnego – dla kobiet do 50 lat, dla mężczyzn do 55, poprawienia warunków pracy służby zdrowia, zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach.
Te 21 postulatów w 2003 roku wpisano na listę UNESCO Pamięci Świata.
4 czerwca zbliża się wielkimi krokami. 20 lat temu odbyły
się pierwsze prawie wolne wybory do polskiego Parlamentu. Dla
młodzieży kolejna data do wykucia z historii, dla tych, którzyśmy
wówczas głosowali, kawał życia i zupełnie inna jego jakość.
Dziś rządzący przenoszą świętowanie 20. rocznicy z Gdańska do Krakowa, z obawy... przed strajkami. Głupio zapraszać gości na zadymę... A miało być tak optymistycznie i radośnie. Tymczasem są tacy, którym się nie podoba. Ciekawe dlaczego?

POGODA DUCHA

Uważaj
na majowe słońce!
Dobra pogoda, brak deszczu i ciepło zachęcają
do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Mało komu w taki czas
chce się siedzieć w domu.
Cieszymy się zatem majowym słońcem, ale często zapominamy, że bywa
zdradliwe...

Uchroni was przed bolesnym
oparzeniem. Zabezpieczcie też
odpowiednio wasze dzieci –
ich delikatna skóra w ciągu kilku chwil może zrobić się czerwona. Pamiętajcie, że dla nich
trzeba wybierać specjalne balsamy i kremy, z wyższymi faktorami. B
ARC

ELIZA MADEJ

BOHATER TYGODNIA

N

asza skóra po zimie jest
blada, nieopalona, często podrażniona i sucha, trzeba więc odpowiednio ją chronić. Pamiętajcie, że choć nie
ma jeszcze upałów, promienie
słoneczne opalają bardzo szybko i mocno. Nawet jeśli wychodzicie na krótki spacer albo
wybieracie się na rowerową
wycieczkę, posmarujcie ciało
specjalnym kremem z filtrem.

Tylko krem z filtrem uchroni
przed poparzeniem.

POGODA TYGODNIA
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zbliżenia
TYSKA FIRMA KUPIŁA ZABYTEK PRZY UL. KATOWICKIEJ

ZMIANY W ISUZU (ISPOL) TYCHY

Nowe
życie pałacu

Nerwy
i niepewność

Marietta Stefaniak
m.stefaniak@twojetychy.pl

Do

tyskiego przedsiębiorstwa należy m.in. Śląska Giełda Kwiatowa oraz hotel Flora. Ich siedziby mieszczą
się w odremontowanych, ponadstuletnich budynkach.

Po pierwsze:
park

G

dyby transakcja doszła
do skutku, nie wyklucza
się zamknięcia lub ograniczenia produkcji w kilkunastu zakładach GM w Europie, a tym
w tyskim Isuzu, gdzie GM
ma 60 proc. akcji (40 proc.
ma japoński koncern Isuzu).

To spekulacje

By pałacyk odzyskał dawny blask, konieczny jest gruntowny remont.

został bowiem w XVII wieku
(to pierwszy obiekt murowany
w mieście!), a rozbudowano
go w wieku XVIII. Najstarsze
drzewa w parku mają nawet
400 lat, pałac i park są wpisane na listę zabytków, dlatego
każda, nawet najdrobniejsza
praca, musi być konsultowana z konserwatorem zabytków.
Firma ogrodziła już teren, żeby
ochronić go przed dalszymi
zniszczeniami.
– Najbliższe trzy miesiące postanowiliśmy poświęcić
na konsultacje z konserwatorem zabytków i przedyskutowanie z nim naszych pomysłów,
już jesteśmy po pierwszych
rozmowach – mówi Marta Szczypka, dyrektor hotelu
Flora. – Na pewno zaczniemy
od ratowania parku. Ludzie
wyrzucali tutaj śmieci, bezMAT. PRAS. KEUKENHOF

Teraz Synergię czeka jeszcze trudniejsze zadanie – budynek pałacu wybudowany

ELIZA MADEJ

W PIWNICY BĘDZIE
BASEN I PIWNE SPA,
NA PARTERZE MAŁY
BAR I RESTAURACJA,
A U GÓRY POKOJE
GOŚCINNE I SALE
KONFERENCYJNE.
MAGICZNY PARK
OTACZAJĄCY
ZAMEK ODZYSKA
BLASK, POJAWIĄ
SIĘ KWIATY,
A DO MUSZLI
KONCERTOWEJ
WRÓCI MUZYKA –
TAK NAJKRÓCEJ
MOŻNA OPISAĆ
PLANY FIRMY
SYNERGIA, KTÓRA
KUPIŁA ZESPÓŁ
PAŁACOWOPARKOWY PRZY
UL. KATOWICKIEJ.

Związkowcy w Isuzu
(Ispol) Tychy potwierdzają
doniesienia o możliwości
przejęcia przez koncern
Fiata europejskich zakładów General Motors.

domni palili ogniska wewnątrz
pni drzew... Wywozimy śmieci,
a w czerwcu w parku pojawią
się dendrolodzy, którzy zajmą
się leczeniem drzew. Obecnie trwają prace kanalizacyjne
metodą bezwykopową, aby nie
zniszczyć korzeni drzew – wyjaśnia Szczypka.
Park nazywa magicznym
miejscem – rosną tu dęby, platany, lipy. A już za rok pojawią się alejki spacerowe, pola
kwiatów cebulowych. Wzorem dla właścicieli, nomen
omen zajmujących się kwiatami na co dzień przecież, są
holenderskie parki kwiatowe.
Tam za oglądanie roślin trzeba
płacić, w Tychach park będzie
otwarty dla mieszkańców, ale
– wzorem zachodnim – zamykany na noc. Co roku kwiaty
będą sadzone w innych konfiguracjach, będą pochodzić
od polskich i holenderskich
producentów. – W parku będzie można chodzić po trawie,
rozłożyć sobie koc, zrobić piknik. Znajdzie się także wydzielone, ogrodzone miejsce, gdzie
psy będą mogły biegać bez
smyczy – tak jest we włoskich
parkach – mówi Szczypka.

Nowa przestrzeń
Za rok w parku mają pojawić się pola kwiatów cebulowych,
rodeem z Holandii.

Synergia chce, by tyszanie
mieli swoje miejsce, podobnie
jak mieszkańcy Chorzowa korzystają z rosarium. W parku po-

historia pałacu
Pałac został wybudowany w XVII wieku, dokładnie w 1685 r., przez Promnitzów. Była to pierwsza murowana
budowla w Tychach. W XVIII wieku
(w latach 1766-1782) książę pszczyński Fryderyk Erdmann von AnhaltCöthen rozbudował zabytek do obecnego kształtu. Nazywano go zamkiem
myśliwskim, ponieważ był siedzibą
panów na Pszczynie w czasie polowań w górnych i północnych lasach.
W XIX wieku znajdowała się tam siedziba urzędu leśniczego, w latach międzywojennych – piwiarnia, w latach 50.
XX wieku – dom kultury, a w latach 60.
– przedszkole. Zarządzał nim browar,
potem, wraz ze zmianą ustroju, pałac
przeszedł na własność gminy. Mieściła
się w nim siedziba Związku Górnoślą-

skiego. Od 2006 roku do grudnia 2007
dzierżawcą pałacu było przedsiębiorstwo Browary Restauracje Spiż, a przez
ostatni rok obiekt należał do gminy.

Pałac i fragment parku uwieczniony na
pocztówce z ok. 1910 roku. Reprodukcja
ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

wstanie oranżeria, w której kwiaty będą cieszyć oczy w zimie.
Do utrzymania kwiatów potrzebna jest woda, dlatego w dolnej części parku powstanie staw,
zasilany przez strumyk. To nie
koniec zmian – muszla koncertowa ma zostać przeniesiona
do niższego punktu parku, aby
uzyskać lepszy efekt akustyczny.
W każdy weekend mają się tam
odbywać koncerty uczniów tyskiej szkoły muzycznej, a mieszkańcy będą mogli w odremontowanym kiosku piwnym kupić
nie tylko złoty trunek, ale także
lody i kawę.

Mieszkać wśród
drzew
Właściciele nie zapominają jednak o budynku, zamierzają przygotować go do zimy
– wymienić rynny, uzupełnić
dach (był wymieniany 15 lat
temu, ale zdaniem Synergii
wymaga ponownego remontu). Teraz dowiadują się, w jaki
sposób przywraca się świetność tego typu budynkom
na świecie. Rozmawiali m.in.
z Marią Lipok-Bierwiaczonek,
dyrektorem Muzeum Miejskiego w Tychach. – Moim
największym marzeniem jest
otwarcie zarówno parku, jak
i pałacu dla mieszkańców.
To przecież dobro publiczne
– podkreśla dyrektor Bierwiaczonek.
Synergia nie zdecydowałła jeszcze, jak ostatecznie będ
dzie wyglądało wnętrze pałaccu. To w dużej mierze zależy
ood wytycznych konserwatora
zzabytków. Firma ma jednak
jjeszcze jeden pomysł. – Nasszym marzeniem są niemal
w całości oszklone pokoje,
kktóre stwarzałyby wrażenie,
żże mieszka się w parku. Chciellibyśmy, aby znalazły się one
w przybudówce do pałacu –
w
wyjaśnia Szczypka.
Na realizację tych planów
SSynergia daje sobie trzy lata,
jjednak już za rok – jeśli wszystkko pójdzie zgodnie z planem
– podczas Międzynarodowej
W
Wystawy Kwiatów Silesia Florra sztuka ogrodowa będzie prezzentowana na terenie parku.

Przedstawiciele dyrekcji
Isuzu (Ispol) nie chcą komentować tych informacji. – To są
czyste spekulacje, do których
nie chcę się odnosić – stwierdził Artur Kluba, dyrektor
personalny Isuzu, z którym
rozmawialiśmy 8 maja. – Żadna z firm i koncernów, wymienianych w tych doniesieniach,
nie zajęła w tej sprawie oficjalnego stanowiska. Jest jednak
zrozumiałe, że każda taka informacja w mediach wzbudza
zaniepokojenie pracowników.

Telekonferencja
Atmosfera w zakładzie jest
nerwowa i niepewna, wszyscy
zastanawiamy się, co dalej –
powiedział Jacek Urbańczyk,
przewodniczący zakładowej
„Solidarności”. – W piątek,
8 maja, uczestniczyliśmy w telekonferencji z przedstawicielami Europejskiego Forum
Pracowników (EFP) General Motors i informacje, jakie
nam przekazano, nie są opty-

mistyczne. Cały czas trwają
negocjacje między koncernami. Normalnie takie rozmowy toczą się kilka miesięcy,
ale teraz muszą szybko przynieść rozstrzygnięcia, bowiem
GM stoi na krawędzi bankructwa. Dlatego w tym przypadku
wszystko ma się rozstrzygnąć
na przełomie maja i czerwca. Z informacji, jakie do nas
dotarły, wynika, iż jest dwóch
inwestorów jawnych – Fiat
i koncern części zamiennych
Magna oraz dwóch niejawnych.

Zakład
z zyskiem
Zdaniem szefa „Solidarności” w Isuzu, pracownicy
nie mogą się pogodzić z myślą o ewentualnym zamknięciu firmy, która jest w dobrej
kondycji finansowej, przynosi rocznie dziesiątki milionów
zysku. Problem jednak w tym,
że Fiat ma fabrykę, produkującą silniki o podobnych
parametrach, jak te z Isuzu.
W ramach tzw. restrukturyzacji możliwa jest więc decyzja
o likwidacji tyskiej firmy.
– Jesteśmy w stałym kontakcie z naszą dyrekcją, spotykamy się na rozmowach, jednak w tym przypadku decyzje
zapadają wyżej – dodał Jacek
Urbańczyk.
Rzecznik Fiat Auto Poland Bronisław Cieślar nie
chciał wypowiadać się w tej
sprawie, ani komentować doniesień.
LESZEK SOBIERAJ

ŚWIŃSKA GRYPA?

Zachować spokój
W minionym tygodniu
do Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
w Tychach trafiło pięć
osób z podejrzeniem
zakażenia
wirusem
A/H1N1, czyli tzw. świńską grypą.

P

ierwszą osobę hospitalizowano w czwartek,
pozostałe, u których podejrzewano wirusa, w piątek.
Osoby te były przeziębione,
miały infekcje. – Po przyjęciu do szpitala pobrano
od nich wymazy i wysłano do badań w kierunku A/
H1N1. Osoby te izolowane
były na oddziale zakaźnym
tyskiego szpitala i znajdowały się pod ścisłym nadzorem
lekarzy, którzy monitorowali ich stan zdrowia – mówi
Grzegorz Gołdynia, dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach. –
Nie byli to tyszanie, ostatnia
osoba, która trafiła do szpitala, jest z okolic Mikołowa
– dodaje.
Większość z osób przyjętych do tyskiego szpitala, jakiś czas temu wróciła z terenów najbardziej zagrożonych
grypą, stąd też zachodziła
obawa, że mogą być zarażone.
– Obecnie czekamy jeszcze
na wyniki dwóch ostatnich
osób – mówi Gołdynia. Wyniki trzech przebadanych wcze-

śniej pacjentów nie wykazały
obecności wirusa, więc zostali
zwolnieni do domów.
Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach zapewnia, że wszystko
jest pod kontrolą. – Zalecam
spokój. Wszystko jest pod
kontrolą, nie bagatelizujemy
żadnego sygnału, sprawdzamy podejrzane przypadki,
ale zapewniam, nie ma powodów do obaw. Przykładem
jest choćby jedyny przypadek
tej choroby w Polsce. Kobieta,
która zachorowała była izolowana, a odpowiednie procedury sprawiły, że wszystko
skończyło się dobrze, a choroba nie przeniosła się na nikogo innego.
Zwraca też uwagę by nie
wyjeżdżać do krajów, gdzie
pojawia się najwięcej zachorowań. – Powinniśmy unikać skupisk ludzi oraz osób
przeziębionych, a także bardziej dbać o higienę osobistą, czyli częściej myć ręce,
zasłaniać usta przy kaszlu czy
kichaniu – radzi Gołdynia.
I podaje wskazówki, umożliwiające rozpoznanie objawów. – Są praktycznie takie
same, jak przy zwykłej grypie,
czyli gorączka, kaszel, kichanie, ból mięśni i stawów. Jednak wszystkie placówki służby zdrowia przygotowane są
na ewentualne wyłapanie takich przypadków. GK
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Pytanie
o „volkslistę”

t

Konkurs, wystawa zdjęć, uroczysta
sesja Rady Miasta. 4 czerwca Tychy
uczczą okrągłą rocznicę pierwszych,
częściowo demokratycznych wyborów.

14

kwietnia 1989 roku w Tychach zawiązał się Okręgowy Komitet Obywatelski
„Solidarność”, głównym inicjatorem jego powstania był nieżyjący już Janusz Reydych. –
Postanowiliśmy, że weźmiemy w tym udział.
W moim mieszkaniu spotkali się przedstawiciele „Solidarności” i Klubu Inteligencji
Katolickiej. Na maszynie napisaliśmy pismo
o utworzeniu komitetu – opowiada Jerzy
Smołka, ówczesny przewodniczący komitetu.

Podziel się wspomnieniami
Tak zaczyna się historia przygotowań
do czerwcowych wyborów w naszym mieście. Każdy z nas może podzielić się swoimi
wspomnieniami – miasto ogłosiło konkurs
dla tyszan. Prace powinny odpowiadać jednej z trzech kategorii: pamiętnik, wywiad lub
esej. Temat formy pamiętnika brzmi: „Pamiętam ten dzień”, hasło wywiadu: „Gdzie wtedy
byliśmy?” – wywiad ze świadkiem wydarzeń.
Można także napisać esej (od 3 do 10 stron)
na temat: „Co się stało 4 czerwca 1989 r. Fakty, mity refleksje”.
Czas na złożenie jednego egzemplarza
pracy jest do 18 maja, przyjmuje je Urząd
Miasta Tychy, Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy z Zagranicą (powinna być napisana czcionką Times New Roman 12 z 1,5
interlinią).
Prace ocenią przedstawiciele Prezydenta Miasta, Muzeum Miejskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej i zaproszeni goście (historycy, poloniści). Organizatorzy zaznaczają,
że praca powinna mieć charakter twórczy
— nie może być powieleniem lub kompilacją istniejących opracowań i opublikowanych
(także w internecie) źródeł; praca musi być
samodzielna i nigdzie do tej pory niepubliko-

Plakat autorstwa Tomasza Sarneckiego - Gary
Cooper na tle napisu „Solidarność”, zachęcał
do udziału w wyborach 4 czerwca 1989 r.

wana. Najlepsze w każdej kategorii prace zostaną nagrodzone.

JESZCZE RAZ
WRACAMY
DO WOJENNEJ
HISTORII
ŻWAKOWA, TYM
RAZEM ZA SPRAWĄ
MAILA, JAKI
NADESŁAŁ JEDEN
Z MIESZKAŃCÓW.
CHODZI
O TEKST PT. „OKIEM
HISTORYKA”
Z 17 MARCA BR.
W CYKLU „ŻWAKÓW.
HISTORIA
NIEOPISANA”.
Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Miasto szuka zdjęć
Oprócz konkursu, organizatorzy czekają
także na zdjęcia z 4 czerwca 1989 r., zrobione
w Tychach. Nie chodzi tylko o zdjęcia z wyborów – ma to być subiektywny obraz tamtego dnia, dokładnie taki, jakim go zapamiętaliśmy. Fotografie można przynosić do Muzeum
Miejskiego. Powstanie z nich wyjątkowa wystawa zdjęć, która zostanie pokazana podczas
uroczystej sesji Rady Miasta, organizowanej
4 czerwca o godz. 12. Czyli jak na plakacie –
w samo południe.

R E K L A M A

MARIETTA STEFANIAK

W

mailu czytamy: „Pan
Węcki pisze, cytuję:
„Czy domy podpalali Niemcy, volksdeutsche, których
w Tychach nie brakowało,
czy polscy żołnierze…”. Moje
pytanie brzmi – proszę o podanie ilości tych „volksdeutschów” w Tychach i jakiegoś przykładu, z nazwiska,
na dzień 02.IX.1939 r.?

Cztery grupy
Na początek muszę precyzyjniej wyjaśnić, co rozumiałem pod określeniem
„volksdeutsche” – wyjaśnia
Mirosław Węcki, historyk,
pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach.
– Jest to termin z epoki –
Niemcy tak określali „Niemców etnicznych”, mieszkających poza granicami Rzeszy
(w odróżnieniu od Reichsdeutschy).
Wprowadzona
w 1941 roku volkslista dzieliła Górnoślązaków na 4 grupy.
W I i II grupie byli niewątpliwie Niemcy, którzy otrzymali
obywatelstwo, III grupa, tzw.
grupa labilna (niepewna) narodowościowo – zdecydowana większość mieszkańców regionu. Grupa IV to renegaci.
Dla władz niemieckich grupa
III to też byli volksdeutsche.
Po stronie polskiej volksdeutschami zwykło się nazy-

LESZEK SOBIERAJ
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Mirosław Węcki specjalizuje się w historii II wojny
światowej.

wać osoby z I i II grupy volkslisty, a więc osoby działające
w przedwojennych niemieckich organizacjach i w czasie
wojny współpracujące z władzami nazistowskimi (m.in.
członkowie NSDAP). W kontekście sprawy Żwakowa jako
„volksdeutschy” rozumiałem
członków mniejszości niemieckiej.

Dokumenty
i relacje
Mirosław Węcki specjalizuje się w historii II wojny
światowej, a obecnie bada bogate archiwalia na temat działalności NSDAP (Narodowosocjalistyczna Niemiecka
Partia Robotników, sprawująca władzę w III Rzeszy) na Śląsku, w tym także w Tychach.
Właśnie w tych materiałach
sporo jest informacji na temat
mniejszości niemieckiej w Tychach.
– Można je także znaleźć
w aktach ZBOWiD, gdzie znajduje się m.in. relacja Franciszka Krzyżowskiego z lat 60. –
twierdzi M. Węcki. – Podaje on
kilka innych nazwisk w związku ze spaleniem Żwakowa.
Chodzi o członków Partii Młodoniemieckiej – Jungdeutsche
Partei (JdP) i Volksbundu.
Część z nich należała potem
do NSDAP. Zachowały się akta
jej tyskich struktur, jednak
materiały te wymagają jeszcze
opracowania.

Nazwiska…
Niektórzy z mieszkających w Tychach Niemców, należeli do różnych organizacji
działających na terenie miasta, a ich wykaz można znaleźć w publikacji autorstwa
Michała Szymkiewicza, wydanej w ubiegłym roku przez
Muzeum Miasta Tychy). Największą z nich był Volksbund,
a do najważniejszych, choć
niekoniecznie
najliczniejszych, należała wspomniana
faszyzująca Partia Młodoniemiecka. Według literatury i akt
gminy Tychy partia ta liczyła
około 40 członków. Z jej szeregów rekrutowali się najgorliwsi współpracownicy władz
niemieckich podczas II wojny
światowej. W Tychach najbardziej znani byli: Paul Latussek
oraz późniejsi ortsgruppenleiterzy tyskiej NSDAP Kurt Ryschka i Kurt Waluscha.
Latussek był szefem tzw.
straży obywatelskiej (Ortswehr) – formacji utworzonej
we wrześniu 1939 z miejscowych Niemców, oskarżanej
o liczne zbrodnie na działaczach polskich organizacji
– np. powstańcach. W ogóle osób przyznających się
do narodowości niemieckiej
było w Tychach niemało. Nie
dysponuję jednak dokładnymi danymi, bo i ta sprawa, w kontekście akt tyskiej
NSDAP, wymaga zbadania
i zweryfikowania – dodaje
historyk.

OTACZARNIA ZAWIESZONA

Raport do uzupełnienia
Nadal nie wiadomo kiedy i gdzie KEM
Tyskie Drogi zrealizuje swoją najważniejszą inwestycję, czyli otaczarnię.

O

statecznie upadła lokalizacja przy ul.
Serdecznej, gdzie firma miała swoją
działkę. M.in. na skutek protestów mieszkańców Urbanowic, KEM Tyskie Drogi sprzedał
tę działkę jednej z katowickich firm, która
w tym miejscu zamierza postawić halę produkcyjną.
Z kolei lokalizację otaczarni przy ul.
Lokalnej, w pobliżu oczyszczalni ścieków
RCGW, oprotestowali mieszkańcy i ekolodzy z Bierunia. Rozpoczęto postępowanie
administracyjne, które, jak się dowiedzieliśmy w urzędzie miasta, zostało zawieszone
do chwili, kiedy KEM Tyskie Drogi uzupełni
tzw. raport oddziaływania na środowisko.

– Po półtora roku różnych działań, postępowań, jestem coraz bardziej sceptyczny,
jeśli chodzi o budowę przez nas otaczarni,
a bez tej inwestycji efektywność ekonomiczna naszej firmy stoi pod znakiem zapytania
– powiedział Zbigniew Godula, prezes KEM
Tyskie Drogi. – Nie czekając na rozstrzygnięcia dotyczące ul. Lokalnej, znaleźliśmy działkę w Woli i już nawet wpłaciliśmy zaliczkę,
jednak ostatecznie do podpisania umowy nie
doszło, bo właściciel terenu zmienił zdanie.
Nie mając wytwórni mas bitumicznych,
KEM Tyskie Drogi ponosi rocznie niemałe straty i ma problemy z prowadzeniem
drogowych inwestycji. Zdarzają się postoje
w pracach z powodu braku asfaltu, zamawianego w innych otaczarniach, bowiem te
produkują przede wszystkim na własne potrzeby. LS

w w w.tychy.pl
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W TYSKICH PRZEDSZKOLACH

Koniec batalii
TT: 29 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie oddalił skargę kasacyjną wojewody śląskiego w sprawie uchwały dotyczącej ograniczenia
sprzedaży słodyczy w sklepikach szkolnych, której jest
pani autorką.
URSZULA
PAŹDZIOREKPAWLIK: Skarga została oddalona z powodów formalnych.
Towarzyszący procesowi szum
medialny spowodował, że inne
gminy również zajęły się sprawą
żywienia dzieci, m.in. gmina Kodulka pod Warszawą, wzorem
dla nich jest tyska uchwała.
Jak wygląda realizacja
uchwały?
Uchwała jest realizowana
od października 2008 r. Najpierw odbyły się spotkania
z MZO, dyrektorami szkół, gdyż

trzeba było wyjaśnić wiele
spraw, m.in. kwestię przygotowywania kanapek w sklepikach,
na co była potrzebna zgoda sanepidu. Od lutego 2009, uchwałę realizują już wszystkie szkoły,
ajenci proponują zdrową żywność zamiast wysokotłuszczowych produktów. Pamiętajmy,
że uchwała ma charakter intencyjny, co oznacza, że nikt
nie zakazuje sprzedaży słodyczy. Chodzi nam o podnoszenie
świadomości zarówno dzieci,
jak i rodziców.

Tylko ajenci polecają owoce?
Nie, ważnym elementem jest
część edukacyjna, odbywają się
lekcje dotyczące zdrowego żywienia. Mam jeszcze inne pomysły, m.in. wprowadzenie
wspólnej przerwy śniadaniowej
i rozmowy z rodzicami podczas
wywiadówek, bo to w dużej mierze od nich zależy, co jedzą ich
dzieci. MS

Bezcenne
miejsca
ELIZA MADEJ

Rozmawiamy z radną
Urszulą Paździorek-Pawlik.

W PIĄTEK ZAKOŃCZYŁA
SIĘ REKRUTACJA
UZUPEŁNIAJĄCA.
W JEJ WYNIKU DO TYSKICH
PRZEDSZKOLI DOSTAŁA
SIĘ CZĘŚĆ DZIECI, JEDNAK
CIĄGLE BRAKUJE MIEJSC
DLA PONAD SETKI
MALUCHÓW.
Grzegorz Kusz, Marietta
Stefaniak
redakcja@twojetychy.pl

MĄKOŁOWIEC I CZUŁÓW

P

rzed wejściem do Przedszkola nr 6
przy ul. Konecznego zbierają się rodzice, których dzieci nie dostały się do
przedszkola za pierwszym razem. Na liście
wywieszonej na drzwiach znajdują się nazwiska tych, którzy od razu mogą podpisać umowę z dyrektorem.
Zuzia Bartnicka 24 maja skończy
trzy lata. Do przedszkola dostała się dopiero w wyniku rekrutacji uzupełniającej.
– Gdyby się nie udało, Zuzią opiekowałaby się babcia – mówi Daria Bartnicka,
mama. Rodzice przyjętych dzieci podkreślają, że czują wielką ulgę. Problem natomiast mają ci, dla dzieci których miejsca
w przedszkolu zabrakło. Co w tej sytuacji?

W Miejskim Zarządzie Ulic
i Mostów opracowano studium rozwiązań komunikacyjnych
dotyczących
połączenia
Mąkołowca
z Czułowem i drogą w kierunku Katowic.

M

ąkołowiec w kierunku centrum Tychów
(i np. Bielska-Białej) ma obecnie połączenie jedynie poprzez
ul. Mikołowską. W razie jej remontu, czy poważnych zdarzeń
drogowych, może się okazać,
że dzielnica zostanie odcięta
od świata. – Przygotowanie podobnych opracowań dla różnych
dzielnic i części miasta jest konieczne, bo dzielnice rozwijają
się w szybkim tempie i trzeba im
zapewnić odpowiednią komunikację, połączenia z głównymi drogami – mówi Arkadiusz
Pastuszka z MZUiM. – Przygotowaliśmy trzy warianty połączenia Mąkołowca z Czułowem
i z trasą do Katowic, by pokazać,

jakie są możliwości. Pierwszy
zakłada budowę drogi przez las,
drugi skrajem lasu, trzeci – połączenie ul. Dołowej z ulicami
w Czułowie. Z uwagi na walory
przyrodnicze, nie ma możliwości realizacji dwóch pierwszych
wariantów, zresztą na ten temat
jednoznacznie wypowiedziało
się już Nadleśnictwo Katowice.
Pozostał zatem trzeci, który wydaje się najbardziej realny.
Dodajmy, iż wariant ten
uwzględnia nie tylko stanowisko
nadleśnictwa, ale także protesty
ekologów i niektórych mieszkańców, obawiających się budowy w okolicy jednej szerokiej
drogi. Poprzez połączenie ulicy Dołowej z kilkoma ulicami
w Czułowie, ruch między dzielnicami będzie bardziej rozproszony i z pewnością odciąży ul.
Mikołowską.
Inwestycja drogowa w Mąkołowcu jest obecnie na etapie
studium, na bazie którego opracowany zostanie projekt. LS

Obawa czy niewiedza?
Dodatkowych miejsc, wraz z oddziałami przedszkolnymi w szkołach, w rekrutacji uzupełniającej było 220.
– W oddziałach przedszkolnych nadal mamy 154 wolne miejsca. Na przykład
przy Szkole Podstawowej nr 40 jest oddział przedszkolny zorganizowany dla dzieci w wieku 3-6 lat i tam nie zgłosiła się ani
jedna osoba, zatem wciąż jest 25 wolnych
miejsc. Dlaczego nie ma chętnych? To chyba obawa przed szkołą – mówi Krystyna
Solarek, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach. – Rodzice uwa-
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TYSKIE TARGI BUDOWNICTWA

ELIZA MADEJ

Dla domu
Ekologiczne piece, kominki,
kolektory słoneczne, meble
ogrodowe, tynki i oświetlenie, zaprezentowali wystawcy Tyskich Targów Budownictwa i Wyposażenia
Wnętrz.

I

mpreza trwała od piątku
do niedzieli na tyskim Stadionie Zimowym. Targi odwiedziło
ponad 5 tys. osób. W tym roku
swoje produkty prezentowało
80 wystawców, głównie z Polski,
ale także z Czech. Podczas targów można było poznać głównie
oferty firm branży instalacyjnej
oraz produkujących okna, drzwi
i ogrodzenia. Nie zabrakło też
producentów tynków, oświetlenia i wyposażenia wnętrz. Coś
dla siebie znalazł każdy, kto planuje budowę, czy remont domu
lub mieszkania. Największym
zainteresowaniem cieszyło się
stoisko z... wielofunkcyjnymi

Tychy wzbogaciły się o kolejne kamery monitoringu
miejskiego – jedną przy
„Żyrafie” przy ul. Edukacji i dwie na al. Niepodległości.

W
Targi odwiedziło 5 tys. osób.

fotelami do masażu. Wielu odwiedzających na własnej skórze
sprawdzało ich możliwości. –
To superurządzenie, po masażu
na tym fotelu czuję się jak nowo
narodzona. Szkoda tylko, że są
takie drogie – zachwalała je Anna
Makowska, która na targi przyjechała z mężem. Za rok dziesiąta
edycja imprezy. – Mamy już zaplanowane niespodzianki, dlatego już dziś zapraszamy – mówi
Katarzyna Chmielewska, z Biura
Promocji i Wystaw Astra, organizatora targów. GK

krótce kolejne trzy kamery pojawią się na rondzie
ulic Jaśkowickiej i Stoczniowców,
w okolicach skateparku, oraz
przy ulicy Stoczniowców w okolicach myjni. Z informacji Straży Miejskiej wynika, że obecnie
dziesięć punktów miasta monitoruje 14 kamer. Do tego trzeba
doliczyć jeszcze kamery na tyskim lodowisku.
– Do wakacji uruchomimy
jeszcze pięć kolejnych kamer –
informuje Mariusz Wojakowski ze Straży Miejskiej. Kamery umożliwiają wykonanie
zdjęcia zdarzenia lub sprawcy
i przekazanie go uprawnionym
służbom jako materiał dowodowy. GK

Daria Bartnicka w miniony piątek znalazła na liście przyjętych do Przedszkola
nr 6 imię i nazwisko swojej 3-letniej córeczki Zuzi.

żają, że w szkole może być bardziej głośno
czy niebezpiecznie. Tymczasem warunki są
bardzo dobre. Dzieci mają dużą salę, gdzie
jest kącik zabaw, krzesła, stoliczki, własną
toaletę. Na przerwę nie wychodzą na duży
korytarz. Zajęcia świetlicowe odbywają
się w tej samej sali, a obiad jedzą w czasie,
gdy na stołówce nie ma już innych dzieci.
Dodatkowy plus to czas zajęty zabawami
aż do godziny 15, a nawet 16, aż po dzieci
przyjdą rodzice – dodaje Krystyna Solarek.
Za przykład podaje Szkołę Podstawową nr 36, gdzie takie rozwiązanie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
– Obecnie w SP 36, gdzie są dwa mieszane oddziały, nie ma już miejsc. Odział ten
działał już rok temu i się sprawdził. Rodzice, którzy rok temu posłali tam swoich trzy- i czterolatków już pytają o zapisy na nowy rok. To rozwiązanie bardzo im
pasowało i byli zadowoleni. A to, że dzieci
młodsze były w grupie ze starszymi kolegami, uznali za spory plus, mówią, że dzięki temu ich dzieci dużo szybciej się uczą
– dodaje Solarek.

Powstaną dodatkowe
Jak zapewnia zastępca dyrektora MZO,
w planach są nowe miejsca. Nie było bowiem
jeszcze naboru do przedszkoli nr 10 i 11, gdzie
po adaptacji i remoncie strychów powstanie
dodatkowych 100 miejsc. – W tej chwili nie
możemy jeszcze określić czy to na pewno będzie 1 września, a nie np. 1 października, ale
na pewno te miejsca powstaną – tłumaczy.
Dodatkowa grupa ma też powstać
w Przedszkolu Muzycznym, jednak też nie
ma pewności, czy nastąpi to przed 1 września. Kolejne miejsca – według zapowiedzi
– pojawią się 1 września w dwóch nowych
punktach przedszkolnych. – Dlatego myślę,
że rodzice powinni uzbroić się w cierpliwość
i czekać, bo wolne miejsca na pewno będą.
Co roku zresztą 1 września jest wiele przypadków, kiedy sytuacja rodziców się zmienia, np. tracą pracę czy się przeprowadzają
i w wyniku tego robi się wolne miejsce. Nie
wspominam już o sytuacjach, gdy maluch
po prostu nie chce chodzić do przedszkola
i rodzice po miesiącu go wypisują – mówi
Solarek.

DZIEŃ STRAŻAKA W TYCHACH

Odznaczenia i nowy wóz
ELIZA MADEJ

Drogowe
propozycje

6 maja w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Tychach odbyły się uroczystości z okazji
Dnia Strażaka.

P

odczas apelu, strażacy
odebrali srebrne i brązowe odznaki „Zasłużony Dla
Ochrony Przeciwpożarowej”
nadane przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz otrzymali awanse
na wyższe stopnie. Wyróżnienia otrzymali także m.in. prezydent miasta Andrzej Dziuba oraz dyrektor kopalni Piast
Jacek Kudela. – To odznaczenia dla osób, które wspomagają ochronę przeciwpożarową
na terenie naszego działania
– mówił st. bryg. Kazimierz
Utrata, komendant PSP w Tychach. Podczas apelu chwilą
ciszy uczczono także pamięć
ofiar, które 13 kwietnia zginęły
w pożarze w Kamieniu Pomorskim, oraz ofiar pożarów i wypadków w ostatnim roku.
Uroczystość zakończyło wręczenie tyskim strażakom nowego pojazdu. Lekki

St. bryg. Ryszard Popyk (z lewej), zastępca Śląskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach wręczył medale, odznaczenie otrzymał m.in.
asp. sztab. Maciej Raj, dowódca zmiany w Komendzie
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

samochód specjalny ratownictwa technicznego do usuwania skutków poważnych
awarii kosztował 610 tys. zł
i zastąpi starszą mazdę. 160
tys. zł przekazało miasto Tychy, a 50 tys. zł powiat bieruńsko-lędziński. Pozostała
kwota – 400 tys. zł to środki
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej oraz budżetu państwa.
W uroczystościach wzięli też udział Ryszard Popyka – zastępca Śląskiego Komendanta
Wojewódzkiej
PSP w Katowicach, zastępcy prezydenta Tychów oraz
włodarze Bierunia, Lędzin,
Bojszów, Chełmu Śląskiego
i Imielina. GK
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nasze Tychy
TYSKIE GIMNAZJA NAGRODZONE

Na

początku roku w Sejmie pojawiła się mała
książeczka nazwana „Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec
osób niepełnosprawnych” autorstwa Judy Cohen; publikacja przetłumaczona i wydana
na zlecenie Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej. Wzbudziła zrozumiałe zainteresowanie
katowickiego posła, poruszającego się na wózku, Marka Plury.
W efekcie już w lutym jego biuro
poselskie w Katowicach zorganizowało konkurs o nazwie „Z taktem i uśmiechem”. Ideą było propagowanie właściwych relacji
z osobami niepełnosprawnymi
w codziennym życiu.
Organizatorzy z wiarą w pomysłowość uczniów, formę realizacji idei konkursu pozostawili
otwartą: od prostej lekcji wychowawczej po film, przedstawienie
teatralne czy wystawę.
– Idea konkursu zrodziła się
z przekonania, że integracji najlepiej służy poznawanie się już

Uroczysta gala odbyła się 4 maja. Na zdjęciu poseł Marek
Plura oraz reprezentanci nagrodzonych gimnazjów.

od najmłodszych lat, dlatego ten
konkurs jest skierowany do gimnazjalistów – mówi Marek Plura. – To oni już za chwilkę staną
się ludźmi dorosłymi, tymi, którzy będą mogli pomóc osobie
na wózku wsiadającej do tramwaju, którzy będą zarządzać naszym miastem, którzy będą – być
może – tworzyć prawo. Od tych
pierwszych pozytywnych doświadczeń z osobą niepełnosprawną zależy, jak nasze życie
będzie wyglądało na co dzień.

Kalendarz
Na konkurs uczniowie
Gimnazjum nr 3, pod opieką
Anety Kolasy i Grażyny Sokołowskiej wykonali imponujący,
piękny w treści i formie, wielki
rozmiarami kalendarz na rok
2010, który w czytelny sposób
przypomina o potrzebach niepełnosprawnych. Jak się dowiedzieliśmy, projekt był jednym z kandydatów do nagrody
głównej.

Cykl imprez

PREZYDENT MIASTA TYCHY
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu użytkowego – garażu nr 73 o pow. użytkowej 15,82 m2, położonego w kompleksie garaży przy ul. Grota Roweckiego w Tychach wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste do dnia 24.11.2094 r. udziału wynoszącego 0,0087 części
działki nr 3463/70 o pow. 4.664 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 15222.
Garaż można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z ROM-em nr IV mającym siedzibę przy al. Niepodległości 76, telefon: 227 – 22 – 02.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.255,00 zł
w tym: wartość lokalu: 3.982,00 zł
wartość gruntu: 5.273,00 zł
Wysokość wadium wynosi 925,50 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2009 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta
Tychy, al.Niepodległości 49, sala 100 (I piętro).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłata wadium* najpóźniej do dnia 12 czerwca 2009 r. w wysokości 925,50 zł.
2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz
ich akceptacji.
* Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione w gotówce należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tychy Wydział Budżetu i Księgowości nr 80 1050 1214 1000 0022 8584 5281 w ING Bank
Śląski SA w Katowicach, dniem dokonania wpłaty wadium przelewem jest data
wpływu wpłaconej kwoty na konto Urzędu Miasta.
Wadium w formie obligacji Skarbu Państwa i papierów wartościowych, wnosi się
na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 03.09.2002r.
w sprawie trybu i warunków postępowania domów maklerskich i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz.U.02.165.1354). Zabezpieczenia dokonuje uczestnik przetargu na rzecz Miasta Tychy. Składa oryginał dokumentu w kasie – na parterze urzędu w Biurze Obsługi Klienta, a potwierdzoną przez Wydział
Budżetu i Księgowości kopię dokumentu załącza się do składanego oświadczenia
o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
Dowód dokonania wpłaty wadium oraz oświadczenie należy złożyć w pokoju 720
(VII piętro) Urzędu Miasta Tychy w terminie do dnia 12 czerwca 2009 r. do godz.
15:00.
Dodatkowe informacje, druk oświadczenia oraz warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia są do uzyskania w Urzędzie Miasta Tychy
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 720, VII piętro) w godz. 7.30
do 15.30 (tel. 776-37-20).
Prezydent Miasta Tychy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.
Treść niniejszego ogłoszenia i warunki przetargu są dostępne na stronie internetowej: www.umtychy.pl
Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Szymkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami

w ramach konkursu,
tyscy wędkarze złowili
(i wypuścili z powrotem
do jeziora) 69 karpi i łącznej
wadze 692,9 kg.

SONDA – CO O TYM MYŚLISZ

Gimnazjum nr 10 przy ZS
nr 1 sąsiadujące z Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym otrzymało wyróżnienie za cykl wspólnych z sąsiadami zabaw i imprez. – Wcześniej
ustalamy, jakie ćwiczenia i konkurencje można przeprowadzić
– wyjaśnia Izabela Bielecka, pedagog. – Zaproszeni uczniowie bardzo przeżywają pobyt
w naszej szkole. Traktują go,
jako szczególne wyróżnienie
i dobrą zabawę z rówieśnikami. Aby uniknąć nieprzewidzianych, niezręcznych sytuacji, przeprowadzam z moimi
uczniami lekcje wychowawcze
dotyczące postaw wobec ludzi
niepełnosprawnych.
Zawsze
powtarzam, że niepełnosprawni chcą być odbierani przez
wszystkich, jako osoby „pełne”,
mające potrzeby duchowe, zdolne nie tylko do brania, ale także
do dawania.
MAREK CISZAK

Komunijne prezenty
Jaki prezent kupić dziecku na komunię? Oto, co odpowiedzieli nam tyszanie:
HENRYKA
DRZEWIECKA
Słyszałam od córki,
że obecnie bardzo modne
jest kupowanie dzieciom
na komunię komputerów
stacjonarnych. O innych
modnych prezentach nie
słyszałam.
MARCIN
NIEBUDEK
Popularne
prezenty
to ostatnio telefony komórkowe i inne gadżety elektroniczne takie
jak odtwarzacze mp3
czy mp4. Sam chciałbym dostać np. laptopa,
bo to obecnie nie tak drogi sprzęt jak kiedyś,
a bardzo przydatny.

R E K L A M A

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 263 z późn. zm.)

W tym rankingu drugi
był Sebastian Kosmowski
– karp o 21,3 kg, a trzeci
Krzysztof Malmon – 6,1 kg.
W minionym roku,

JANUSZ PAWLIK
Według mnie dalej istnieje moda na kupowanie rowerów i rolek w prezencie.
Jeśli ktoś ma więcej pieniędzy może oczywiście kupić komputer czy dobrą
„komórkę”. Sam nie pamiętam co dostałem na komunię, jednak to były
czasy kiedy dawano zegarki i łańcuszki.
JANINA DOŁOWICZ
W mojej rodzinie przeważnie dajemy wspólnie
pieniądze, za które można kupić sobie jakiś jeden porządny prezent,
np. komputer. Niektóre
osoby przesadzają i wydają naprawdę zbyt wielkie kwoty na prezenty.
not. GK

ZDJĘCIA: ELIZA MADEJ

Dwa z pięciu wyróżnień
w konkursie „Z taktem
i uśmiechem” przypadły
tyskim gimnazjom: nr 10
z Zespołu Szkół nr 1 i nr
3 im. Jana Pawła II. Ogłoszenie wyników nastąpiło
w przeddzień Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją, 4 maja, podczas uroczystej gali w przepięknych
wnętrzach katowickiej Akademii Medycznej.

MAREK CISZAK

Z taktem

W Paprocanach, w siedzibie
tyskiego koła Polskiego
Związku Wędkarskiego,
podsumowano kolejną
edycję konkursu
karpiowego. Tytuł
„Najlepszy Łowca Karpi”
przypadł Piotrowi
Smeichelowi – złowił
7 ryb o łącznej wadze
77,6 kg. Drugie miejsce zajął
Sławomir Kubica – 66 kg
(7 ryb), a trzecie Gabriela
Trocha – 64,9 kg (5 ryb).
Rekordowego karpia złowił
Włodzimierz Nikonorow
z Katowic. Ryba ważyła
22,3 kg (95 cm długości).

ELIZA MADEJ

Flash: Piątek, 8 maja, godz. 17:30

w w w.tychy.pl
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instrukcja obsługi
obsługi miasta
miasta
MOTOCYKLIŚCI I INNI

Rośnie liczba wypadków
z udziałem motocyklistów.

Z

wiosną częściej notujemy
takie zdarzenia, a podczas
weekendu 25-26 kwietnia na tyskich drogach doszło do trzech
wypadków. Nikt nie zginął, jednak skutki były poważne – mówi
Magdalena Bieniak z Komendy
Miejskiej Policji w Tychach.
21-letni mieszkaniec Katowic mknął kawasaki ul. Beskidzką w stronę Bielska. Prawdopodobnie na skutek nadmiernej
prędkości, utracił panowanie
nad motocyklem na łuku drogi,
przewrócił się i stoczył do rowu.
W stanie ciężkim trafił do szpitala. Tego samego dnia na ul.
Przemysłowej 34-letni mieszkaniec Tychów wyprzedzał hondą
lanosa, kiedy samochód skręcał
w lewo. Motocyklista uderzył
w bok auta, doznając m.in. złamania obojczyka. Dzień później
40-letni tyszanin na dukati potrącił na przejściu dla pieszych
na ul. Edukacji 62-letnią kobietę
(doznała złamania palca).
W ub.r. na tyskich drogach
motocykliści spowodowali 17
wypadków i kolizji, w wyniku
których śmierć poniosła jedna osoba, a 10 zostało rannych.
Wiek kierujących jednośladami
to najczęściej 20-29 lat. A na naszych drogach motocykli syste-

matycznie przybywa. Na koniec
2008 roku w Tychach zarejestrowanych było 1.496 jednośladów
(w tym 185 nowych), w 2004 r.
– 992 (34).
– Nasza komenda włączyła się do kampanii społecznej
„Użyj wyobraźni”, nastawionej
na zmianę mentalności użytkowników dróg – dodaje M.
Bieniak. – Chcemy propagować zgodne z prawem, kulturalne i bezpieczne zachowania,
wskazując jednocześnie zagrożenia i skutki brawurowej jazdy. Kampania adresowana jest
do różnych grup uczestników
ruchu drogowego – bezpieczeństwu motocyklistów poświęcony będzie kwiecień i czerwiec,
młodym kierowcom trzy miesiące – od czerwca do sierpnia,
a okres jesienno-zimowy – pieszym. Przede wszystkim jednak
2009 r. został ogłoszony został
„Rokiem bezpieczeństwa pieszych” i w ramach obu kampanii cały czas prowadzimy akcję
informacyjną w mediach, a także bezpośrednio – informujemy, pouczamy, organizujemy
spotkania.
Hasło „Użyj wyobraźni”
odnosi się do wszystkich użytkowników dróg, jednak biorąc
pod uwagę sposób, w jaki jeżdżą
niektórzy motocyliści – do nich
szczególnie. LS

PRZYJEDZIE AMBULANS

Dar życia
„Krew dla każdego – krew
dla pieszego” – pod tym hasłem w środę pod siedzibą
Komendy Miejskiej Policji
odbędzie się zbiórka krwi.

K

rew zbierana będzie dla
osób
poszkodowanych
w wypadkach drogowych. Przed
tyską komendą w godz. 9-14
na krwiodawców czekać będą
specjalne ambulanse. Do akcji
włączą się również inne służby
mundurowe, m.in. straż miejska,
straż pożarna oraz Wojskowa
Komenda Uzupełnień.

Podczas akcji zostanie zaprezentowany samochód ratowniczy Straży Pożarnej oraz
pojazdy Wojska Polskiego. Organizatorem akcji jest Komenda
Miejska Policji w Tychach oraz
Komenda Powiatowa Policji
w Bieruniu.
Przypominamy, że aby oddać krew trzeba być zdrowym,
mieć od 18 do 65 lat, ważyć
co najmniej 50 kg, mieć przy
sobie dokument tożsamości
ze zdjęciem, a przed oddaniem
krwi należy koniecznie zjeść lekki posiłek. GK

DYŻUR REPORTERA

032 325 72 38
LESZEK SOBIERAJ
l.sobieraj@twojetychy.pl
Na Państwa telefony czekamy
w każdy wtorek w godz. 9.30-15.30.

Przed finiszem
W LIPCU MINĄ
DWA LATA
OD ROZPOCZĘCIA
PRAC
KANALIZACYJNYCH
W DZIELNICACH
OBRZEŻNYCH
TYCHÓW.
I CHOĆ NADAL
PRZYPOMINAJĄ
ONE WIELKI PLAC
BUDOWY, WIDAĆ
JUŻ ŚWIATEŁKO
W TUNELU –
DO ZAKOŃCZENIA
INWESTYCJI
POZOSTAŁO
NIESPEŁNA
8 MIESIĘCY.
Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Z

akończyły się już prace projektowe i dokumentacyjne,
roboty są w toku, a niebawem
inwestor przystąpi do rozliczenia z wykonawcami pierwszych
kontraktów. O największej tyskiej inwestycji rozmawiamy
ze Zbigniewem Gieleciakiem,
Pełnomocnikiem Prezydenta ds.
Realizacji Projektu „Gospodarka
ściekowa w Tychach”.

TT: Gdzie najwcześniej zakończą się prace w terenie?
ZBIGNIEW GIELECIAK: Finiszujemy w Czułowie, gdzie inwestycja zakończy się w maju.
Do wykonania pozostało 3,5 km
kanalizacji, pozostaną do odtworzenia drogi i rozliczenie kontraktu. Dodam, że rozliczenia między
wykonawcą a inwestorem czyli urzędem miasta odbywają się
na bieżąco, natomiast rozliczenie
z Unią Europejską nastąpi całościowo, po zakończeniu inwestycji. Dobiegają także końca prace
na oczyszczalni, gdzie do zrobienia pozostało jeszcze tylko zadaszenie tzw. zagęszczacza grawitacyjnego. Nastąpi to w tym
tygodniu, co oznacza, że o kilka
tygodni wyprzedziliśmy harmonogram.
Obecnie
trwają
prace
we wszystkich dzielnicach.

ELIZA MADEJ

Zgubna prędkość

POZOSTAŁO 8 MIESIĘCY I 122 KM KANALIZACJI

Największych utrudnień możemy spodziewać się
na ul. Kościuszki.

Gdzie należy spodziewać się
największych utrudnień?
Myślę, że na ul. Kościuszki, gdzie
inwestycja rozpoczęła się 4 maja.
To wąska, jednokierunkowa ulica z dużym natężeniem ruchu,
przy której jest wiele sklepów,
firm, budynków mieszkalnych.
Jej zamknięcie wzbudzało sporo
emocji, jednak podczas niedawnego spotkania z mieszkańcami
i właścicielami sklepów doszliśmy do porozumienia, w jaki
sposób prowadzone będą prace.
Ulica Kościuszki będzie nieprzejezdna, ale zamkniemy jedynie
20-30 metrowy odcinek, który
będzie się „przemieszczał” w zależności od prac. Ruch na ulicy
będzie dwukierunkowy – z jednej i drugiej strony zamkniętego odcinka. Są też tutaj pewne
problemy techniczne, bowiem
bliskość Potoku Tyskiego powoduje podwyższony stan wód
gruntowych, a poza tym kanalizacja położona jest na dużej głębokości, nawet ponad 3 m.
Trudnym zadaniem na letnie
miesiące będzie przewiert pod
skrzyżowaniem ul. Mikołowska
– Dołowa – Burschego, gdzie
poprowadzony zostanie główny
rurociąg odprowadzający ścieki
z Mąkołowca. I trzeci poważny
problem to Cielmice. Prace już
się rozpoczęły, a projekt zakłada
wykonanie tutaj 22 km kanalizacji. Trzeba jednak wziąć pod
uwagę, że w tej dzielnicy jest wiele gospodarstw rolnych i musimy je tak prowadzić, by umożliwić zwiezienie rolnikom plonów.
W tym przypadku chodzi nie tylko o dojazd do posesji.
A Ośrodek Wypoczynkowy
Paprocany?
Pod względem technicznym
prace nie będą stanowiły więk-

szego problemu, choć nie wykluczam, że i tutaj wody gruntowe mogą sprawić problemy,
np. przy budowie przepompowni. Do niej z kilku miejsc prowadzić będzie kanalizacja. Prace
rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia, kiedy poziom wód
gruntowych jest najmniejszy.

Ile osób do tej pory zgodziło się na przyłączenia, a ile
nie?
Mamy zgodę na przejście
i doprowadzenie kanalizacji
dla 9,5 tysiąca nieruchomości, nie zgodziło się tylko kilku
właścicieli. Jeśli nie ma innej
możliwości, to w przypadku
odmowy postępujemy w myśl
przepisów o ograniczeniu prawa dysponowania gruntem
z uwagi na cel ogólnospołeczny. Stało się tak w czterech
przypadkach. Decyzję w tych
sprawach wydaje organ zastępczy – w tym przypadku Prezydent Katowic.
A co z nieruchomościami,
których nie objął projekt?

Wycinanie drzew
Jestem zdegustowana tym,
co zrobiono z drzewami pod
moim oknem. Jakiś czas
temu pojawiła się na naszej ulicy (Niepodległości
88 – przyp. red.) firma, która zaczęła przycinać te drzewa. Moim zdaniem zrobiono to nieudolnie. Drzewa
są ogołocone i pokaleczone.
Wycięto wiele zdrowych gałęzi. Kto zatrudnił tych „fachowców” i kto odpowiada
za te zniszczenia?
Odpowiada WŁADYSŁAW
RÓŻNICKI, kierownik Rejonu Obsługi Mieszkań-

ców nr 4 MZBM: Faktycznie,
taka wycinka była w tym miejscu niedawno robiona, dokładnie 22 kwietnia. Chcieliśmy
trochę prześwietlić to miejsce,
gdyż gęste gałęzie zatrzymywały promienie słońca, dochodzące do bloku. Firma, która
ma z nami podpisaną umowę
i zajmuje się utrzymaniem zieleni na osiedlu wycięła pojedyncze
gałęzie i prześwietliła drzewa.
I według nas zrobiła to dobrze.
Na ulicy, o której mowa, od jakiegoś czasu istnieje konflikt
mieszkańców. Jedni chcą słońca, inni cienia, stąd zapewne te
protesty. not. GK

W telefonach do redakcji
mieszkańcy najczęściej pytają o drogi. Jedna z mieszkanek Czułowa była zbulwersowana, kiedy po utwardzeniu ul. Modrzewiowej,
znów pojawiły się na niej
ciężarówki i nawierzchnia
została zniszczona.
Mieszkańcy oczekują, że po zrobieniu kanalizacji, od razu na drogach pojawi się asfalt. Tymczasem ciężki sprzęt musi dojechać
np. na sąsiednią ulicę. Jeśli ulica
Leszczynowa została zamknięta,
to trzeba było jeździć Modrzewiową. Wykonawca ma doprowadzić drogę do takiego stanu,
jaki był przed inwestycją. I to jest
robione, z tym, że wykonawca musi usunąć usterki i dać
gwarancję na drogę. Np. na ul.
Szkolnej w Wilkowyjach firma
położyła asfalt, ale droga jest już
zniszczona, bo trzeba było ciężkim sprzętem dojechać w inne
miejsca. I teraz wykonawca musi
kłaść asfalt jeszcze raz, na własny
koszt.

w liczbach
æ 100 km – październik 2008.
æ 150 km – grudzień 2008.
æ 200 km – maj 2009.
æ Stanowi to ponad 60 proc. inwestycji, w sumie
do wykonania jest 322 km kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.
æ Zakończone zostały prace projektowe i dokumentacyjne wszystkich zadań kanalizacyjnych w ramach
projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (m.in.
ponad 170 pozwoleń na budowę, ok. 50 pozwoleń
wodno-prawnych). Natomiast w 95 proc. wykonano
projekty dotyczące rowów, brakuje jedynie końcowej
dokumentacji Potoku Tyskiego.
æ W prace związane z budową kanalizacji zaangażowanych jest obecnie 100 brygad, tj. ok. 1.000 osób.

R E K L A M A

CZYTELNICY PYTAJĄ O...

Ich właściciele mogą zwrócić się
do RCGW SA o wydanie warunków przyłączenia i wówczas
mogą zostać ujęci w wieloletnim planie inwestycyjnym miasta, zakładającym, że kanalizacja
zrealizowana zostanie ze środków RCGW SA. Tak jest m.in.
w przypadku ul. Jałowcowej
i Spokojnej. Ogłosiliśmy przetarg
na zaprojektowanie kanalizacji
na innych odcinkach, które nie
są objęte programem. W sumie
na budowę kanalizacji w obrzeżnych dzielnicach dodatkowo,
w ciągu dwóch następnych lat,
wydamy ok. 8 mln zł.
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Historia spełnionego marzenia

Wpadka
za wpadką

m.stefaniak@twojetychy.pl

Muzyka
...ładna
Plany na nabliższą przyszłość? – Chcę żyć projektami,
które będę powoływać do życia, współtworzyć z różnymi
muzykami i przenosić na nie
swoje emocje i pomysły. Każdy
z nich traktuję na równie wysokim poziomie – perfekcjonizmem zaraził mnie pan Moś
– opowiada Steczek. – Mam
pomysł na film dokumentalny,
mam wspólny projekt z bratem
Pawłem, do jednego numeru
kręci się już klip w Kuwejcie –
dodaje.
Nie chce jednak zdradzać
szczegółów – na to przyjdzie
jeszcze pora.
Pytany o pracę w Tychach
i możliwości rozwoju w mieście, odpowiada od razu: – Korzystam z Miejskiego Centrum
Kultury i ogromnie chwalę sobie tę współpracę, ale też chcę,
żeby te miejsca promować
na Śląsku i w Polsce. Gdziekolwiek się znajduję, opowiadam
o Tychach. Muzyka nie zna
granic, nie znosi jednego miejsca – nie można się pokazywać tylko jednej publiczności.
Chciałbym pomagać w stwarzaniu fajnych sytuacji, które
będą tutaj mieć miejsce – deklaruje.

Podróż
do przedszkola
„Ma me mi mo mu” – druga siostra Kopciuszka, Gracjanna (w tej roli Aneta Moczkowska, doradca prezydenta ds.
komunikacji społecznej), ćwiczy
swój „operowy” głos pod okiem
matki. Macochę Kopciuszka gra
Ewa Kołodziej, dyrektorka szkoły podstawowej w Czułowie.
– Mam dług wdzięczności
wobec hospicjum, które pomo-

Od króla
do księcia
„Boże, jaki on jest elegancki! Ja z nim na żaden bal nie idę!”
– kategorycznie stwierdza podczas przymiarki strojów królowa
(Ewa Stachura-Pordzik, szefo-

wa Tyskiej Podstrefy Specjalnej
Katowickiej Strefy Ekonomicznej) na widok króla (Zbigniew
Gieleciak, prezes Regionalnego
Centrum Gospodarki WodnoŚciekowej w Tychach). Wreszcie
znajduje dla siebie odpowiednią
kreację na bal – długą, granatową
suknię. Przecież to niemożliwe,
żeby król przebierał się na bal,
a królowa nie... Stachura-Pordzik od lat wspiera hospicjum.
– To pomoc na zasadzie wędki
– finansujemy na przykład ogłoszenia prasowe o zbiórkach hospicjum – mówi.
Ich syna, czyli księcia z bajki,
gra Wojciech Wieczorek, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury.
– Pierwotnie miałem grać... króla, ale na pierwszym spotkaniu
pani Handzlik zasugerowała, żebym zagrał księcia, co mi niesłychanie schlebia, bo w scenariuszu Kopciuszek rzuca się księciu
na szyję – opowiada z uśmieiechem Wieczorek. – Choć sama
ma
postać nie odpowiada moim cechom, bo książę jest taki – i tu zawiesza głos – ciapowaty...
Wieczorek ma doświadczezenia aktorskie – przez wiele lat

występował m.in. w tyskim Teatrze Belfegor. Z kolei Katarzyna
Ptak, dyrektorka Powiatowego
Urzędu Pracy w Tychach w szkole podstawowej grała... Kopciuszka. Tym razem dostała rolę pułkownikowej de la Torre. Żartuje,
że aktorzy nawet w prywatnych

W jednej parze na balu zatańczą Wiesława Sieczka (z lewej), prezes hospicjum i Teresa Dembowska, prezes
koszykarskiego Big Stara Tychy.

rozmowach zwracają się do siebie per
„mężu”, „córko” – tę gra Wiesława
Sieczka, prezes Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta
I. Sieczka jest wdzięczna, że aż tylu tyszan zaangażowało się do tej akcji.
„Co u szanownych rodziców?” –
pyta pułkownikowa. „Raził ich pio-

run na polu golfowym” – odpowiada
hrabina, w tej roli Teresa Dembowska, prezes drużyny koszykarskiej Big
Star Tychy. – Zabawa jest świetna, ale
nie sądziłam, że to taka trudna praca
– mówi Dembowska. Podobnego zdania jest Urszula Dryka, skarbnik mia-

sta, która gra Augustynę (córkę generała – w tej roli prezydent Andrzej
Dziuba). – Teraz doceniam nawet seriale! – mówi z uśmiechem.

Krasnoludek razy
siedem

Kopciuszkowi (Małgorzacie Handzlik)
pomagają... krasnoludki (m.in. Marek
Szczepański, Krzysztof Król, Marek
Mrówczyński).

„Praca! Praca! Praca! Praca!” –
krzyczą krasnoludki, kręcąc się wokół własnej osi i trzymając za głowy.
Jest ich siedmiu, są tak samo ubrani (główny element stroju stanowią
czerwono-białe... papcie) i mają jeden
cel: pomóc Kopciuszkowi. Typuje się,
że to właśnie oni zrobią największą furorę, a przynajmniej wśród damskiej
części widowni. Wcześniej jednak reżyser musi sprawić, żeby ich naturalny
brak subordynacji zmienił się w niesubordynację kontrolowaną... Krasnoludki zgodnie przyznają, że zadanie nie jest łatwe.
– Nikt z nas nie spodziewał się,
że bę
będzie to wymagało tyle pracy, ale
cel jjest najważniejszy. Na szczęście
udało zgrać się terminy prób – mówi
wiceprezydent
Henryk Borczyk. – Jak
wicep
reżyser
reżys woła na próbie króla, to ja zaraz sstaję na baczność, jak w szkole –
śmieje
śmiej się Krzysztof Król, tyski restau-

rator. – Mój ojciec był pod opieką
hospicjum i z własnego doświadczenia wiem, jak jest ono potrzebne w naszym mieście. Dlatego bez wahania
zgodziliśmy się poświęcić nasz czas
temu przedsięwzięciu – dodaje Janusz
Rosikowski, dyrektor Centrum Wydobywczego „Wschód”.
Piosenkarka Raisa Misztela
(wróżka) przyznaje, że zgodziła się zagrać w ciemno, nie znając nawet swojej roli. Teraz obawia się, czy uda jej się
wykonać jedno z najtrudniejszych zadań w przedstawieniu – jakie, tego dowiemy się 20 maja w Teatrze Małym,
podczas premiery. Bilety kosztują 50
złotych, oczywiście cały zysk zarówno z ich sprzedaży, jak i kwota zebrana przez aktorów (każdy za udział
w przedsięwzięciu zapłacił 500 złotych) zasilą konto hospicjum.
– Chcemy zintegrować tyszan wokół dzieła budowy hospicjum. Kiedyś
mieszczaństwo składało się na zakup
prac wybitnych artystów, a my próbujemy zachęcić mieszkańców Tychów do tego, by dołożyli swoją cegiełkę do budowy domu hospicyjnego
– podkreśla wiceprezydent Szczepańska. W końcu marzenia spełniają się
nie tylko w bajce o Kopciuszku.

ARTUR JASTRZĘBSKI

W orkiestrze jest praktycznie od początku. Do grupy
założycielskiej dołączył w miesiąc po tym, jak pierwsi entuzjaści, studenci Akademii Muzycznej w Katowicach, zarazili
pomysłem utworzenia orkiestry swojego nauczyciela, Marka Mosia.
– To moja życiowa pasja,
w pełni utożsamiam się z tym,
co robi orkiestra – mówi Steczek. To jednak nie jest jedyne zajęcie skrzypka – od 2007
roku działa zespół Esus, który
oprócz Steczka tworzą Bartłomiej Bunio (skrzypce), Jarosław Samson (altówka), Maciej Garbowski (kontrabas)
i Krzysztof Nowakowski (instrumenty perkusyjne). Niedawno nagrali pierwsze demo,
a teraz pracują nad płytą.
– Chciałem nie tylko grać,
ale także zacząć tworzyć coś
swojego. Esus jest w mojej
ocenie ewenementem nie tylko na polskiej, ale i międzynarodowej scenie muzycznej.
Po pierwsze, jest to muzyka
autorska, po drugie brzmienie, jakie jesteśmy w stanie
stworzyć, nie ma odpowiedni-

Promować Tychy

Królową zagra Ewa Stachura-Pordzik, a króla Zbigniew Gieleciak.

ARTUR JASTRZĘBSKI

Na pięć
instrumentów

ka w żadnym innym zespole –
klasyczny kwintet jazzowy daje
uboższe możliwości kolorystyczne i przestrzenne, a u nas
– kontrabas, dwoje skrzypiec,
altówka i instrumenty perkusyjne dają ogromne możliwości rytmiczne – podkreśla Steczek. Ostatnio Esus rozszerzył
się o instrumenty orientalne.

gło mojemu ojcu w czasie choroby. Już wtedy postanowiłam,
że chcę dać coś dobrego innym,
pomóc hospicjum, dlatego cieszę
się z propozycji zagrania w przedstawieniu – przyznaje Kołodziej.
– Rola jest trudna, bo ja co prawda lubię zarządzać, ale nie jestem
taka... wredna! Chciałam, żeby
macocha miała ludzką twarz, ale
się nie zgodzili... Robimy wszystko, żeby zagrać jak najlepiej, chociaż minimalnie dorównać aktorom – dodaje.
A każda scena to nowe wyzwanie, całość ogarnia jedynie Tomasz Szulakowski, reżyser obu wersji przedstawienia,
a na co dzień dziennikarz radiowy. Równie często chwali, co gani
debiutantów. Ci z kolei mówią,
że reżyser jest prawdziwym wulkanem energii i bez niego nic
by się nie udało. – To jest przede
wszystkim zabawa – stwierdza Szulakowski. – Dla aktorów
to wielkie przeżycie, dzwonią,
chcą się umawiać na próby, starają się, jak mogą. To dla nich
też taka sentymentalna podróż
do przedszkola – żartuje.

Wzruszać,
inspirować
Steczek pytany o swoją
muzykę, odpowiada, że zależy
mu, aby była kojarzona ze słowem... ładny. – Nie w znaczeniu infantylny, płytki. Muzyka
ma wzruszać i dawać wartości
estetyczne, których każdy z nas
oczekuje.
MARIETTA STEFANIAK

Piosenkarka Raisa Misztela zagra wróżkę.

Jednym z krasnoludków jest prezes
spółki „Master”, Marek Mrówczyński.

Reżyserem przedstawienia jest Tomasz Szulakowski, tu podczas próby z królem i królową.

ELIZA MADEJ

rób mi tę przyjemność
i po prostu się do mnie nie
odzywaj! – krzyk Gertrudy, przyrodniej siostry Kopciuszka, dobiega przez otwarte okna Miejskiego Centrum Kultury. Trwa
próba przedstawienia „Kopciuszek i krasnoludki”. W roli siostry – wiceprezydent Tychów
Daria Szczepańska, w tytułową
postać wciela się eurodeputowana Małgorzata Handzlik.
Ta ostatnia nie uczestniczy w próbie – spektakl zna doskonale, grała już w jego pierwszej „edycji”, wcześniej wspólnie
z bielskim Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
zaprosiła znanych mieszkańców Bielska-Białej do udziału
w przedsięwzięciu. Zbierali pieniądze na zakup pomp insulinowych dla dzieci. Teraz czas na tyszan i pomoc w budowie domu
hospicyjnego w naszym mieście.

ARTUR JASTRZĘBSKI

Z

Pięciu młodych mężczyzn, mieszkańców Tychów, Chorzowa i Rudy Śląskiej, stało się swego czasu postrachem kilku śląskich miast...

A

takowali wszędzie – na chodnikach,
w parkach, przy blokach. Ich ofiarami
padały głównie kobiety. Wyrywali im torebki, zrywali łańcuszki i inną biżuterię. Młodzi
bandyci (najmłodszy miał 19, najstarszy 22
lata) zakończyli swój złodziejski proceder
w dość nietypowych okolicznościach.

Na ul. Edukacji

Marietta Stefaniak

GŁOWA PEŁNA POMYSŁÓW

To

ELIZA MADEJ

„KOPCIUSZEK I KRASNOLUDKI”, CZYLI BAJKA TYSZAN DLA... TYSZAN

Piotr Steczek założył zespół Esus.

był wielki zaszczyt dla
mnie. Sprawdziło się to,
o czym zawsze rozmawiamy
z panem Mosiem (Marek Moś,
dyrygent Aukso – przyp. red.)
– ciężka praca to podstawa –
mówi Steczek.
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nasze Tychy

ROBIMY TO DLA HOSPICJUM! – MÓWIĄ
ZGODNIE WSZYSCY AKTORZY PRACUJĄCY
NAD PRZEDSTAWIENIEM CHARYTATYWNYM
– ZNANI TYSZANIE. WIĘKSZOŚĆ
Z NICH PIERWSZY RAZ W ŻYCIU STANIE
NA TEATRALNYCH DESKACH. DO DEBIUTU
PRZYGOTOWUJĄ SIĘ OD MIESIĄCA, NIE SĄ IM
STRASZNE GODZINY PRÓB, LEKCJE DYKCJI CZY
PRZYMIARKI KOSTIUMÓW. JUŻ DZISIAJ JEDNO
JEST PEWNE – TAKIEGO SPEKTAKLU TYCHY
JESZCZE NIE WIDZIAŁY. NIM KURTYNA PÓJDZIE
W GÓRĘ, ZAPRASZAMY ZA KULISY...

Michał Urbaniak, jeden
z najlepszych muzyków
jazzowych na świecie, pochwalił kompozycje Piotra
Steczka, skrzypka i kompozytora z Tychów. Orkiestra Kameralna Miasta
Tychy „Aukso” wykonała dwa utwory skomponowane przez Piotra podczas koncertu z Michałem
Urbaniakiem w Teatrze
Małym. Steczek gra w orkiestrze na skrzypcach.
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Napadali zawsze w podobny sposób.
Po upatrzeniu sobie ofiary, trzech stawało
w pewnej odległości od miejsca, gdzie mieli
dokonać napadu, by w ten sposób przeszkodzić tym, którzy ewentualnie zamierzali interweniować. Jeden lub dwóch dokonywało
kradzieży. Potem biegli do samochodu i odjeżdżali.
W Tychach zaplanowali kilka włamań
i rozbojów. Na początek – kradzież „na wyrwę”. Robili to wcześniej kilka razy i zawsze
się udawało. Pewnego czerwcowego dnia,
kiedy zaczynało już zmierzchać, upatrzyli swoją ofiarę w parku przy ul. Edukacji.
Do idącej chodnikiem kobiety doskoczył
jeden z mężczyzn i wyrwał jej torebkę. Kiedy się szamotali, złodziejowi spadła czapka
z daszkiem. Podbiegł mu na pomoc kolega,
jednak krzycząca kobieta zaalarmowała inne
osoby. Napastnik wyrzucił torebkę w krzaki
i wraz ze stojącymi w pobliżu kolegami zaczął uciekać w stronę auta. W ślad za nimi
ruszył jeden z przechodniów. Uciekających
i goniącego zauważył policjant w cywilnym
ubraniu i także pobiegł za nimi.

Atak
Po pokonaniu kilkuset metrów, napastnicy zatrzymali się i zaatakowali funkcjonariusza. Być może zareagowaliby inaczej, gdyby wiedzieli, że są ścigani przez policjanta,
ale ten nie zdążył nawet krzyknąć. Rzucili się
na niego, zaczęli bić i kopać. W końcu uciekli.
Po godzinie dwóch mężczyzn wróciło po porzuconą torebkę. Znaleźli tylko klucze. Potem
poszli do mieszkania jednego z nich, gdzie
od jakiegoś czasu przebywała cała grupa.

Udany pościg
Kilka dni później znów wyruszyli na ulice Tychów, bo zaczynało im brakować pieniędzy. Jednak pech wyraźnie ich nie
opuszczał. Kiedy szli al. Niepodległości, zauważyli, że w ich stronę zmierza policjant
w mundurze. Poznali mężczyznę, którego
niedawno pobili. Znów zaczęli uciekać, policjant krzyknął, żeby się zatrzymali i pobiegł
za nimi. Dogonił jednego. Pozostali uciekli,
ale wkrótce wszyscy zostali zatrzymani.

Długa lista
Jak się okazało, grupa miała na sumieniu
wiele grzechów. Ich szef, Rafał W., dotkliwie
pobił kiedyś swego znajomego, m.in. uderzył go butelką w głowę. Mężczyzna wylądował w szpitalu ze wstrząśnieniem mózgu.
Kiedy Rafał W. zjawił się u niego, zagroził,
że go zabije, jeśli ten wspomni o nim policji. Piątka dokonała także włamania do sklepu przy ul. Batorego, z którego złodzieje wynieśli wędkę, papierosy i kosmetyki o łącznej
wartości 4.200 zł (podczas tego skoku jeden
z mężczyzn zranił się w rękę i ekipa kryminalna znalazła potem krew na miejscu
przestępstwa, co wykorzystano jako jeden
z dowodów). Mają także na sumieniu kilka
rozbojów – jednej kobiecie wyrwali torebkę,
w której było 1.000 zł, dokumenty, karta bankomatowa. W parku przy ul. Edukacji kilkakrotnie napadli na uczniów pobliskiej szkoły,
zabierając im telefony komórkowe i pieniądze, a sprzed jednego z tyskich lokali ukradli
rower o wartości 1.000 zł.
Piątka z tysko-chorzowsko-rudzkiej
grupy odsiedziała już swoje wyroki i wszystko wskazuje na to, że jej historia skończyła
się wraz z aresztowaniem. Trudno powiedzieć, czy osobno nie wrócili do złodziejskiego procederu, ale razem już na pewno
nie działają.
LESZEK SOBIERAJ
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R E K L A M A

ULUBIONE KIERUNKI STUDIÓW

Wybrać drogę
LOGISTYKA,
PEDAGOGIKA,
ZARZĄDZANIE CZY
ADMINISTRACJA?
WYBRAĆ I POTEM
NIE ŻAŁOWAĆ,
TO WCALE NIE TAKIE
PROSTE ZADANIE.
SPRAWDZILIŚMY,
KTÓRE KIERUNKI
STUDIÓW CIESZĄ
SIĘ NAJWIĘKSZĄ
POPULARNOŚCIĄ.
Grzegorz Kusz
g.kusz@twojetychy.pl

Na

Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Tychach od lat bardzo
popularna jest eksploatacja
pojazdów samochodowych.
– Ostatnio oferta została poszerzona o technikę i zarządzanie w transporcie samochodowym oraz o nawigację
powietrzną. Te specjalności
cieszą się największą popularnością – mówi Bogusław
Łazarz, dziekan wydziału.
Dla osób, które posiadają licencję pilota samolotowego

turystycznego,
ukończenie
specjalności nawigacja powietrzna otwiera drogę do egzaminu na pilota liniowego.
Z kolei w Śląskiej Wyższej
Szkole Zarządzania im. gen.
J. Ziętka w Katowicach studenci najchętniej wybierają
pedagogikę oraz specjalność
inżynierską, a na kierunku
zarządzanie – zarządzanie
transportem i logistykę. –
W tym roku pojawiły się
nowe, ciekawe specjalności. Są to np. wprowadzanie
oprogramowania na rynek
i jego sprzedaż oraz specjalność gry komputerowe
na informatyce czy negocjator w biznesie na kierunku
zarządzanie. Ciągle otwarty jest nabór na prowadzone
w Zamiejscowym Wydziale
Nauk o Zdrowiu w Tychach
– pielęgniarstwo – wylicza
Jadwiga Gierczycka, prorektor Śląskiej Wyższej Szkoły
Zarządzania im. gen. Jerzego
Ziętka w Katowicach.
Tyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych
oferuje studentom socjologię,
ekonomię i zarządzanie oraz
administrację. – Największe wzięcie wśród studentów
ma administracja – mówi

ZDJĘCIA; ELIZA MADEJ
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W tym roku przyszli studenci mogą wybierać w kierunkach
– od socjologii, pielęgniarstwa, po nawigację powietrzną.

profesor Henryk Goik, rektor
WSZiNS.
W szkołach niższego
szczebla także można zauważyć większe zainteresowanie
niektórymi specjalnościami.
– Na dzień dzisiejszy kierunkami obleganymi są u nas informatyka i logistyka. Moda
ta kształtuje się bardzo różnie.
Raz jest to właśnie informatyka i logistyka, innym razem
turystyka z hotelarstwem.
Od września uruchamiamy
kierunek technik usług kosmetycznych i z pewnością on
będzie wtedy oblegany – przyznaje Ewa Ryniecka z Cosinusa.

R E K L A M A

W szkołach LO Edukacja,
które prowadzą m.in. licea dla
absolwentów gimnazjów i 8-klasowych szkół podstawowych
i uzupełniające, najbardziej oblegane jest gimnazjum dla dorosłych. – Od września otwieramy
szkoły policealne z całą gamą
najmodniejszych kierunków. Są
to prawo i administracja, kadry
i płace, rachunkowość, ekonomia. Sądzę, że kierunek technik usług pocztowych i finansowych dający tytuł technika
już po jednym roku nauki polubi wiele osób. Na pozostałych
kierunkach kształcimy w cyklu
2-letnim – mówi Agnieszka Kucharczyk z LO Edukacja.
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W BIURACH PODRÓŻY

Opłacalne last moment
Kryzys nie wpłynął drastycznie na branżę turystyczną, jednak gołym
okiem widać, że klienci zdecydowanie ostrożniej podchodzą do wyboru
miejsca wakacyjnego wypoczynku. Warto być czujnym, bo ofert naprawdę
atrakcyjnych za śmieszne
pieniądze nie brakuje...

P

rzykładem może być oferta
last moment, która pojawiła się ostatnio w biurze podróży
Good Luck! Za dwutygodniowe
wczasy w Tunezji trzeba było
zapłacić jedynie 759 zł! W cenie był skromniejszy hotel przy
plaży oraz dwa posiłki dziennie. Cena była tak atrakcyjna, że wolne miejsca sprzedały
się jak ciepłe bułeczki, mimo
że oferta pojawiła się cztery
dni przed wylotem. Podobnych
okazji nie brakuje, a sprzedawcy zapewniają, że przed sezonem (od przełomu czerwca
i lipca do września) podobne
promocje jeszcze się pojawią.

Czekają...

W tym roku mniej klientów zdecydowało się na wykupienie wakacji nawet kupienie wakacji we wczesnej opcji,
tzw. first minute (w grudniu,
styczniu). Wszystko ze względu na wysoki kurs euro – tłumaczy Olga Oleśkiewicz z biura
podróży Esta. Widać, że w tym
roku więcej osób czeka na oferty last minute. Sprzedawcy nie
sądzą, by Polacy zrezygnowali
z wakacyjnego. – Każdy musi
przecież wypoczywać, a oferty
wakacji w Polsce są często porównywalne cenowo do ofert
zagranicznych – dodaje Oleśkiewicz. W poprzednich latach
w wyborze wakacji panowała
zasada kto pierwszy, ten lepszy.
W tym roku nie powinniśmy
się martwić, że zabraknie dla
nas miejsca. Sprzedawcy tłumaczą, że mimo iż część hoteli została wyprzedana już zimą,
liczba touroperatorów na polskim rynku jest tak duża, że nadal jest w czym wybierać.

Tania Tunezja

Dla tych, którzy lubią
liczyć pieniądze, a mimo
wszystko chcieliby odpocząć
poza granicami kraju, doskonałym wyborem będzie Tunezja. Jedynie 800 zł za tygodniowy pobyt z wyżywieniem
all inclusive czy już wcześniej
wspomniany dwutygodniowy pobyt w nieco skromniejszych warunkach, ale tylko
za 759 zł, to oferty naprawdę
godne polecenia. Coraz tańsze są także Emiraty Arabskie
do niedawna niedostępne dla

przeciętnego klienta, czy greckie wyspy (Zakynthos, Korfu,
Rodos). – Ciekawym przypadkiem był wykup wakacji
do Maroka. Pani w listopadzie
zapłaciła za nie 3300 zł. Kilka
dni temu chciała dokupić wyjazd dla jeszcze jednej osoby
i okazało się, że koszt wzrósł
o ponad tysiąc złotych – wylicza Dorota Jacyniak z Good
Luck! Dlatego należy stale
monitorować ceny, by czegoś
nie przegapić lub żeby po prostu nie przepłacić. Ile Polacy
wydają na wakacje? – ŚredR E K L A M A

nio jest to kwota ok. 2500 zł
na osobę. Ostatnio wiele osób,
by zaoszczędzić wybiera, dojazdy na własną rękę lub wycieczki autokarowe. Przykładowo wakacje dla 4-osobowej
rodziny w Bułgarii z własnym
dojazdem sprzedaliśmy niedawno za 3200 zł. W cenie
było 10 noclegów w czterogwiazdkowym hotelu. Cena
bardzo atrakcyjna, ale należy doliczyć do niej dojazd samochodem blisko 2 tys. km –
mówi Jacyniak.
GRZEGORZ KUSZ
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w wolnym czasie
NIE PRZEGAPIĘ

R E K L A M A

Jedności
Na wzgórzu
Nadrzeczna

52, 50, 48, 46, 44, 59, 57, 55, 53, 51
11, 13, 14, 16
42, 36, 34, 32, 33, 35, 36, 37

Targiela

110, 100 dojazd do cmentarza

Astrów
Czułowska
Gołębia
Irysów
Jabłoni

cała

Jesionowa
Katowicka
Konwalii

od ul. Zwierzynieckiej do ul.
Oświęcimskiej
od strony ul. Tulipanów

cała

Maków
Mikołowska (pobocze
chodnik)
Mikołowska (pobocze
chodnik)
Narcyzów
Powstańców
Różana
Słoneczników

w rejonie ul. Fiołków
od ul. Fiołków do ul. Katowickiej
od ul. Kwiatów do ul. Bzów
cała
od ul. Astrów do ul. Różanej

Słowicza
cała
Sokola

Śląska

od ul. Świerkowej do ul.
Żarnowieckiej
od ul. Żarnowieckiej do ul. Narcyzów

Tulipanów

pobocze + chodniki

Śląska

budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem
Czułów
roboty drogowe
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem +
przyłącza
roboty drogowe
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem
roboty drogowe
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem
przyłącza
roboty drogowe
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem
przyłącza
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej metodą bezwykopową
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem
przyłącza
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem +
przyłącza
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem
przyłącza
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem +
przyłącza

cała

Żurawia

Dworska

55, 57, 59, dz. nr 444/16, 72, dz. nr
590/16, 84, 67

Jaroszowicka

dz. nr 699/109, 673/109, 671/109,
670/109

Kościelna

budynki nr 74, 72, 70

Mysłowicka

przy budynku nr 47

Krucza

Katowicka
Borowa

cała ulica

roboty drogowe

ul. Damrota

Wieczorka, Solna

-

Norwida

-

Kościuszki

-

Kasztanowa

-

boczna ul. Jaskrów
boczna ul. Oświęcimskiej

34 – 32
Wzdłuż ogródków działkowych

boczna ul. Pod Lasem

52 – 58

Cisów

Okolice posesji nr 36 ul. Pod Lasem

Cmentarna

48 – 52

Dziewanny

14

Jaskrów

88 – 90

Jodłowa

58 – 60

Kaczeniec

28 – 18

Ostróżki
Stokrotek

Okolice posesji 31
od posesji nr 24 w kierunku ul.
Dzwonkowej

Wzdłuż ul. Oświęcimskiej

87

chodnik od ulicy Wilczej
do ulicy Chłodniczej (stara
ulica Wiejska)
Dojazdowa

28

Murarska
Obywatelska
Podleska
Wałowa (w kierunku ul.
Granicznej)
Wałowa (w kierunku ul.
Dojazdowej)
Wąska
Wiejska

od skrzyżowania z ul. Wałową
droga krajowa przy granicy
z Mikołowem
pobocze ulicy
rejon ogródków działkowych
od skrzyżowania z ul. Murarską
w kierunku przejazdu PKP

budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej – sieci boczne

budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem
Mąkołowiec
roboty odtworzeniowe nawierzchni

budowa kanału fi 800
odtworzenie nawierzchni
budowa kanałów deszczowych
i sanitarnych
odtworzenie nawierzchni
Wartogłowiec
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopemsieci boczne
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej

zajęcie obu pasów jezdni
zajęcie jezdni
zajęcie obu pasów jezdni
zajęcie odcinka pobocza

brak przejazdu w godz. 7.00 – 18.00

zajęcie odcinka pobocza

w miejscach prowadzenia robót
utrudnienia
dojazd od ul. Tulipanów i ul. Bzów
dojazd od ul. Mikołowskiej lub ul.
Tulipanów
dojazd od strony ul. Słoneczników

zajęcie obu pasów jezdni
brak przejazdu w godz. 7.00 – 18.00

zajęcie chodnika i połowy jezdni

prace przy budowie pompowni

budowa kanalizacji pełnym wykopem

Spokojna

56, 58,dz.nr 578/17, 771/17, 772/17
całość
20 – 24

uciążliwości w dojeździe do łąk
oraz posesji
dojazdu do posesji
przejazd połową drogi w miejscu
robót (skrzyżowanie ul. Mysłowicka/
Miodowa
zajęcie całej szerokości ulicy

czasowe utrudnienie w dojeździe
czasowe utrudnienie w dojeździe,
objazd od ul. Jaroszowickiej i ul.
Oświęcimskiej
zwężenie drogi
wyjazd do ul. Ziębiej lub ul.
Szpakowej
wyjazd do ul. Derkaczy

zajęcie pobocza jezdni
zajęcie całej ulicy

brak dojazdu od 7.00-15.00

częściowe zajęcie drogi

czasowe zajęcie pasa drogowego

częściowe zamknięcie drogi

utrudnienia w ruchu kołowym

czasowe utrudnienia w ruchu
czasowe zajęcie drogi i chodnika
kołowym
duże utrudnienia w ruchu pieszym
i kołowym
zamknięcie drogi
duże utrudnienia w ruchu kołowym,
objazd przez Nowokościelną
duże utrudnienia w ruchu drogowym,
czasowe zajęcie drogi i chodnika
istotne zmiany w organizacji ruchu
duże utrudnienia w ruchu kołowym
zamknięcie drogi
i pieszych
utrudnienia w ruchu

utrudnienia w ruchu w trakcie robót

dojazd umożliwiony każdorazowo
po zakończeniu robót
dojazd od Pod Lasem
i od Zwierzynieckiej

utrudnienia w ruchu

utrudnienia w ruchu, zamknięcie
ulicy – dojazd dla mieszkańców
ustalony objazd, dojazd dla
mieszkańców
utrudnienia w ruchu w trakcie robót

dojazd od ul. Pod Lasem i od ul.
Dzwonkowej
dojazd od ul. Dzwonkowej lub ul.
Oświęcimskiej
dojazd od ul. Pod Lasem i od ul.
Zwierzynieckiej
dojazd od ul. Dzwonkowej i od ul.
Marzanny
dojazd umożliwiony każdorazowo
po zakończeniu robót

Wygorzele
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem
Zwierzyniec
Roboty drogowe
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem –
sieci boczne

Nauka i relaks
O swoich planach
na najbliższy tydzień opowiedział
nam Wojciech Mazurowski, student
Politechniki Śląskiej
w Gliwicach.

N

iestety w nadchodzącym
tygodniu wolnego czasu
będzie jak na lekarstwo. Wszystko przez sesję, która zbliża się
wielkimi krokami. W najbliższym czasie czekają mnie aż trzy
ważne egzaminy.
Większość czasu poświęcę
na naukę. Jednak jak co roku
pamiętam również o odpoczyn-

zajęcie całego chodnika

wydzielone przejścia dla pieszych

wyłączenie jednego pasa ruchu

zajęcie połowy szerokości ulicy
wyjazd do ul. Granicznej lub ul.
Dojazdowej

zajęcie połowy szerokości ulicy
zajęcie całej szerokości ulicy

objazd Wierzbową do Mikołowskiej
wyjazd do ul. Wierzbowej lub ul.
Wilczej
objazd przez ul. Szkolną do ul. Wilczej

czasowe utrudnienie w dojeździe,
objazd od ul. Jaroszowickiej
jednostronne zamknięcie drogi
brak dojazdu do posesji w godz. 7-16 czasowe utrudnienie w dojeździe
jednostronne zamknięcie drogi,
dojazdu do posesji
dojazd od ul. Długiej
dojazd do posesji

utrudnienia w ruchu

dojazd od Zwierzynieckiej i Pod
Lasem

ku. Jest on równie ważny, bo przecież świeży
umysł lepiej chłonie
wiedzę. Najlepiej odpoczywam na rowerze
albo na długim spacerze z moją dziewczyną.
Najchętniej spacerujemy nad jeziorem w Paprocanach i po lesie. Bardzo pomaga
mi też poranne, kilkunastominutowe bieganie. Daje mi to sił
i energii na cały dzień. Mam
nadzieję, że pod koniec tygodnia znajdę chwilę na obejrzenie dobrego filmu w kinie oraz
na wypad z kolegami do klubu.
not. GK

INFORMATOR MIEJSKI
Komenda Miejska Policji al. Bielska 46, tel. 032 325 62 00, tel.
alarm. 997
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej al. Niepodległości 230, tel. 032 227 20 11/12, tel. alarm. 998
Pogotowie Ratunkowe ul. Fitelberga 71, tel. 032 327 49 99, tel.
alarm. 999
Pogotowie Gazowe ul. Barbary 25, tel. 032 227 31 24, tel. alarm 992
Pogotowie Ciepłownicze tel. 032 219 56 81/82
Pogotowie Energetyczne tel. 032 303 09 91 lub 991
Pogotowie Wod.–Kan. tel. 032 227 40 31/32
Straż Miejska ul. Budowlanych 67, tel. 032 780 09 75, tel.
alarm. 986
Szpital Miejski ul. Cicha 27, tel. 032 780 39 90
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1, ul. Edukacji 102,
tel. 032 325 41 00, 325 43 97/98/99, faks: 032 325 42 84
Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna,
ul. Budowlanych 131, tel. 032 219 31 77
Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, tel: 032 776 33 33,
faks: 032 776 33 44, e-mail: poczta@umtychy.pl
Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. Budowlanych 59,
tel. 032 227 70 06; 032 227 70 07,
e-mail: poczta@mzuim.tychy.pl, http://www.mzuim.tychy.pl
Miejski Zarząd Komunikacji al. Piłsudskiego 12,
tel. 032 219 38 20; 032 219 36 79,
e-mail: poczta@mzk.pl, http://www.mzk.pl
Sąd Rejonowy ul. Budowlanych 33, tel. 032 323 30 00
Miejski Rzecznik Konsumentów ul. Grota Roweckiego 42,
tel. 032 780 50 63 i 66
Urząd Skarbowy al. Niepodległości 60, tel. 032 325 11 00
Urząd Pracy ul. Budowlanych 59, tel. 032 781 58 63
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Budowlanych 59,
tel. 032 227 35 40, e-mail: mops.tychy@interia.pl
Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I,
ul. Nałkowskiej 19, tel. 032 218 10 13, 032 326 55 56,
e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl

æ Nove Kino
tel. 032 325 05 04
INWAZJA
KOMIKSU:
MROCZNY RYCERZ wt.
19:00;
PREMIERY:
ANIOŁY I DEMONY pt.-pon.
10:00 12:45 15:30 18:15 21:00,
UWAGA – nocny pokaz przedpremierowy z 14/15 maja godzina 0:01;
LATO MUMINKÓW pt.pon. 10:00 11:45 13:30 15:15
17:00
POZOSTAŁE FILMY:
17 AGAIN wt.-czw. 10:00 12:00
14:00 16:00 18:00 20:00, pt.-pon.
10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
20:00;
HANNAH MONTANA wt.czw. 14:15, pt.-pon. 12:00 15:45;
GÓRA CZAROWNIC wt. 10:15
12:15 16:15, śr.-czw. 10:15 12:15
16:15 18:15, pt.-pon. 10:15 13:45
18:30;
30 DNI MROKU wt. 21:45. śr.czw. 20:00 21:45, pt.-pon. 20:15;
STAR TREK wt.-czw. 10:30
13:00 15:30 18:00 20:30, pt.pon. 10:30 13:00 15:30 18:00
20:30;
X-MEN GENEZA: WOLVERINE wt.-czw. 11:45 16:45 18:45
21:00, pt.-pon. 17:45 19:45 21:45
ARKA NOEGO wt.-czw. 10:00
13:45 15:15;
GRA DLA DWOJGA wt.-czw.
10:15 12:30 14:45 17:00 19:15
21:30.

bilety
dla Czytelników
Dla osób, które jako
pierwsze dodzwonią
się do naszej redakcji
w środę 13 maja o godz.
10 (tel. 032 325 72 40)
mamy zaproszenia:
2 dwuosobowe do Novegokina Tychy na filmy „Lato Muminków”
oraz „30 Dni Mroku”.

ZAPRASZAMY NA BASEN!

Do

czasu zakończenia remontu tyskiej pływalni, w weekendy korzystać można z basenu w Zespole Szkół Sportowych (al. Niepodległości
190). Czynny jest w soboty w godzinach: 14.30-15.30,
16.00-17.00, 17.30-18.30, 19.00-20 i w niedziele:
10.00-11.00, 11.30-12.30, 13.00-14.00, 14.30-15.30,
16.00-17.00, 17.30-18.30, 19.00-20.
Dla naszych Czytelników mamy dwie wejściówki, ufundowane przez sponsora – jedną na sobotę,
drugą na niedzielę (o dowolnej godzinie). Otrzymają je osoby, które jako pierwsze dodzwonią się do nas
w środę, 13.05, o godz. 10 – tel. 032/325 72 40.

W CO SIĘ
BAWIĆ

utrudnienia w ruchu

zajęcie całej szerokości ulicy

budowa kanalizacji pełnym wykopem

32, dz. nr 558/26
od budynku nr 3 w górę

czasowe utrudnienie w dojeździe,
wjazd od ul. Miodowej, ul.
Mysłowickiej i ul. Samochodowej

zajęcie połowy szerokości ulicy
zajęcie pobocza jezdni

73, 76, 78

Goździków
Skotnica

uciążliwości w dojeździe do posesji

zajęcie pobocza ulicy

roboty porządkowe

67, 75

brak przejazdu w godz. 7.00 – 18.00

zajęcie pobocza jezdni

32, 34, 36, 38

100, 98, 96, 170, 106, 108, 110

dojazd od ul. Narcyzów
utrudnione przejście drugą stroną
ulicy
utrudnienia w ruchu, w przypadku
braku przejazdu dojazd od ul.
Mikołowskiej lub ul. Tulipanów

zajęcie obu pasów jezdni

utrudnienia w ruchu w trakcie robót
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem +
wykonywanie przecisku pod ul.
Oświęcimską
Wilkowyje

sukcesywnie cała ulica
42

Długa

dojazd od strony ul. Słoneczników
dojazd od ul. Katowickiej, brak
przejazdu w godz. 7.00 – 18.00
brak przejazdu w godz. 7.00 – 18.00
dojazd od ul. Tulipanów
brak przejazdu w godz. 7.00 – 18.00
dojazd od ul. Katowickiej lub ul.
Śląskiej
w miejscach prowadzenia robót
utrudnienia

zajęcie obu pasów jezdni

utrudnienia w ruchu w trakcie robót
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem

30, 28, 26, 24, 22

Wiśniowa

Wiosenna

budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem +
przyłącza
budowa przyłączy kanalizacyjnych
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pełnym wykopem
przyłącza
Jaroszowice

50, 52
budowa kanalizacji pełnym wykopem
cały chodnik wzdłuż Skowronków
roboty odtworzeniowe chodnika
21, 20, 18
budowa kanalizacji pełnym wykopem
20, 23, 28
Stare Tychy
od ul. Kościuszki do ul. Oświęcimskiej
odtworzenie zieleni
od potoku Żwakowskiego do ul.
odtworzenie nawierzchni
Jeżynowej

Damrota

Mikołowska

dojazd do posesji

brak przejazdu w godz. 17.00 – 7.00
brak przejazdu w godz. 7.00 – 18.00
czasowe utrudnienie w dojeździe
czasowe utrudnienie w dojeździe –
przejazd połową drogi

zajęcie jednego pasa jezdni

Żarnowiecka

Objazdowa
Skowronków
Szczygla
Wronia

termin

dojazd od ul. Świerkowej

Wschodnia
Zawilców

Uwagi

budowa przyłączy kanalizacyjnych

Kukułcza
Leszczynowa

zakres
Cielmice

NA CO
DO KINA

EM

numery (kolejno)

GK

ulica

DOKŁADNE INFORMACJE O PLANOWANYCH PRACACH BUDOWLANYCH NA WWW.CZYSTETYCHY.PL HARMONOGRAM PRAC MOŻE ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE.

PLAN PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ
KANALIZACJI W TYCHACH 18–23.05.2009

æ 14 maja o godz. 19 na deskach
Teatru Małego zaprezentuje się
Kabaret Młodych Panów. Bilety: 35 zł, karta stałego widza nieważna.
æ Od 12 maja w Muzeum Miejskim można oglądać nową wystawę „Sceny z życia tyszan w latach
międzywojennych”. Wstęp wolny.
æ Zespół jazzowy „Essus” zagra
w Miejskim Centrum Kultury
o godz. 19. Bilety: 15 zł. MS
æ Tyscy birofile zapraszają na kolejną giełdę, która w sobotę, 16
maja, odbędzie się w auli internatu Browarnika (ul. Browarowa).
Giełda rozpocznie się o godz.
8 i potrwa do godz. 14. Będzie
można obejrzeć ciekawe kolekcje
i eksponaty, a także kupić, sprzedać i wymienić wszystko, co wiąże się z piwowarstwem. LS
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 Dodatek wydawany i finansowany przez Urząd Miasta Tychy
 Adres redakcji: al. Niepodległości 49, tel.: 776 39 16, fax: 776 39 42 e-mail: redakcja@umtychy.pl

W poszukiwaniu
centrum
ZDJĘCIA: ELIZA MADEJ

DLA WIĘKSZOŚCI TYSZAN CENTRUM MIASTA
ZNAJDUJE SIĘ W OKOLICACH CITY POINTU.
STARSI MIESZKAŃCY UWAŻAJĄ JEDNAK,
ŻE PRZY DOMU HANDLOWYM AZET. JEDNO
JEST PEWNE – JEGO OKREŚLENIE JEST
NIEZWYKLE ISTOTNE DLA TYCHÓW.

T

aki wniosek płynie z XVIII
Tyskiego
Seminarium
Majowego, które odbyło się
8 maja. Jego głównym tematem była przestrzeń publiczna
w Tychach.
Plac Baczyńskiego, Plac
św. Anny, Rynek w Starych Tychach, parki – prezydent Andrzej Dziuba wymieniał najważniejsze obecnie inwestycje
w Tychach dotyczące właśnie
przestrzeni publicznej. Czyli
tego, co nas otacza, integruje, umożliwia załatwienie zarówno codziennych spraw, jak
i rekreację i rozrywkę. Właśnie o teoretycznym podłożu
mówił prof. Marek Szczepański, socjolog. Przestrzeń publiczna to zagadnienie istotne nie tylko dla architektów,
ale również dla badaczy życia
społecznego.
Tematyką tą zajęli się naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, socjologowie prowadzeni przez dr. Krzysztofa
Bierwiaczonka. Przepytali tysiąc tyszan ze wszystkich osiedli i dzielnic: od os. A do Z,
od Jaroszowic po Wilkowyje.
Po pierwsze, wyniki badań pokazały, że tyszanie
są zadowoleni z mieszkania
w Tychach (63 proc. odpowiada „zdecydowanie tak”,
a 33,6 proc. „raczej tak”). Najbardziej usatysfakcjonowani
są mieszkańcy osiedli K, G,
Z oraz Cielmic, a najmniej
osiedli U i A oraz Wartogłowca i Zawiści. 91 proc. mieszkańców czuje się tyszaninami

i ponad 60 proc. zdecydowanie chciałoby w przyszłości
mieszkać w Tychach.
Za najbardziej symboliczne miejsce tyszanie uznają browar (niemal 46 proc.
wskazań), a do tych ulubionych należą: OW Paprocany (62 proc.), Park Miejski
(15 proc.) i Rynek w Starych
Tychach (10 proc.). Mieszkańcy miasta nie są natomiast
zadowoleni z jego zaniedbanych, wypełnionych blokami
osiedli, przede wszystkim jednak z wymagającego remontu
dworca PKP.
Ciekawie prezentują się
odpowiedzi dotyczące lokowania centrum miasta. W opinii tyszan to okolice City Pointu, Azetu lub – na trzecim
miejscu – Stare Tychy. Te
ostatnie uważane są też za serce miasta. Naukowcy uczestniczący w panelu dyskusyjnym seminarium zauważyli,
że dla społeczności niezwykle
istotne jest wkazanie centrum.
Pokazują to też wyniki badań
– tyszanie nie mają miejsca,
gdzie mogliby się integrować,
jak to się dzieje na przykład
na krakowskim czy wrocławskim rynku. To główne zadanie, obok rewitalizacji OW
Paprocany, jakie przed władzami wyznaczyli dyskutanci.
Po części seminaryjnej, goście zostali zaproszeni
do Teatru Małego w Tychach.
Tam prezydent Andrzej Dziuba wręczył nagrody w dziedzinie sportu - Karolinie Hamer,

Zbiorowe
zdjęcia tyszan
Już w sobotę i niedzielę (16,17 maja) rusza wielka sesja fotograficzna mieszkańców naszego miasta. Przed
obiektywem staną tyszanie ze wszystkich osiedli i dzielnic Tychów. Zdjęcia trafią do jubileuszowego kalendarza
na 2010 rok wydanego przy okazji zakończenia uroczystych obchodów 75-lecia nadania Tychom praw gminy
miejskiej.

W sobotę, 16 maja zapraszamy:
æ godz. 16.00 – mieszkańców osiedli O, P, T, U, N – al. Piłsudskiego, parking przy Hali Sportowej;
æ godz. 17.00 – mieszkańców osiedli Z i W – OW Paprocany;
æ godz. 18.00 – mieszkańców Cielmic – Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Jedności.

W niedzielę, 17 maja zapraszamy:

Każde seminarium kończyło się konkretnymi wnioskami,
w ten sposób powstał m.in. WSZiNS i skatepark – mówił
prezydent Andrzej Dziuba, otwierając obrady seminarium.

æ godz. 10.00 – mieszkańców osiedli K, L, M, S – Park
Jaworek;
æ godz. 11.00 – mieszkańców osiedli R, H, Suble, Żwaków – Suble;
æ godz. 12.00 –mieszkańców osiedli D, G, E, F – Park pod
Żyrafą.
Za tydzień 19 maja w TM pojawi się informacja o kolejnych terminach zdjęć. Warto przyjść i pozować do grupowej fotografii. Na wszystkich czekają niespodzianki
i atrakcje. W razie niepogody mieszkańcy zostaną poinformowani o innych terminach zdjęć. Redakcja Twojego
Miasta zwraca się z gorącą prośbą o przekazanie informacji o zdjęciach rodzinie, przyjaciołom, znajomym i kolegom z pracy.
Więcej na stronie www.umtychy.pl w zakładce Tyszanin/Nasze Tychy 75 lat oraz na ulotkach, które będą rozdawane przed sesjami zdjęciowymi.

Fraszki o Tychach

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli m.in. Stanisław
Niemczyk (z prawej), architekt i projektant m.in.
kościoła Ducha Świętego w Tychach, który pracował
w Miastoprojekcie Nowe Tychy oraz Grzegorz Ratajski,
architekt, prowadzący pracownię architektoniczną w Tychach.

kultury - Januszowi Muszyńskiemu. Przyznano też tytuł
Darczyńcy Roku. Został nim
Józef Kuklok-Opolski, prezes
firmy AB-Projekt. Wiceprezydent Daria Szczepańska wręczyła mu pamiątkową grafikę.
Nagrodzeni wrzucili do Skrzyni Czasu (skrzynia, do której

przy ważniejszych wydarzeniach związanych z obchodami 75-lecia nadania Tychom
praw gminy miejskiej, wrzucane są cenne przedmioty) przyniesione ze sobą pamiątki. Na
zakoczenie imprezy wystąpił
Maciej Maleńczuk.
MARIETTA STEFANIAK

Miejska Biblioteka Publiczna rozstrzygnęła konkurs poetycki „O pozłacane pióro” skierowany do młodzieży
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do Filii nr 7 MBP
napłynęło sporo prac. Młodzi poeci wykazali się inwencją twórczą i pomysłowością. Wśród uczniów szkół podstawowych na szczególną uwagę zasłużyły fraszki: „Miasto na medal” Aleksandry Gładyś ze Szkoły Podstawowej
nr 18 – I miejsce, „Pewne miasto ukochane” Adrianny
Matacz z SP nr 19 – II miejsce, „Lubię moje zielone miasto” Kamila Jęcka z SP nr 18 – III miejsce oraz „Tychy”
Patrycjusza Liszki z SP nr 18 – wyróżnienie. Wśród fraszek gimnazjalistów jury najwyżej oceniło: „Moje miasto”
Marleny Staniek – I miejsce, Krzysztofa Kusia za wszystkie osiem fraszek – II miejsce, Krzysztofa Sachę za „Moje
Tychy” – III miejsce oraz Aleksandrę Pasko za „Tychy moje
miasto” – wyróżnienie. Wszyscy wymienieni gimnazjaliści na co dzień uczą się i tworzą w Sportowym Gimnazjum nr 9 w Tychach. Laureatom gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów poetyckich. Zwycięskie fraszki opublikujemy na stronie internetowej www.umtychy.pl w zakładce Tyszanin/Nasze Tychy 75. MW

OD MAJA W MZBM

Faktury
dla informacji
Już w maju do skrzynek
wszystkich użytkowników mieszkań administrowanych przez Miejski
Zarząd Budynków Mieszkalnych trafią faktury
VAT.

F

Laureatem Nagrody Prezydenta
Miasta Tychy w dziedzinie kultury
został Janusz Muszyński, wybitny
dyrygent, dyrektor Tyskich Wieczorów
Kolędowych. Do Skrzyni Czasu wrzucił
płytę wydaną po jednej z edycji
wieczorów.

Tytuł Darczyńcy Roku otrzymał
w tym roku Józef Kuklok-Opolski,
prezes firmy AB-Projekt, która
za darmo wykonała projekt domu
hospicyjnego w Tychach. Do Skrzyni
Czasu wrzucił projekty hospicjum
z podpisami projektantów.

W dziedzinie sportu prezydent
przyznał nagrodę niepełnosprawnej
pływaczce Karolinie Hamer (z prawej),
która na swoim koncie ma 160 medali
i starty na paraolimpiadach. Karolina
do Skrzyni Czasu wrzuciła koszulkę,
w której była na mistrzostwach świata
w 2002 r.

aktury będą dostarczane
mieszkańcom co miesiąc i jak mówi Teresa Herda
– główna księgowa tyskiego
MZBM, dokument ma jedynie informować mieszkańca o wysokości kwoty netto
i brutto oraz o wysokości podatku VAT za czynsz i opłaty niezależne, które składają się na miesięczne opłaty
z tytułu korzystania z lokalu. Do wystawiania faktur zobowiązał m.in. miejskich zarządców budynków
mieszkalnych minister fi-

nansów, wydając stosowne
rozporządzenie.
Faktura VAT rozdawana przez MZBM nie wiąże
się z nałożeniem na lokatorów żadnych dodatkowych
zobowiązań finansowych. Nie
oznacza wzrostu opłat czynszowych, nie wiąże się z przesunięciem terminu płatności. Dystrybucją tych druków
zajmą się pracownicy MZBM
Tychy w ramach swoich obowiązków służbowych. Oprócz
faktur mieszkańcy będą nadal
dostawali zwyczajowe zawiadomienia o wysokości czynszu
czy o wzroście opłat.
Lokatorzy nie muszą archiwizować faktur (taki obowiązek przez okres 5 lat spoczywa jedynie na MZBM).
Mogą je zachować jedynie dla
swojej informacji. MW
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sport

Trening prowadzi fizjolog Zbigniew Andrzejewski.

GKS JACHYM TYCHY PO FUTSALOWYM SEZONIE

Będą zmiany
i wzmocnienia
przedstawiamy

GKS WZNOWIŁ TRENINGI

Grzegorz Morkis – zastępca prezesa GKS Tychy ds. sportowych
i trener futsalowego GKS Jachym. Był piłkarzem juniorskiej
drużyny GKS oraz Leśnika Kobiór, a potem grającym trenerem i działaczem amatorskiego
Rotterdamu Tychy. Największym
sukcesem trenerskim było wprowadzenie GKS Jachyma do ekstraklasy.
34-letni Grzegorz Morkis jest
technikiem górnikiem, zawodowo pracuje w KWK Wesoła.
Ma żonę Agnieszkę i dwuletnią
córkę Milenę.

Siła i dieta
Jak co roku z początkiem
maja, tyscy hokeiści rozpoczynają
przygotowania do kolejnego sezonu.
Zaczynają od typowych
treningów kondycyjnych,
pracując nad wytrzymałością, siłą, masą mięśniową. Na lód wrócą w lipcu.

Po

zakończeniu sezonu
2008/2009 włodarze klubu zapowiadali zmianę trenera oraz odmłodzenie
składu.

Zmiana warty
W najbliższym sezonie
zespół poprowadzi 45-letni
Czech Jan Vavrecka, były szkoleniowiec Zagłębia Sosnowiec.
Drugim trenerem został Bartłomiej Sobas, znany z występów w tyskiej drużynie. Sztab
szkoleniowy uzupełnił fizjolog
Zbigniew Andrzejewski.
Adrian Parzyszek, zapytany o wrażenia z pierwszych
treningów, powiedział: – Spotkaliśmy się zaledwie kilka
razy i na razie trudno cokolwiek powiedzieć o nowych trenerach. W najbliższych czasie
poznamy się lepiej, a szkoleniowcy przedstawią nam swoją
filozofię prowadzenia zespołu. Na razie czekają nas długie
tygodnie ciężkich treningów
kondycyjnych.

Przychodzą,
odchodzą...
Zmianie uległ też skład
GKS. Odeszli Mariusz Jakubik
(do Zagłębia Sosnowiec) i Michal Prochazka, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei.
Zrezygnowano także z usług
tyskich wychowanków – Karola Baranowskiego i Marka Górskiego. Cieszy fakt, że trzon
składu się nie zmienił – w klubie pozostali Adrian Parzyszek, Robin Bacul, Tomas Jakes
i Arkadiusz Sobecki, którzy są
autorami ostatnich sukcesów
zespołu. Trzeba jednak pamiętać, że większość zawodników
jest już po trzydziestce i należy szukać następców. I w ślad
za tym, w przygotowaniach

do sezonu będą uczestniczyć
trzej wychowankowie MOSM:
Łukasz Król, który w zeszłym
sezonie był zawodnikiem Naprzodu II Janów oraz Damian
Matła i Grzegorz Fuks z drużyny występującej w Centralnej
Lidze Juniorów.
Do ekipy dołączyli również tyszanie – Tomasz Cichoń, grający ostatnio w I-ligowym HC GKS Katowice oraz
bramkarz Sebastian Zgórski.
Po rocznym rozbracie z zawodowym hokejem do treningów
powrócili Bartłomiej Gawlina
i Łukasz Sokół. Niewyjaśniona pozostaje kwestia kontraktu
Piotra Sarnika, podobno prowadzi on rozmowy z Zagłębiem Sosnowiec.
– Piotrek ma ważny kontrakt z klubem i obecnie trenuje z resztą drużyny, a Gawlina
i Sokół na pewno będą brani
pod uwagę przy ustalaniu składu na przyszły sezon – powiedział Karol Pawlik, dyrektor
GKS.

Po pierwsze –
kondycja

SEZON 2008/2009
W FUTSALOWEJ
EKSTRAKLASIE GKS JACHYM
TYCHY ZAKOŃCZYŁ NA 7.
MIEJSCU. W 22 MECZACH
ZDOBYŁ 27 PUNKTÓW.
WYGRAŁ 8 SPOTKAŃ,
ZREMISOWAŁ 3, PRZEGRAŁ 11.
BRAMKI: 75-83.
Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

R

ozmawiamy z Grzegorzem Morkisem, trenerem i zastępcą prezesa
GKS Tychy.

Odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne jest Zbigniew Andrzejewski.
– Najpierw muszę każdego zawodnika poznać, dostosować się do jego indywidualnych predyspozycji i potrzeb.
Na razie zaleciłem lekkie treningi ogólnorozwojowe. Hokeiści są po okresie roztrenowania i nie można ich za bardzo
forsować. Za dwa tygodnie zaczniemy jednak pracować pełną parą i w tym czasie opracuję
dla nich również odpowiednie
diety – wyjaśnia.
Podobnie jak w latach
poprzednich, pierwszy okres
przygotowań zagraniczni zawodnicy przepracują we własnym zakresie. W Tychach
zjawią się w lipcu, by rozpocząć typowo hokejowe treningi, na tafli. Będzie to czas
zgrywania drużyny, poszczególnych formacji i ćwiczenia
nowych rozwiązań taktycznych.

TT: Siódme miejsce pana zadowoliło?
GRZEGORZ MORKIS: Nie. W tym sezonie
mieliśmy najlepszy kadrowo zespół od początku istnienia klubu i liczyłem na wyższą
lokatę. Myślę, że czołówka była w naszym
zasięgu. Analizując jednak cały sezon, porównując nasz zespół z innymi, mam pewną
satysfakcję. Szybko udało nam się zagwarantować bezpieczne miejsce w tabeli, a po remisie z mistrzem Polski P.A. Novą i zwycięstwie
z Cleareksem zostaliśmy wiceliderem tabeli.
Całkiem realna stała się wówczas gra o medale. Jednak potem coś się zacięło, czegoś zabrakło i nie udało nam się utrzymać wysokiej lokaty. Nadal się zastanawiam czego nam
zabrakło – może skuteczności, może trochę
szczęścia? Tak więc można być zadowolonym i równocześnie nie być. Pewien niedosyt pozostał.

PRZEMYSŁAW KWAPISZ

Wysokie i zdecydowane zwycięstwo
odniósł lider ALPN – TTS Budowlani, pokonując WZZ Sierpień 80 FAP
7:1 (J. Świerczok 4, Skrzypczak 2, Roj
oraz P. Słonina).

Choć kadra jest silna, szykują się
zmiany?

To oznacza, że pod względem organizacyjnym i finansowym sytuacja zespołu jest stabilna.
Powiem więcej – biorąc pod uwagę budżet, powinniśmy zająć miejsce w pierwszej piątce. W następnym sezonie nie powinno być gorzej. Moim zdaniem w lidze
jest osiem zespołów z wysokimi rocznymi
budżetami, sięgającymi 600, 700 tysięcy
złotych. Z drugiej jednak strony, „budżetowe”różnice między drużynami z czołówki tabeli, a niżej notowanymi nie są duże,
przynajmniej nie takie jak kiedyś.
Najlepszy i najgorszy mecz w sezonie?

N jl
Najlepsza
była
b ł na pewno pierwsza
i
połowa
ł
spotkania z Kupczykiem w Krakowie, gdzie
wygrywaliśmy 5:2, choć potem... przegraliśmy 5:7. Dobry mecz zagraliśmy z P.A Novą
w Gliwicach (3:3). Gospodarze – mistrz Polski – byli na fali, nas skazano na pożarcie,
a tu remis i niewiele brakowało, byśmy zdobyli komplet punktów. Z kolei najgorszy mecz
rozegraliśmy z Daszyńskimi w Krakowie. Zespół grał bardzo słabo, przegraliśmy 3:5.

Co zaskoczyło pana w zakończonych
rozgrywkach?
Przede wszystkim fakt, że Jango nie zdobyło mistrzostwa. Moim zdaniem jest to
najlepiej grający zespół w lidze, ale z drugiej strony Hurtap pokazał najsolidniejszy
i najnowocześniejszy futsal. Z moich obserwacji wynika, iż właśnie nowoczesny
futsal prezentują oprócz Hurtapu – Clearex i my. Ten styl polega na dobrej grze
obronnej, grze strefą, szybkim wyjściu
z kontrą, dobrym opanowaniu stałych
fragmentów gry, konkretnych schematów.
To m.in. także nie stwarzanie przeciwnikowi okazji strzeleckich, raczej wybijanie
piłki, niż przejmowanie jej w trudnych sytuacjach.
W tym sezonie powstała w GKS Jachym drużyna młodzieżowa.
I to mnie bardzo cieszy, bo praca Michała Słoniny z grupą zawodników jest naprawdę obiecująca. Co prawda nie udał
się awans do finałów mistrzostw Polski,
ale trudno było tego dokonać po półtora
miesiąca treningów. Z tej ekipy pozostało siedmiu zawodników, którzy już rozpoczęli treningi z pierwszym zespołem,
zdobywają doświadczenie, umięjętności
i tylko od nich będzie zależało, czy kiedyś
zasilą kadrę seniorską.

AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

Pewne zwycięstwo lidera
D

Tak „pompuje” Adrian Parzyszek.

Tak. W piłce i w sporcie jest to nieuniknione. Tu nie ma miejsca na stagnację, bo w końcu zawodnicy zmęczą się
sobą. Potrzebują też bodźca w rywalizacji
o miejsce w kadrze. Ci, którzy przychodzą,
chcą się pokazać z jak najlepszej strony,
a ci, którzy już są w drużynie, muszą się
starać, by nadal grać. I ta ogólna mobilizacja pcha zespół do przodu. Będą zatem
zmiany i będą wzmocnienia klasowymi
zawodnikami. Ten sezon dowiódł, że warto inwestować w tyski futsal, zwłaszcza,
że na mecze chodzi coraz więcej kibiców.
W tym sezonie rekord padł w spotkaniu z Cleareksem Chorzów, który obejrzało 1.000 – 1.200 osób. Gdyby mi ktoś
dwa lata temu powiedział, że tyle ludzi
przyjdzie na mecz futsalowy w Tychach,
chyba popukałbym się w czoło. Z wyjątkiem pierwszych spotkań sezonu, średnio
na meczu było ok. 700 osób. Marzy mi się,
by hala była pełna na każdym spotkaniu,
a to mogą zagwarantować dwie rzeczy –
dobre wyniki i piłkarskie gwiazdy. Pracujemy nad jednym i drugim.

ruga w tabeli Zorza Infolab, pomimo gry w osłabieniu (czerwona kartka
w pierwszej połowie meczu), pokonała Amatora 95 Big Star 4:2 (J. Kuś 2, Sender, Goliński
oraz Baranowski, Kajdewicz). Do sporej niespodzianki doszło w meczu Fenomen Ledger – ATP Matador 98. Faworyzowany zespół Fenomena prowadził 2:0, jednak uległ
beniaminkowi 2:4 (Żukowski, Sadkiewicz
oraz Gostek, Buturla, Różycki, A. Łagosz).
W pozostałych meczach zanotowano: KS All
Black’s & Red’s – ZZF Metalowcy FAP 7:1 (D.

Bojarski 3, Kowalewski 2, Michał Michalak,
Soboń oraz Ratajczak) oraz Tyskie Browary
Książęce – PBD Drokan I 2:0 (Gadawa, Toporczyk).
1. Budowlani (m) 12
31
42-15
2. Zorza
12
25
32-19
3. Fenomen
12
21
34-26
4. Sierpień 80
12
17
33-33
5. All B & R
12
16
36-32
6. Drokan 1
12
15
18-20
7. Browary
12
14
26-28
8. Amator 95
12
14
23-30
9. Matador 98 (b) 12
11
18-27
10. Metalowcy
12
6
15-47
Najskuteczniejszym zawodnikiem jest
Wojciech Wojtkun (Fenomen) – 11 bramek.
W II lidze zainaugurowano trzecią ostatnią rundę rozgrywek. W meczu na szczycie,

Hotel Piramida niespodziewanie łatwo ograł
Nafciarzy 4:0 (Jakubczyk, Wróbel, Zdanowski, Szczepańczyk). W pozostałych spotkaniach: Mera Pro Rally – Pampeluna 06 3:6
(Szarameta, Warta, Kuzak oraz W. Galmach
2, P. Galmach, Łysoń, Morawiec, Garus), KS
Olimpia 02 – Orły 5:2 (Jasiński 3, Stasiak, Zemczak oraz Peja 2). Niezawodni-cy – pauzowali.
1. Piramida
13
28
49-26
2. Olimpia02
13
27
40-31
3. Nafciarze
13
26
33-23
4. Pampeluna06
13
21
39-37
5. Mera
13
14
39-30
6. Orły
13
8
18-33
7. Niezawodni-cy 12
4
14-52
Najwięcej bramek zdobył Artur Jakubczyk (Hotel Piramida) – 20. LS

w w w. t ychy.pl
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ŁUKASZ SOBALA

sport
FUTBOL TO GRA
NIESPRAWIEDLIWA I DZISIAJ
TAKA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ
NAS SPOTKAŁA.
W PIERWSZEJ POŁOWIE
PRZEWAŻALIŚMY
I AŻ TRUDNO UWIERZYĆ,
ŻE TO NIE MY,
A RYWALE PROWADZILI 3:0 –
POWIEDZIAŁ PO SOBOTNIM
MECZU Z NIELBĄ
WĄGROWIEC TRENER GKS
TYCHY, MIROSŁAW SMYŁA.

Z RÓŻNYCH DZIEDZIN
æ FUTBOL. W lidze okręgowej Ogrodnik Cielice pokonał Leśnika Kobiór 1:0 (gol Lalorny). Drużyna Kazimierza Szachnitowskiego zajmuje 12. miejsce w tabeli z 24 punktami. Prowadzi AKS Mikołów – 61 pkt. Klasa A: GKS II Tychy – Polonia II
Łaziska 1:0, OKS Zet Tychy – Rudołtowice 11:1. Rezerwa GKS
jest na 3. miejscu – 38 pkt, Zet na 7. miejscu – 32 pkt. Prowadzi Iskra 51 pkt. Klasa B: Jaroszowice – Zryw 4:0, Czarków
– Chrzciciel 0:1. Prowadzi Chrzciciel – 42 pkt., przed JUW-e
Jaroszowice – 40 pkt. Klasa C: Bieruń II – Zet II Tychy 2:1,
Wisła Mała – KTK Tychy 5:2. Zet II jest na 6. miejscu – 29 pkt,
KTK na 10. – 14 pkt. Prowadzi Łąka II – 41 pkt.
æ LEKKA ATLETYKA. W Bielsku-Białej odbył się mityng
lekkoatletyczny (open – mogli startować seniorzy), podczas
którego bardzo dobrze spisał się zawodnik MOSM Tychy
Marcin Ławreszuk. Podopieczny Bogdana Przybycina wygrał
bieg na 200 m z czasem 21,69, co jest jego nowym rekordem
życiowym i drugim obecnie wynikiem w Polsce w kat. juniorów. Do minimum na mistrzostwa Europy zabrakło mu 0,29
sek. Okazją do poprawienia rezultatu będą mistrzostwa Śląska
(16-17.05 w Częstochowie).
æ SPORTY SAMOCHODOWE. Aż 110 załóg stanęło na starcie III rundy samochodowych mistrzostw Tychów, organizowanych przez Automobilklub Ziemi Tyskiej. W klasyfikacji
generalnej najlepszy okazał się Paweł Łuczkiewicz (pilot Zbigniew Obłudek, mitsubishi evo9) przed Wojciechem Drewniakiem (Jan Rawicki, mistubishi evo9) i Rafałem Grzesińskim (Sebastian Salomon, mitsubishi).
æ SPORT SZKOLNY. Drużyna piłkarska Zespołu Szkół nr
6, którą opiekuje się Mariusz Kielesz, okazała się najlepsza
w rozgrywkach szkół ponadgimnazjalnych w Tychach i awansowała do zawodów rejonowych w Lędzinach. Tutaj wygrała 6:3 z lędzińską szkołą i zremisowała 0:0 z Ornontowicami. W trzecim meczu Ornontowice wygrały z Lędzinami 3:0.
Ekipa ZS nr 6 wygrała lędziński turniej lepszym bilansem
bramkowym i awansowała do rozgrywek wojewódzkich szkół
ponadgimnazjalnych. Drużynę Zespołu Szkół nr 6 reprezentowali: Damian Czupryna, Patryk Ciastuła, Marcin Florek,
Szymon Franczak, Grzegorz Jacek, Piotr Janik, Piotr Lisiecki,
Sebastian Loskot, Kamil Maciasz, Mateusz Piętak, Piotr Połap, Patryk Szachnitowski, Patryk Żmijewski, Jakub Krzczuk,
Piotr Drabiec, Sebastian Seroczyński. LS

Tomasz Kasprzyk (z lewej) zdobył gola w meczu z Nielbą. Rywale strzelili jednak trzy.

NIELBA WĄGROWIEC – GKS TYCHY 3:1

Futbol
niesprawiedliwy
Po

serii pięciu zwycięstw z rzędu, z boiska Nielby tyszanie schodzili pokonani. Szkoda, bo gdyby GKS Tychy zdobył
komplet punktów, spokojniej mógłby rozgrywać ligowy finisz. Tymczasem 41 punktów
nie daje jeszcze pewnego miejsca na uniknięcie baraży.

Do przerwy 0:3
Od pierwszych minut spotkania
w Wągrowcu piłkarze GKS ostro zaatakowali, a najbliżej uzyskania prowadzenia był
Damian Furczyk. W 16 minucie nastąpił jednak zwrot – Wania zahaczył na polu karnym
napastnika gospodarzy i sędzia podyktował

rzut karny. Nielba objęła prowadzenie, a cztery minuty później było już 2:0. Choć tyszanie
dalej odważnie atakowali, raz po raz stwarzając groźne sytuacje, w 30 min. gospodarze
ustalili wynik do przerwy na 3:0.

Jeden gol
To było jak nokaut – dodał tyski szkoleniowiec. – Po przerwie zespół jednak się
zmobilizował i walczył do ostatniej minuty.
Zdobyliśmy tylko jedną bramkę – Tomka
Kasprzyka, ale okazji znowu nie brakowało.
Dwukrotnie mógł podwyższyć Krzysztof
Bizacki, ładnie strzelił Sylwester Dębowski,
ale niestety niecelnie. W sobotę wszyscy

byliśmy podłamani, dopiero podczas niedzielnego rozruchu widać było już mobilizację przed środowym (13.05) spotkaniem
z Kotwicą. Mam nadzieję, że moi zawodnicy szybko podniosą głowy, bo czeka na nas
trudny rywal.
Nielba Wągrowiec – GKS Tychy 3:1
(3:0). Bramka dla GKS: Kasprzyk (73.).
GKS Tychy: Suchański – Mańka, Masternak, Zadylak, Dembowski – Wania (46.
Kasprzyk), Odrobiński (65. Ziaja), Furczyk,
Ambroziak (46. Żyła) – Bizacki, Wróbel.
Po 29 kolejkach GKS zajmuje 9. miejsce,
mając 41 punktów, bramki (28-27). Prowadzi Kluczbork - 55 pkt.

91 UCZESTNIKÓW BIEGU WIOSENNEGO

N

ajmłodsi uczestnicy mieli po 3 latka
i rywalizowali na dystansie 100 m.
Wygrał Mateusz Zimnoj, przed Szymonem Oziemczukiem i Martą Maik.
A oto najlepsi na pozostałych dystansach: 5-6 lat (200 m); 1. Michał Lis, 2.

Dawid Węgrzyczek, 3. Mateusz Mgłosiek; rocznik 1993 i młodsi (2.500): 1.
Aleksandra Jędrzejczyk (12,32 min.),
2. Dorota Długajczyk (13,01), 3. Zosia Szeja (14,09) oraz 1. Paweł Kosek
(9,22), 2. Dawid Jędrzejczyk (9,25),
3. Damian Kowalski (9,44). Kobiety
(4.300): 1. Teresa Stukator (22,53),
2. Agnieszka Witkowska (22,55),
3. Lidia Dudzik (24,35), mężczyźni
(8.600): 1. Piotr Pawłowski (30,33),
2. Wojciech Czernek (31,07), 3. Jacek
Kurek (31,28). LS

ELIZA MADEJ

Dozwolone od lat 3
W niedzielny ranek 91 osób wystartowało w Biegu Wiosennym
(w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega), zorganizowanym przez
MOSiR z okazji 75-lecia nadania
Tychom praw gminy miejskiej.

Bilety na Kotwicę
W środę, 13 maja, GKS Tychy podejmuje Kotwicę
Kołobrzeg (godz. 17). Trzy pierwsze osoby, które zadzwonią do redakcji tygodnika „Twoje Tychy” w środę, 13.05, o godz. 10 – tel. 032 325 72 40 – otrzymają
ufundowane przez GKS Tychy bilety.
Wejściówki będą do odbioru
przed meczem w kasie stadionu (od strony pływalni).

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

GKS zaprasza na stadion

RODAKOWSKI ZAPRASZA

Trenuj i graj
KS

Tyski bieg zorganizowano w ramach akcji
Polska Biega.

Rodakowski Tychy organizuje nabór do sekcji piłkarskiej dzieci z rocznika
2004. Zajęcia odbywają się na boisku „Orlik” przy Gimnazjum nr
3 (ul. Borowa 123). Więcej informacji można uzyskać pod nume-

rem telefonu 509 340 088 (trener Marek Gołosz). Niebawem
ruszy także nabór do futsalowej
drużyny młodzieżowej „Rodaka” (zawodnicy z roczników
1990-1993). Informacje – tel. 503
038 878. LS

K O M U N I K A T

OGŁOSZENIA
DROBNE
Autoalarm! Promocja 220 zł z montażem, 2 lata gwarancji. (032) 780-37-37.

LINIA TEKSTU
POGRUBIENIE
RAMKA CZARNA
RAMKA KOLOR
FULL KOLOR (ramka + podlew)
do wyboru: piaskowy , błękit

3 zł netto (standardowy łam ok. 45 znaki wraz ze spacjami)
+ 20%
TYLKO U NAS – STUDENCI,
+ 40%
+ 50%
EMERYCI I RENCIŚCI –
+ 70%
, zielony , żółty

15% ZNIŻKI

Sprawdź ile zapłacisz
Sprzedam samochód 2004, stan idealny.
Cena do uzgodnienia. tel 600 000 000

Kompleksowe remonty i wykończenia mieszkań. Uczciwie i solidnie.
517 233 217
Mieszkanie 3 pokoje 45 mkw. centrum
Tychów sprzedam bez pośredników –
150 tys. zł tel. 600 685 911
Tapicer – renowacje, drobne naprawy
(krzesła, fotele, sofy, wersalki) faktura
VAT tel. 601 157 265
Sprzedam rowerek firmy Giant, czarny,
koła 16, z doczepianymi bocznymi, mało
używany, cena 200 zł., rolki firmy Salomon, rozmiar 30 rozsuwają się do rozmiaru 34, mało używane, cena 100 zł.
Telefon 600-555-771

* za tej długości ogłoszenie zwykłe zapłacisz 6 zł netto (7,32 z VAT)

Stylizacja Paznokci. 787 399 227

Biuro Ogłoszeń: Tychy, al. Piłsudskiego 12, parter, tel. 032 325 72 16, czynne: poniedziałek od 10.00 do 18.00, wtorek – piątek od 8.00 do 16.00, e-mail: drobne@twojetychy.pl

Szukamy osób zdradzonych przez swoich partnerów życiowych. 798 95 33 03
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na luzie
HOROSKOP

Z

abaw się z nami i wybierz
podpis, który najlepiej
Twoim zdaniem komentuje
zamieszczone obok zdjęcie:

BYK 21.IV - 21.V
Uważaj, bo twoja stanowczość może doprowadzić do niepotrzebnego spięcia w pracy.

1 brrr wrrrr brrrr wrrrr...
2 Niech sobie sam
aportuje....
3 Czego się nie zrobi dla
kawałka... patyka.

BLIŹNIĘTA 22.V - 20.VI
Gwiazdy wróżą wielkie uczucie. Musisz jedynie uzbroić się
w odrobinę cierpliwości.
RAK 21.VI - 22.VII
Twoja ciekawość może ściągnąć na ciebie kłopoty. Lepiej
spokojnie poczekać na rozwój wydarzeń.
LEW 23.VII – 22.VIII
Twoje finanse dawno już nie miały się tak dobrze. Tak trzymać.

EM

ELIZA MADEJ

ŚMIESZNE ZDJĘCIE

PANNA 23.VIII – 22.IX
Spróbuj uzbroić się w cierpliwość. Pośpiech jest tutaj wyjątkowo złym doradcą.
WAGA 23.IX – 23.X
Rodzinna sielanka trwa. Już dawno twoje sprawy nie układały się tak dobrze.

W ubiegłym tygodniu naszym
Czytelnikom najbardziej spodobał
się podpis: Tchórzo-śmieszka.

WIRÓWKA

SKORPION 24.X – 21.XI
Nie warto przejmować się błahostkami. Skup się raczej
na swoich sprawach zawodowych.
STRZELEC 22.XI – 21.XII
Pod koniec tygodnia możesz spodziewać się wiadomości,
która pokrzyżuje twoje plany.

SUDOKU

Odgadywane wyrazy wpisujemy
prawoskrętnie od pola z numerem.
Do każdej kratki wpisuje się dwie literki.
Podwójne litery z pól ponumerowanych
dodatkowo w prawym dolnym rogu od 1
do 4 – utworzą rozwiązanie końcowe.

KOZIOROŻEC 22.XII – 19.I
Pewna interesująca propozycja pochłonie cię bez reszty.
Postaraj się jednak szybko wrócić do rzeczywistości.
WODNIK 20.I – 18.II
To będzie wyjątkowo rozrywkowy tydzień. Trudno ci będzie pogodzić wszystkie propozycje.

1. Miesza zaprawę na budowie,
2. Gdańsk, Gdynia i Sopot,
3. Rodzaj ozdobnej obwódki wokół
otworu,
4. Bezładna mieszanina np. kabli,
5. Masa do ręcznego modelowania
ludzików,
6. Piękna – to beletrystyka,
7. Dziewczyna mająca kilkanaście lat,
8. Wierszyk mówiony przed zabawą,
9. Majowy chrząszcz,
10. Cząstka słowotwórcza
występująca po rdzeniu, sufiks,
11. Popularne danie z ulicznego
kiosku,
12. Woda z opadów atmosferycznych,
13. Kobieta skłonna do brawurowych
akcji,
14. Uprawia wspinaczkę w okolicach
Mont Blanc,
15. Bal przyszłych maturzystów.

RYBY 19.II – 20.III
Przed tobą nerwowe dni. Sprawy uczuciowe skomplikowały się i tylko od ciebie zależy, jaki będzie ciąg dalszy.
BARAN 21.III – 20.IV
Uczucia zejdą na dalszy plan. Będziesz musiał uporać się
z pilną sprawą w pracy.

Rozwiązywanie sudoku polega na wpisaniu do diagramu brakujących cyfr w taki
sposób, aby w każdym poziomym rzędzie
i w każdej pionowej kolumnie oraz w każdym małym kwadracie 3x3 kratki (o pogrubionych bokach) znalazły się wszystkie cyfry
od 1 do 9. Każda z cyfr w rzędzie, w kolumnie czy w małym kwadracie może być wpisana tylko raz.

LS

DOWCIP TYGODNIA
W śląskiej rodzinie urodził się Jasiu. Minął rok, drugi, trzeci – dziecko nie mówiło. Rodzice chodzi z Jasiem do logopedy, do różnych specjalistów. Nic nie
pomagało… Aż przyszły 12. urodziny, zjawiła się
cała rodzina, jest obiad, mama podaje rolady, śląskie
kluski, modro kapusta. I nagle Jasiu się odzywa: – A kompot? Najpierw
konsternacja, a potem wybuch radości! – Jasiu ty mówisz! Dlaczego
nie odzywałeś się przez 12 lat? – pyta mama. – Bo zawsze był.
OPOWIEDZIAŁ MAREK KOSTARZ,
SPIKER PODCZAS MECZÓW BIG STARA.

TT KRZYŻÓWKA Z HASŁEM I NAGRODĄ

kupon
n nr 77

Osoba, której pocztówka dotrze do naszej redakcji jako pierwsza, otrzyma od nas smycz tychy.pl. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest
w redakcji. Hasło z krzyżówki nr 75: ZAPLANUJ DŁUGI WEEKEND. Smycz otrzymuje Helena Gorewoda. Nagrodę odebrać można w naszej siedzibie przy al. Piłsudskiego 12, IV p. pok. 404A.

Wytnij ten kupon, naklej
na kartę pocztową wraz
z hasłem i prześlij do
25 maja 2009 r. na adres
redakcji:
Twoje Tychy,
al. Piłsudskiego 12,
43-100 Tychy.

Następny numer TT ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach
Gazetę dostaniesz rano w:
trolejbusach A i B;
æ autobusach: 1, 2, 14, 33, 51, 82, 131, 137,
254, 273, 291, 696
æ obok sklepu AZET – od 7.00
æ na skrzyżowaniu przy browarze –
od 7.00
æ na Hotelowcu – od 7.00
æ na skrzyżowaniu przy „Tęczy” – od 14.00

æ Tyskie Hale Targowe od godz. 7.00
na stojakach w:
æ budynku Śródmieście, al. Piłsudskiego
12
æ Tyskich Halach Targowych, al.
Piłsudskiego 8
æ WBU Balbina Centrum, ul. Barona 30
æ Śląskiej Giełdzie Kwiatowej, ul. Sadowa 3
æ Szpitalu Wojewódzkim, ul. Edukacji 102

æ Urzędzie Miasta, al. Niepodległości 49
æ Tyskim TBS, ul. Budowlanych 59
æ Krytej Pływalni, ul. Edukacji 9
æ MZBM, ul. Filaretów 31
æ MBP, ul. kard. S. Wyszyńskiego 27
æ Muzeach: Miejskim i Piwowarstwa,
ul. Katowicka 9
æ NoveKino Tychy, al. Jana Pawła II 18
æ Hotelu Piramida, ul. Sikorskiego 100

æ Restauracji Avanti, pl. Baczyńskiego
æ Warka – piwiarnia, pl. Baczyńskiego
æ RPWIK w Tychach SA, ul. Sadowa 4
æ WKU, ul. Cyganerii 51
æ Klub Zdrowie, ul. Edukacji 9
æ SM „Oskard”, ul. Dąbrowskiego
æ BEST CJO, ul. Kopernika IB
æ MBP nr 1, pl. św. Anny 3
æ Mario Car, Katowicka 20

æ Szpitalu Miejskim, ul. Cicha 27
æ Teatrze Małym, ul. kard. Hlonda 1
æ DH Baron, al. Jana Pawła II
æ KSSE Podstrefie Tyskiej,
ul. Fabryczna 2
æ Car Serwis Fabryczna, ul. Fabryczna
æ Elektrociepłowni Tychy, ul. Przemysłowa
æ Fiat, ul. Turyńska
æ Johnson Controls,

ul. Świerczyniecka 7
æ Sklepie spożywczym, Jaroszowice,
l. Pasterska 1
æ Sklepie spożywczym, Jaroszowice,
ul. Mysłowicka
æ Sklepie spożywczym „U Tereski”,
Czułów
æ Przychodni Zdrowia, Czułów
ul. Narcyzów

oraz w:
æ Hotelu Noma Residence – Zameczek
myśliwski w Promnicach
æ Restauracji „pod Kasztanami”
w Wilkowyjach
æ Restauracji Magnolia,
Urbanowice, ul. Oświęcimska 164
æ Sklepie spożywczym w Urbanowicach,
ul. Urbanowicka 33

