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Klachule 
z Plutowego Lasu

ANIELA I FLORIAN PUSTEL-
NIKOWIE mieszkają tu od po-
koleń. Teraz jest to osiedle Z, 
a wcześniej – Cielmice i pobliski Klachowiec. To wyjątkowe miej-
sce, bo właśnie tutaj, na posesji Ignacego Pustelnika (brat Fran-
ciszka, ojca Floriana Pustelnika) przed laty odkryto wczesnośre-
dniowieczne cmentarzysko.
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Komputer 
dla niewidzących

TEN ROK NIE JEST BOGATY 
dla pozarządowych organizacji 
pożytku publicznego, zwłaszcza 
tych, których działalność jest 
w dużym stopniu uzależniona od Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych. Jego braki w budżecie szacuje się na blisko 
200 mln zł, co pociąga za sobą szukanie oszczędności na każdym 
kroku. Odczuło to już chociażby tyskie koło Polskiego Związku 
Niewidomych.
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Takich ludzi jak 
pan, to już nie ma...

W BRENNEJ NAWET MIESZ-
KAŃCY NIE WIEDZĄ , że jest 
tam piękny, kamienny, rzeźbio-
ny krzyż pokutny z XVII wieku, 
perełka architektury sakralnej. 
Nie wiedzą też o nim turyści. O takich ciekawostkach godzinami 
może opowiadać Ryszard Szner – przewodnik, działacz PTTK. 
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Tyski Duathlon
W NIEDZIELĘ, WOKÓŁ JE-
ZIORA PAPROCAŃSKIEGO , 
odbyły się zawody Tyskiego Du-
athlonu czyli biegu (5 km), jazdy 
na rowerze (13 km) i ponownie 
biegu (2,5 km). Równolegle od-
bywały się zawody III Biegu pod 
górkę na 110 metrów z przeszko-
dami dla dzieci.

strona 15

Bohater tygodnia: major Krzysztof Skiba
Od 29 czerwca pełni obowiązki komendanta 
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tychach.      strona 2

Plebiscyt TT
WYBIERZ najważniejsze wydarzenie w 20-letniej historii ty-
skiego samorządu, wypełnij kupon i przyślij go do naszej re-
dakcji. Czekają nagrody – bony o wartości 500 i 250 złotych!
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To historyczne wydarzenie w tyskim 
sporcie – od najbliższego sezonu trzy 
czołowe tyskie drużyny będą wystę-
powały pod jedną nazwą: GKS Ty-
chy. W środę, 30.06, pierwszoligowa 
drużyna koszykarska zmieniła na-
zwę z KKS Tychy na GKS Tychy i nie 
wykluczone, że to pierwszy krok 
do powstania w przyszłości jednego 
klubu z trzema sekcjami.

P rzedstawiciele klubów – Teresa Dem-
bowska (koszykówka), Łukasz Ja-

chym (piłka nożna) i Karol Pawlik (ho-
kej) – podpisali w środę porozumienie, 
które określa warunki licencyjne (prawo 
do znaku ma piłkarski GKS), dające ko-
szykarzom prawo występowania w roz-
grywkach pod nazwą GKS Tychy. Mottem 
tej swoistej unii klubów była kibicowska 
przyśpiewka: „Jedno miasto, jeden klub”, 
a przedsięwzięciu patronował prezydent 
Andrzej Dziuba i Okręgowa Izba Przemy-
słowo-Handlowa.

– Przyjęcie nazwy GKS przez nasz 
klub i zjednoczenie czołowych tyskich 

klubów pod jednym szyldem to efekt 
wspólnej decyzji działaczy, na pewno 
przyczyni się do lepszej promocji zarówno 
klubu, jak i miasta. Myślę, że razem mamy 
większą siłę przebicia – powiedziała Tere-
sa Dembowska.

Podobnie wypowiedział się Łukasz 
Jachym, uznając, że przyjęcie przez klub 
koszykarzy nazwy GKS Tychy na pewno 
wzmocni jego markę.

LESZEK SOBIERAJ
Więcej o łączeniu i drużynie 

koszykarskiej czytaj na str. 14

HOKEIŚCI, PIŁKARZE I KOSZYKARZE POD JEDNYM SZYLDEM

Jedno miasto, jeden klub

BEZ ZAKŁÓCEŃ PRZEBIEGAŁO W TYCHACH 
GŁOSOWANIE W II TURZE WYBORÓW 

PREZYDENCKICH. W NIEDZIELĘ DO URN 
WYBORCZYCH POSZŁO 60.465 TYSZAN, 

Z KTÓRYCH WIĘKSZOŚĆ POPARŁA 
BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO.

Sylwia Zawadzka
s.zawadzka@twojetychy.pl

P rzewaga Bronisława Komorowskiego nad Jarosła-
wem Kaczyńskim wyniosła w Tychach 18,52 proc. Jest 

to większa różnica niż ta, która dzieliła obu kandydatów dwa ty-
godnie temu, po I turze wyborów (wtedy Komorowski wyprze-
dził Kaczyńskiego o niespełna 15 proc.). 

Frekwencja w Tychach utrzymała się na wysokim poziomie, 
porównywalnym do I tury i wyniosła 58,5 proc. (59,45 proc. dwa 
tygodnie temu). 

Podobnie jak w I turze, jest to wynik lepszy niż w skali kraju 
(55,31 proc.).

Na Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 24.359 tyszan 
(40,74 proc.) Bronisław Komorowski otrzymał w Tychach 35.429 
głosów, co dało 59,26 proc.

O tym, jak rozłożyły się głosy w poszczególnych 
częściach miasta, piszemy na stronie 3
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æ Z okazji 60-lecia nada-
nia Tychom praw miej-
skich, ukazała się płyta 

zawierające utwory skrzypcowe 
autorstwa polskich kompozyto-
rów, a dedykowane Romanowi 
Lasockiemu, tyskiemu muzykowi.

æ Na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski 

w pływaniu, rozgrywa-
nych w Oświęcimiu, 

11-letnia Ania Szynawa, uczen-
nica SP nr 19, zdobyła srebrny 
i brązowy medal.

æ Fiat świętował set-
ną rocznicę powstania 

pierwszego samocho-
du tej marki. Z tej oka-

zji rodziny pracowników mogły 
zwiedzić tyski zakład, a także 
uczestniczyć w festynie.
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FELIETON

WYBORCZA NIEDZIELA
Beata Kurek
b.kurek@twojetychy.pl
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Te 
wybory prezydenckie pod 
względem frekwencji rekor-
dowe nie były. Nie sprawdzi-
ły się najczarniejsze scena-

riusze, zgodnie z którymi, Polska, pogrążona 
w wakacyjnym lenistwie, miała ani myśleć 
o pójściu do urn. Nie sprawdziły się też hur-
raoptymistyczne przepowiednie, wskazujące 
na wzrost politycznej świadomości i narodowego poczu-
cia obowiązku rodaków. Można rzec, było jak zwykle… 
A jednak, nie do końca. Można zaryzykować twierdzenie, 
że gdyby nie społeczne akcje organizacji pozarządowych, 
zachęcające do udziału w wyborach, ale także dobra orga-
nizacja w miejscach, w których Polacy wypoczywają i ba-
wią się, jak chociażby w czasie festiwalu Open’er w Gdyni, 
w czasie którego, osoby chcące w koncertowej przerwie za-
głosować, mogły skorzystać z przejazdu specjalnie na ten 
cel zorganizowanymi autobusami, mogło być zdecydowa-
nie gorzej.

Jedni Polacy zagłosowali więc, podkreślając, patrio-
tyczny charakter decyzji.

Inni – bo zrobiono wszystko, by im to umożliwić.
Byli też tacy, którzy w odpowiedzi na pytanie, dlaczego 

głosują, bez względu na swoje polityczne sympatie, mówili 
„W końcu ten kto nie głosuje, nie ma prawa narzekać.” Ja-
kie to polskie…

330330 3320 3310 3260260 170 2

32 325 72 38
redakcja@twojetychy.pl

Na Państwa telefony czekamy 
w każdy wtorek w godz. 9.30-15.30.

DYŻUR REPORTERA

BOHATER TYGODNIA

W służbie 
ojczyźnie

R E K L A M A

Masz pytania? Za naszym 
pośrednictwem odpowiedzą 

na nie eksperci: lek. med. Marek 
Krawczyk  – dyrektor Szpitala Miejskiego, 

Beata Kopczyńska z ZUS, 
mec. Dariusz Michalski

zadzwoń: 32 325 72 40, przyślij e-maila: 
redakcja@twojetychy.pl

napisz: Twoje Tychy, 
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, 

z dopiskiem: 
Zapytaj eksperta.

Twoje pytanie przekażemy ekspertowi, 
odpowiedź znajdziesz na łamach TT. 

Odpowiedzi str. 10
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ZAPYTAJ EKSPERTA

Przepisem na ptysie podzie-
lił się z nami Damian Kola-
sa, student Śląskiej Wyż-
szej Szkoły Zarządzania 
im. gen. Jerzego Ziętka 
w Katowicach.

SKŁADNIKI: 12 dag przesianej 
mąki, łyżka cukru, 12 dag masła, 3 jaja, 
250 ml wody, łyżeczka proszku do piecze-
nia, łyżeczka cukru waniliowego.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Zagoto-
wać wodę z masłem. Mieszając dosypać 
mąkę (mieszać, aż masa będzie odsta-

wać od garnka). Po ostygnięciu, 
mieszając wbijać stopniowo jaja 
i dodawać cukier, cukier wani-
liowy i proszek do pieczenia. 
Z otrzymanej masy wybierać 
łyżeczką małe kulki i układać 
na blachę posypaną mąką i lek-
ko polaną wodą. Upiec na kolor 

żółty w mocno rozgrzanym piekarniku 
(ok. 20 min., 200 st. C). Ptysie po wyjęciu 
przekroić na pół i wypełniać schłodzo-
ną bitą śmietaną lub dowolnym kremem. 
Można także, po prostu, posypać cukrem 
pudrem. not. SłaB

PRZEPISY KULINARNE TYSZAN

Ptysie
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Major Krzysztof Skiba został cza-
sowo pełniącym obowiązki komen-
danta w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Tychach. 29 czerw-
ca oficjalnie zastąpił na stanowisku 
ppłka Macieja Radziaka, któremu 
skończyła się kadencja.

Już jako dziecko, chciał zostać 
żołnierzem. – W latach 70. 

były tylko dwa programy w telewizji. I ra-
zem z kolegami oglądaliśmy seriale, w któ-
rych głównymi bohaterami byli żołnierze, 
np. Hans Kloss. Jako mali chłopcy, najczę-
ściej bawiliśmy się w wojsko i już wtedy 
wiedziałem, że zostanę żołnierzem. Życie 
pokazało, że udało mi się spełnić marze-
nia – przyznaje major Skiba. – Oczywiście, 
jak każdy, w pierwszej kolejności chciałem 
być pilotem, później marynarzem. Ale 
ostatecznie wybrałem bojowe wozy pie-
choty – dodaje.

Nauka i powołanie
Major Skiba uważa, że dziś łatwiej 

jest zostać żołnierzem zawodowym. Pod-
kreśla, że kiedyś trudniej było ukończyć 
szkołę oficerską. Było mniej przepustek, 
do domu można było pojechać raz na mie-
siąc. Jednak przyznaje, że teraz trudniej 
jest za to dostać się do wyższej szkoły ofi-
cerskiej, bo na jedno miejsce jest kilkuna-
stu kandydatów.

Na pytanie o to, co najbardziej lubi 
w swojej pracy, odpowiada: – Bycie żoł-
nierzem to nie jest praca, to misja, do któ-
rej trzeba mieć powołanie. Myślę, że nie 
każdy się do tego nadaje. Wojsko kształ-
tuje charakter człowieka. Uczy dyscypliny, 
sumienności i porządku. A to cechy, które 
przydają się w życiu – stwierdza.

Kariera wojskowa
Major Krzysztof Skiba jest absolwen-

tem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Zmechanizowanych we Wrocławiu, któ-
rą ukończył w 1989 roku. Pierwszy przy-
dział otrzymał do Kompani Reprezenta-
cyjnej Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 
w Warszawie. – Później kilkakrotnie 
byłem przenoszony i ostatecznie 
trafiłem do katowickiej WKU. 
Pracowałem tam do lipca 2009 
roku, kiedy to przeszedłem 
do WKU w Tychach – opo-
wiada.

Nie tylko wojsko
Prywatnie jest ojcem 23-

letniego Mateusza. Ma żonę 
Annę. Mieszka w Chorzo-
wie. Wolne popołudnia 
najchętniej spędza na spa-
cerach ze swoim psem rasy 
Chow-Chow. Ceni sobie 
aktywny wypoczynek – 
bieganie, pływanie, zimą 
– narty.

Lubi również jeść 
i gotować. – Kiedy otwie-
ram książkę kuchar-
ską i widzę na zdjęciu, 
że jakaś potrawa wyglą-
da apetycznie, to po pro-
stu ją gotuję. Lubię jeść. 
Jednak staram się nie 
objadać, bo mógłbym 
zbytnio przytyć i mieć 
kłopot ze zdaniem obo-
wiązkowego w wojsku eg-
zaminu sprawnościowego 
– śmieje się.

EWA STRZODA
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W Obwodowej Komisji Wyborczej nr 62 głosował Marcin 
Walasek z córką Jagodą.

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH 2010  – DRUGA TURA

Tak głosowali tyszanie
nr obwoduadres

głosy oddane 
na Jarosława 
Kaczyńskiego

głosy oddane 
na Bronisława 

Komorowskiego

frekwencja
(w proc.)

1II LO im. C. K. Norwida ul. Norwida 4042687068
2SP Nr 1 Plac Wolności 427549962
3SP Nr 1 Plac Wolności 441852160
4SP Nr 6 ul. Katowicka 10249150857,3
5SP Nr 6 ul. Katowicka 10252765066,6
6ZS Nr 2 ul. Generała Andersa 2019326445,7
7SP Nr 3 ul. Wojska Polskiego 1043659550,4
8SP Nr 17 ul. Begonii 522332553
9Gim. Nr 1 ul. Brzozowa 2432965458

10Przedszkole Nr 10 ul. Braterska 733556351,6
11Przedszkole Nr 11 ul. Bukowa 2945270955,6
12SP Nr 17 ul. Begonii 532851860,9
13ZS z OI ul. Czarnieckiego 2243362850
14SP Nr 8 ul. Cmentarna 5428427464
15SP Nr 4 ul. Oświęcimska 25636536858
16SP Nr 4 ul. Oświęcimska 25646131858
17ZS Nr 5 ul. Edukacji 1134153353,5
18I LO im. L. Kruczkowskiego ul. Korczaka 640163856,8
19Gim. Nr 12 ul. Elfów 940465054,2
20Gim. Nr 11 Al. Niepodległości 10829438355
21Gim. Nr 11 Al. Niepodległości 10838455453,4
22Przedszkole Nr 19 Al. Niepodległości 15439857457,9
23Przedszkole Nr 22 ul. Dąbrowskiego 8548073357,7
24SP Nr 19 ZSS Al. Niepodległości 19027842057,8
25 SP Nr 18 ul. Fitelberga 832649359,3
26Gimnazjum Nr 10 ul. Filaretów 2748473866
27Przedszkole Nr 5 ul. Orzeszkowej 5622240362,3
28Przedszkole Nr 5 ul. Orzeszkowej 5628942653,6
29SP Nr 7 ul. Tołstoja 126739862,7
30 SP Nr 7 ul. Tołstoja 139265060,2
31 SP Nr 7 ul. Tołstoja 136356258
32Przedszkole Nr 17 ul. Tołstoja 532754361,5
33Przedszkole Nr 17 ul. Tołstoja 533052460,2
34Przedszkole Nr 3 ul. Paprocańska 15637037162,7
35Przedszkole Nr 3 ul. Paprocańska 15648066059,2
36Przedszkole Nr 3ul. Paprocańska 15632656963
37SP Nr 40 z OI ul. Zgrzebnioka 4535459562,2
38SP Nr 40 z OI ul. Zgrzebnioka 4541457263,3
39SP Nr 40 z OI ul. Zgrzebnioka 4532356860,4
40ZSP Nr 2 ul. Jedności 5135020452
41SP Nr 11 ul. Curie Skłodowskiej 434854255,4
42SP Nr 11 ul. Curie Skłodowskiej 434348762
43Gim. Nr 5 z OI ul. Młodzieżowa 725240157,4
44Gim. Nr 5 z OI ul. Młodzieżowa 724732954,4
45SP Nr 35 z OI Al. Marszałka Piłsudskiego 2137168858,5
46 SP Nr 35 z OI Al. Marszałka Piłsudskiego 2136963460,8

47 Przedszkole Niepubliczne Integracyjne 
ul. Nałkowskiej 6 42264559,1

48 Przedszkole Nr 26 ul. Młodzieżowa 544863958,5
49ZS Nr 6 Al. Marszałka Piłsudskiego 1049970160,9
50ZS Nr 6 Al. Marszałka Piłsudskiego 1038152355,5
51SP Nr 37 ul. Konecznego 136554355,4
52Przedszkole Nr 6 ul. Konecznego 129654060,9
53SP Nr 10 ul. Borowa 12343450462,4
54SP Nr 10 ul. Borowa 12344866562,4
55SP Nr 10 ul. Borowa 12344360161,1
56SP Nr 10 ul. Borowa 12339253969,3
57Przedszkole Nr 1 ul. Myśliwska 10244571160,2
58SP Nr 22 z OI ul. Harcerska 2555962760,4
59SP Nr 22 z OI ul. Harcerska 2551484361,9
60Niepubliczne Przedszkole ul. Hetmańska 155258356,9
61Niepubliczne Przedszkole ul. Hetmańska 134251960,5
62ZS Nr 4 Al. Bielska 10051968059,6
63ZS Nr 4 Al. Bielska 10042462256,3
64ZSP Nr 1 ul. Leśna 6622146651,1
65Szpital Miejski w likwidacji ul. Cicha 27192148,8

66 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1
 ul. Edukacji 102 11014234,5

67Dom Pomocy Społecznej Św. Anna ul. Kopernika 623960,4

Podobnie jak w skali kraju, 
również w Tychach więk-
szość głosów w II turze 
wyborów prezydenckich 
uzyskał Bronisław Komo-
rowski. W Tychach kan-
dydat PO wyprzedził ry-
wala zdecydowanie, bo aż 
o 18,5 proc. Jednak nie 
we wszystkich obwodach 
głosowania w mieście jego 
wygrana była tak wyraź-
na, w niektórych to Ja-
rosław Kaczyński zyskał 
większe poparcie.

Przyjrzeliśmy się, jak roz-
łożyły się głosy wybor-

ców w różnych częściach mia-
sta. Pomimo zdecydowanej 
wygranej Bronisława Komo-
rowskiego, w Tychach były 
obwody (m.in w Cielmicach, 
Urbanowicach i na Wartogłow-
cu), w których to kandydat PiS 
cieszył się większą popularno-
ścią. Z kolei w obwodach obej-
mujących duże osiedla w cen-
trum miasta (m.in. B, K, O), 
ale także w Wilkowyjach, prze-
waga Komorowskiego była 
miażdżąca (uzyskiwał nawet 
dwa razy więcej głosów niż 
kontrkandydat).

SYLWIA ZAWADZKA

W tabeli, którą publikujemy 
obok możecie sprawdzić, jak 
głosowały wasze dzielnice.
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MIASTO CIEKAWYCH HISTORII

R E K L A M A

Dawny magistrat przy placu Wolności. Pocztówka 
z ok. 1940 roku, ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

Tyski magistrat

K
ażdy tyszanin, zapytany o urząd miasta, wskaże trójra-
mienny budynek przy al. Niepodległości. Nie zawsze jednak 
tyski magistrat znajdował się w tym budynku.

Do początku XX wieku władze gminy obradowały w tyskiej 
szkole. W drugiej połowie XIX wieku szkoła mieściła się w budyn-
ku przy ulicy Damrota 72 (obecnie „Społem Tychy”). W grudniu 
1900 roku otrzymała nowy budynek przy placu Wolności (obecnie 
SP nr 1 im. Rudolfa Zaręby). Tam naczelnik gminy i ławnicy pra-
cowali do roku 1906. W tym czasie powstał nowy budynek urzędu 
gminnego, który został poświęcony 5 września 1906 roku. Gmach ten 
wybudowano przy placu Wolności, niedaleko szkoły. Główne drzwi 
budynku osłania podcień z kolumną. Na elewacji, tuż nad wejściem, 
znajdowały się dwie płaskorzeźby. W latach międzywojennych 
na szczycie dachu umieszczono orła z rozpostartymi skrzydłami. Po-
niżej znajdował się zegar. Orła zniszczono w latach II wojny świato-
wej, zegar przetrwał do dziś.

Budynek przy placu Wolności był siedzibą władz gminy 
do pierwszej połowy lat 50. XX w. W 1954 roku Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej przeniesiono do budynku na osiedlu B, przy uli-
cy Begonii (obecnie mieści się tam m.in. szkoła języka angielskiego). 
W 1967 roku wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego gma-
chu prezydium przy ówczesnej al. Rewolucji Październikowej (obec-
nie al. Niepodległości). Oddano go do użytku w 1971 roku (do 1975 
roku była to również siedziba Powiatowej Rady Narodowej). Kilka 
lat wcześniej, w 1964 roku, wybudowano w sąsiedztwie Dom Or-
ganizacji Społecznych, w tym Komitetu Powiatowego i Miejskiego 
PZPR (obecnie Szkoła Muzyczna w Tychach).

Każdy z tych budynków ma swą historię. Obiekt przy placu 
Wolności przez wiele lat (do 2006 roku) był siedzibą Prokuratury 
Rejonowej. Obecnie czeka na remont i modernizację. Będzie tu sie-
dziba dyrekcji, pracownie i druga sala ekspozycyjna Muzeum Miej-
skiego w Tychach. Rolę głównej sali ekspozycyjnej dalej pełnić będzie 
obiekt przy ulicy Katowickiej 9.

Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje starych zdjęć pierwsze-
go tyskiego magistratu. Może ktoś wie, co przedstawiały płaskorzeź-
by na elewacji budynku?

AGNIESZKA OCIEPA, MUZEUM MIEJSKIE W TYCHACH

DOM NA CMENTARZU (1)

Klachule 
z Plutowego Lasu

ANIELA I FLORIAN 
PUSTELNIKOWIE MIESZKAJĄ 

TU OD POKOLEŃ. TERAZ 
JEST TO OSIEDLE Z, 

A WCZEŚNIEJ – CIELMICE 
I POBLISKI KLACHOWIEC. 

TO WYJĄTKOWE MIEJSCE, 
BO WŁAŚNIE TUTAJ, 

NA POSESJI IGNACEGO 
PUSTELNIKA (BRAT 
FRANCISZKA, OJCA 

FLORIANA PUSTELNIKA) 
PRZED LATY ODKRYTO 

WCZESNOŚREDNIOWIECZNE 
CMENTARZYSKO.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

W 1970 roku, kiedy Pustelnikowie wy-
budowali dom, po grobach nie było 

już śladu – minęło 10 lat od chwili, kiedy eki-
py archeologów dokładnie przekopały ich 
działkę, zabierając ze sobą każdą kosteczkę, 
kamyk i przedmiot, który miał jakąś histo-
ryczną wartość. Z dwójką synów wprowadzili 
się do nie wykończonego jeszcze domu i wte-
dy zaczęły się dziać dziwne rzeczy, na wspo-
mnienie których nawet dzisiaj ściszają głos...

Kiedyś Cielmice rozciągały się od Urba-
nowic po Jezioro Paprocańskie. – Przed 
wojną było tu kilka domów i tylko pola – 
wspomina jeden z sąsiadów Pustelników. 
– Cielmice kończyły się na moście na Go-
stynce, gdzie dziś jest ul. Sikorskiego. Potem 
były Paprocany, a Tychy daleko – za torami. 
Ludzi w Paprocanach nazywaliśmy „śledzio-
rze”, od… ryb co łowili w jeziorze, a oni nas 
przezywali „kamiyniorze”, bo w Cielmicach 
były kamieniołomy. A jezioro to było wte-
dy prawdziwe… jezioro. Wpływała do niego 
Gostynka i wypływała tak czysta, że piliśmy 

z niej wodę. I rzecz jasna łowiliśmy ryby, nie-
koniecznie na wędkę. Ryby wpływały do wy-
drążonych w brzegu jam i można je było ła-
pać rękami.

Klachowiec
Inny świat. A w tym świecie żyło się 

wspaniale, bo i ten zachodni skrawek Ciel-
mic był bardzo urokliwy. Jego częścią był kil-
kuhektarowy las, należący do gospodarstwa 
Plutów, który rozpościerał się wzdłuż dzisiej-
szej DK 1. „Plutowy Las”, jak był nazywany 
przez cielmiczan, stał się ulubionym miej-
scem zabaw dzieci i spotkań starszych.

– I właśnie nazwa „Klachowiec” pocho-
dzi od tego lasku – mówi Florian Pustelnik. 
– Latem przychodziły tu kobiety – starsze 
i młode, i po kilka godzin gadały i gada-
ły, czyli po śląsku klachały. No i mój ojciec, 
Franciszek Pustelnik razem z Franciszkiem 
Jarominem, „ochrzcili” to miejsce Klacho-
wiec. I potem nikt już inaczej nie mówił, jak 
tylko „ida na Klachowiec”.

Dziś po Klachowcu starszym zostało 
tylko wspomnienie, a młodsi mogą tę nazwę 

zobaczyć na niektórych mapach Tychów. 
Ze dawnych Cielmic pozostała na osie-
dlu Z stodoła i budynek, który graniczył 
z działką Pustelników, a który widać na fo-
tografii z lat 60. w chwili, kiedy archeolodzy 
zaczynali wykopaliska.

Cmentarzysko
Pustelnikowie przechowują szczególną 

pamiątkę. Jest to napisany w 1967 roku ar-
tykuł, który zamieszczony został w piśmie 
„Studia Archeologiczne” z dedykacją autorki 
Elżbiety Szydłowskiej. Nosi tytuł „Wczesno-
średniowieczne cmentarzysko szkieletowe 
w Cielmicach, pow. tyski”. Czytamy w nim, 
iż „już w okresie międzywojennym, w czasie 
wybierki piasku (tzw. piaskownia, czyli wy-
dma znajdowała się w miejscu, gdzie dziś jest 
boisko Szkoły Podstawowej nr 40 – przyp. 
LS) natrafiono tu na szkielety ludzkie. Jak 
wynika ze słów właścicieli piaskowni, znisz-
czono ich wtedy około 25.

Tyskim cmentarzyskiem archeologo-
wie zainteresowali się dopiero na początku 
lat 60.

Tu był cmentarz. Zdjęcie wykonano od południa, gdzie dziś jest budynek Szkoły 
Podstawowej nr 40.

W ubiegły wtorek w urzę-
dzie miasta odbyło się spo-
tkanie w sprawie organi-
zacji tegorocznych dożynek 
miejskich. Impreza odbę-
dzie się 5 września, na pla-
cu Baczyńskiego a nie, jak 
do tej pory, w jednej z dziel-
nic obrzeżnych miasta.

Organizację dożynek „w mie-
ście” zaproponował urząd 

miasta. Na spotkanie zaproszo-
no przedstawicieli rad osiedli 
ze wszystkich dzielnic obrzeż-
nych Tychów, których miesz-
kańcy trudnią się rolnictwem. 
Pojawili się przedstawiciele Czu-
łowa, JUW-e, Starych Tychów 
i Żwakowa. Wojciech Wieczo-
rek, dyrektor Miejskiego Cen-
trum Kultury omówił ideę 
wspólnej imprezy w centrum 
miasta. – Do tej pory, w dożyn-
kach, chociaż z nazwy „miej-
skich”, uczestniczyli głównie 
mieszkańcy dzielnicy, w której 
impreza się odbywała – mówił. – 
Mieszkańcy centrum miasta czy 
nawet pozostałych dzielnic rol-
niczych, stanowili niewielki uła-
mek wśród uczestników.

Dożynki na placu Baczyń-
skiego miałyby przyjąć formę 
jarmarku. W drewnianych bud-
kach (tych, które były wyko-
rzystane podczas jarmarku bo-

żonarodzeniowego w 2009 r.) 
przedstawiciele każdej z dzielnic 
mogliby zaprezentować, a także 
sprzedać swoje plony. Jest po-
mysł, by obok rolników, w do-
żynkach wzięli udział ogrodnicy, 
działkowcy oraz hodowcy gołębi 
pocztowych. Wszystkiemu bę-
dzie towarzyszył program arty-
styczny, oczywiście z udziałem 
zespołów regionalnych działają-
cych w „rolniczych” dzielnicach 
Tychów.

Obecni na spotkaniu 
przedstawiciele Czułówa, 
JUW-e, Starych Tychów 
i Żwakowa bez wyjątku za-
deklarowali swoje zaangażo-
wanie w organizację wspól-
nej imprezy, chociaż były też 
głosy sceptycznie odnoszące 
się do pomysłu. Przedstawi-
ciele dzielnic mocno przy-
wiązanych do tradycji or-
ganizacji dożynek nie kryli 
rozczarowania. – Dożynki 
zawsze odbywały się w dziel-
nicach, w których jest pro-
wadzona działalność rolni-
cza, nigdy w centrum miasta 
– mówił Józef Twardzik, rad-
ny z Czułowa, gdzie dożynki 
miejskie były organizowane 
pięciokrotnie. – Bez środków 
z budżetu miasta, większość 
rad osiedli nie jest w stanie 
zorganizować takiej imprezy.

ŚWIĘTO PLONÓW W CENTRUM MIASTA

Dożynki na Baczyńskiego
– Chcemy by tym ra-

zem wszyscy mieli okazję 
do pokazania się – mó-
wił Wojciech Wieczorek. 
– Wspólne dożynki mają 
być też okazją do spotkania 
z rolnikami z innych dziel-
nic, wymiany doświadczeń. 
Chcemy zorganizować tę 
imprezę przy dużym zaan-

gażowaniu rad osiedli. Li-
czymy na państwa pomysły 
i propozycje.

W drugiej połowie lipca 
ma odbyć się kolejne spotka-
nie organizacyjne, podczas 
którego będą już omawiane 
konkretne propozycje po-
szczególnych dzielnic.

SYLWIA ZAWADZKA

W październiku 2009 r., 
w dodatku specjalnym, któ-
ry ukazał się razem z TT, 
młodzież IV LO ogłosiła 
konkurs na Superbelfra. 
Tyscy uczniowie mogli 
głosować przez cały rok. 
Dziś podajemy wyniki ple-
biscytu.

Zwyciężył Damian Fierla – 
nauczyciel historii, wiedzy 

o społeczeństwie i angielskie-
go z Zespołu Szkół nr 7 – 89 
głosów. Drugie miejsce zajęli 
ex equo Marek Białoń, (ZS nr 
1) i Anna Dąbrowska (Gim. 
nr 11), – po 8 głosów, a trzecie 
Izabela Dawidowska – Nowak, 
Gim. nr 3 – 6. Mniejszą liczbę 
głosów uzyskali Dorota Izy-
dorczyk, Agnieszka Drong, Ja-
dwiga Wiendlocha z LO nr 1, 
Barbara Studnik i ks. Maciej 
Kuś z ZS nr 1, Barbara Orze-
chowska, SP nr 40, Ewa Orze-
chowska, Gim. nr 3, Leszek 
Szulc, LO nr 3. Uczniowie od-
dali łącznie 137 głosów na 12 
nauczycieli. Nad całością gło-
sowania czuwała Lidia Michal-
ska, uczennica ZS nr 1.

– Raczej się spodziewa-
łem, że wielu uczniów na mnie 
zagłosuje – mówi Superbel-
fer, Damian Fierla. – Pracuję 

w zawodzie 20 lat i nigdy nie 
miałem żadnych konfliktów 
z młodzieżą, zawsze się doga-
dywałem. To nie znaczy, że da-
wałem same szóstki – jedynki 
też były, brak promocji się zda-
rzał, ale żaden uczeń nie miał 
pretensji do mnie, co najwy-
żej do siebie. Zawsze dawałem 
szansę. Jak ktoś chce się uczyć, 
to nie ma problemów.

Damian Fierla jest absol-
wentem wydziału historii Uni-
wersytetu Śląskiego. Ukończył 
tam także angielski (język biz-
nesu) oraz organizację i za-
rządzanie oświatą. Od 1990 r. 
pracuje niezmiennie w „Bro-
warniku”, obecnym Zespole 
Szkół nr 7. MARC

PODSUMOWANIE

Finał Superbelfra

Damian Fierla.
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æ Policjanci zatrzymali pijanych kierowców: 
29.06 na ul. Sikorskiego 24-latek jechał rowerem 
i spowodował kolizję drogową (0,40 mg/l). 30.06 
na ul. gen. de Gaulle’a – 54-latek kierował fia-
tem punto (0,70 mg/l). 1.07 – 41-latek, kierując 
fordem transitem, spowodował kolizję drogową 
(0,91 mg/l). Tego samego dnia policjanci zatrzy-
mali też 33-letniego tyszanina, który pomimo 

sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, kiero-
wał motorowerem (1,18 mg/l). 2.07 – 51-letniego 
tyszanina, który jechał rowerem (2.30 promila) 
oraz 31-letnią tyszankę, która na ul. Towarowej, 
kierując renault clio, spowodowała kolizję drogo-
wą (1,04 mg/l). 4.07.2010 na ul. Reymonta – 31-
letniego tyszanina, który kierował oplem tigrą 
(3,74 promila).

KRÓTKO

Jeszcze 
o komarach

Jak informuje Urszu-
la Piotrowska z wy-

działu komunalnego, ochrony 
środowiska i gospodarki od-
padami UM Tychy, gmina wy-
stąpiła do wojewody śląskiego 
o uwzględnienie jej obszarów 
w akcji odkomarzania, organizo-
wanej przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych. W pierwszej 
wersji wykazu takich obszarów, 
gmina Tychy nie była uwzględ-
niona. – Na razie czekamy na de-
cyzję, nie wiemy, czy zostaniemy 
ujęci w programie krajowym – 
wyjaśnia Urszula Piotrowska. 
– Odpowiedź nadejdzie praw-
dopodobnie w tym tygodniu. 
Ponadto gromadzimy środ-
ki własne gminy na odkażanie 
największych siedlisk komarów, 
a takimi są parki w których znaj-
dują się stawy. Akcja przeprowa-
dzona zostanie w parkach Łabę-
dzim, Północnym i Suble. MarC

Prokuratura Rejonowa 
w Tychach skierowa-
ła do sądu akt oskarże-
nia przeciwko 33-letnie-
mu tyszaninowi, któremu 
zarzuca doprowadzenie 
maloletniej do obcowania 
płciowego, a także stoso-
wanie wobec niej przemo-
cy, gróźb karalnych i znę-
canie się nad nią.

Dziewczynka sprawiała kło-
poty wychowawcze, zni-

kała z domu, matka nie potra-
fiła sobie z nią poradzić. Jak 
wykazało śledztwo, dziewczy-
na utrzymywała kontakty sek-
sualne nie tylko z oskarżonym, 
ale także z co najmniej jeszcze 
jednym mężczyzną. Nie zwal-
nia ich to rzecz jasna z odpo-
wiedzialności, biorąc pod uwa-
gę wiek pokrzywdzonej. Kiedy 

tyski sąd został poinfomowany 
o tym, iż 33-latek stosował wo-
bec niej przemoc i groźby, po-
stanowił umieścić ją w Ośrodku 
Opiekuńczo-Wychowawczym 
w Tychach. I dwa dni później, 
właśnie pod tym ośrodkiem, 
sprawca został zatrzymany. Jak 
się okazało, zjawił się w ośrod-
ku i zażądał widzenia z dziew-
czyną. Kiedy mu odmówiono, 
wszczął awanturę i wybił szybę. 
Groźbami zmusił też pracowni-
ce ośrodka do wydania mu te-
lefonu.

Mężczyzna był wcześniej 
karany za rozbój z użyciem prze-
mocy. Część przestępstw, o które 
oskarża go prokuratura, popeł-
niona została w warunkach re-
cydywy, więc teraz pewnie po-
siedzi dłużej. W każdym razie 
grozi mu do 10 lat pozbawienia 
wolności. LS

ZA ZNĘCANIE SIĘ I CZYNY 
LUBIEŻNE

Posiedzi dłużej

MIASTO JEST DLA CIEBIE

Komputer dla 
niewidzących

W kursie komputerowym dla niewidomych i niedowidzących uczestniczą (od lewej): 
Anna Urbańska-Betka, Wiesława Ślawska z mężem Czesławem i Krzysztof Polok. Zajęcia 
prowadzi Grzegorz Rzeszutek (pierwszy z prawej).

Staramy się propagować idee 
aktywnego życia wśród na-

szych członków, organizujemy 
imprezy turystyczne, kultural-
ne, rekreacyjne – mówi prezes 
zarządu Dorota Moryc. – Nie-
stety w ostatnich dwóch latach 
środki na ten cel zostały okrojo-
ne. W związku z tym nie może-
my zrealizować zaplanowanych 
imprez, które cieszą się wielką 
popularnością wśród niepełno-
sprawnych i są często dla nich je-
dyną możliwością rozrywki i ak-
tywnego spędzenia czasu.

Zaradniej
Zawodzi PFRON, zyski 

z darowizn 1 procenta od podat-

ku są niewielkie, a mimo to ty-
skie koło jednak realizuje pro-
gram dla niepełnosprawnych 
tyszan, mający na celu zwięk-
szenie ich zaradności, aktyw-
ności społecznej, samodzielno-
ści. Stało się to możliwe dzięki 
dotacji z Urzędu Miasta, w wy-
sokości 9 tys. zł. Za te pienią-
dze został zorganizowany kurs 
komputerowy dla 10 osób nie-
dowidzących i niewidomych 
w świetlicy PZN. Komputer i in-
ternet jako narzędzia ułatwiają-
ce pracę, zapewniające dostęp 
do informacji, komunikowanie 
się, nawiązywanie znajomości – 
nie dla wszystkich są dostępne. 
Chociażby dlatego, że szkolenia 

i kursy przeważnie przeznaczo-
ne są dla osób sprawnych.

– Dla osób niewidomych 
umiejętność obsługi kompu-
tera to przysłowiowe „okno 
na świat”. Dzięki rozwojowi 
technologii, nawet najbardziej 
wymagający użytkownik może 
mieć sprzęt dostosowany do in-
dywidualnych potrzeb i możli-
wości. Należy tylko nauczyć go 
metod obsługi odpowiednich 
programów, które udźwięka-
wiają komputery i to właśnie 
robimy – wyjaśnia prezes Do-
rota Moryc.

Rehabilitacja
W tyskim kole prowadzo-

ne są również zajęcia rehabili-
tacyjne z orientacji przestrzen-
nej (poruszanie się za pomocą 
białej laski), w miejscu za-
mieszkania osoby ociemniałej. 
Te i inne przedsięwzięcia za-
rządu są możliwe dzięki wspar-
ciu finansowemu samorządów 
lokalnych i instytucji pracują-
cych na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Koło PZN działa 
na terenie powiatu tyskiego 
i bieruńsko-lędzińskiego, 
a władze obu powiatów wspie-
rają je od wielu lat. Dzięki tej 
współpracy może być realizo-
wana podstawowa rehabilita-
cja niewidomych prowadząca 
do ich usamodzielnienia. 

TEN ROK NIE JEST BOGATY 
DLA POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO, ZWŁASZCZA TYCH, 
KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ JEST W DUŻYM 

STOPNIU UZALEŻNIONA OD PAŃSTWOWEGO 
FUNDUSZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

JEGO BRAKI W BUDŻECIE SZACUJE SIĘ 
NA BLISKO 200 MLN ZŁ, CO POCIĄGA ZA SOBĄ 

SZUKANIE OSZCZĘDNOŚCI NA KAŻDYM 
KROKU. ODCZUŁO TO JUŻ CHOCIAŻBY TYSKIE 

KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH.

Marek Ciszak
m.ciszak@twojetychy.pl

Tyskie ronda

Lokalizacja Nazwa Rok budowy

1. Piłsudskiego-Armii Krajowej Paprocańskie 1983

2. Bielska-Żwakowska- Jana Pawła II Polonia 1996

3. Bielska-Jaśkowicka-Piłsudskiego Skałka 1997

4. Piłsudskiego-Dmowskiego Lwowskie 1997

5. Dmowskiego-Roweckiego-Jana 

Pawła II
Cassino 1997

6. Armii Krajowej-Paprocańska-Jana 

Pawła II-Wyszyńskiego
Olimpijskie 1999

7. Towarowa-DW Tesco Strefowe 2000

8. Żwakowska-Harcerska Sublańskie 2001

9. Jaśkowicka – Stoczniowców Żwakowskie 2003

10. Sikorskiego-Armii Krajowej Zesłańców Sybiru 2005

Ronda do nazwania

11. Stoczniowców-Harcerska ? 2007

12. Żwakowska-Stoczniowców ? 2010

Nowe alejki na terenie OW Paprocany mają 
nie tylko poprawić estetykę ulubionego te-
renu rekreacyjnego tyszan, ale też uporząd-
kować ruch pieszy i rowerowy.

Konflikty pomiędzy rowerzystami i pieszymi 
na wąskich alejkach próbowano w przeszło-

ści rozwiązać m.in. poprzez całkowity zakaz jazdy 
na rowerze w obrębie ośrodka. Nowa organizacja 
ruchu pieszo-rowerowego ma zapewnić komfort 
zarówno spacerowiczom, jak i amatorom dwóch 
kółek. Jedna z alejek, biegnąca wzdłuż brzegu je-
ziora, przy okazji remontu nawierzchni została 
poszerzona i przystosowana do „wspólnego” użyt-
kowania. – Ciąg pieszo- rowerowy jest wyłożony 
czerwoną kostką i biegnie od głównej śluzy (mo-
stek przy Hucie Paprockiej – przyp. red.) do bra-

my ośrodka wychodzącej w kierunku przystani 
żeglarskich – mówi Ryszard Janik, pełnomocnik 
prezydenta miasta ds. rewitalizacji OW Paprocany. 
– Alejki przeznaczone tylko dla pieszych są wyko-
nane z kostki żółtej.

Alejki różnią się nie tylko kolorem. Jak wy-
jaśnia Ryszard Janik, czerwona kostka, po której 
mają jeździć rowerzyści, jest gładsza od tej żółtej, 
przeznaczonej dla pieszych.

Nowe rozwiązanie ma zapewnić pieszym spo-
kojny spacer, bez uchylania się przed pędzącymi 
jednośladami, natomiast rowerzystom – swobodny 
przejazd dookoła jeziora, bez konieczności zsiada-
nia i przeprowadzania rowera przez teren ośrodka.

– Należy jednak pamiętać, że nawet na „czer-
wonej” ścieżce piesi mają bezwzględne pierwszeń-
stwo – mówi Ryszard Janik. SZ

NAZWY ROND – WASZE PROPOZYCJE

Glinoskoczka, Riedla, 
Czystości...

Jak się okazuje, spośród 12 tyskich 
rond, dwa nie mają nazwy. Przed ty-
godniem zwróciliśmy się do naszych 
czytelnikow i internautów (www.
tychy.pl), by nadsyłali propozycje 
nazw rond na skrzyżowaniach ulic: 
Stoczniowców-Żwakowska-Gliń-
czańska i Stoczniowców-Harcerska. 
Otrzymaliśmy ich ponad 30, więc 
nie powinno być problemu z zapro-
ponowaniem radnym (w sprawie 
nadania nazw rondom decyzję po-
dejmuje Rada Miasta) kilku nazw.

Czekamy na kolejne propozycje do-
tyczące obu rond. Konkursowa zabawa 
potrwa do końca lipca. Najlepsze naszym 
zdaniem propozycje zostaną nagrodzone 
i przedstawione Radzie Miasta.

Oto niektóre wasze propozycje doty-
czące ronda Stoczniowców – Glińczańska: 
Gdyńskie, Wyżyny Śląskiej, Glińczańskie, 
Róży Wiatrów, Ofiar Katyńskich, 20-lecia 
Samorządu, Ryszarda Riedla, Glinka, Mi-
kołaja, Hieronima, Glinoskoczek, Suble, 
Sublańskie, Łabędzie, Zachodnie... LS

OZNAKOWANIE ŚCIEŻEK W PAPROCANACH

Czerwone dla rowerów

kronika policyjna
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SONDA – CO O TYM MYŚLISZ

Za co na wakacje?
Zapytaliśmy tyszan, jak finansują swoje wakacje. Oto co nam powiedzieli:

6 nasze Tychy

SONDA CO O TYM MYŚLISZ

Flash: 3 lipca, sobota, godz. 11:06

W Klubie Żeglarskim „Wyga” odbył się egzamin na patent żeglarski. Kursanci 
musieli wykazać się znajomością teorii, wiązania węzłów i oczywiście, żeglowania. 
Wśród 16 uczestników była także zwyciężczyni konkursu „Wygraj kurs żeglarski” 
przeprowadzonego na łamach TT. – Egzamin łatwy nie był, ale jeśli ktoś się dobrze 
przygotował, to nie powinien mieć większych problemów – mówiła Karolina Spodarek, 
która zdała egzamin rewelacyjnie. SŁAB
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MONIKA DRABAREK:
Zazwyczaj odkładam pienią-
dze z kieszonkowego, żeby po-
tem mieć na wakacje. Oczywi-
ście rodzice dokładają mi od 
siebie. Najczęściej koszt wyjaz-
du dzielimy po połowie.

PATRYK CHOTOMSKI:
Przeważnie rodzice i dziad-
kowie wykładają pieniądze na 
wakacje dla mnie. Ja natomiast 
odkładam sobie z kieszonko-
wego, żeby mieć na własne wy-
datki na wyjeździe i w pozostałym okresie wakacji.

NIKOLAS CZECH:
Od jakiegoś czasu pracuję, 
więc miesięcznie odkładam 
pieniądze. Na sam wyjazd 
uzbieram sumę, na drobne 
wydatki także. Czasem dora-
biam sobie grając na gitarze.

ARTUR IKAS
Moje wakacje fundują rodzice, 
podobnie jak drobne wydatki. 
Ale jak uda mi się znaleźć pra-
cę w czasie wyjazdu, to chętnie 
sobie dorobię. Będę mógł ich 
odciążyć. not. SłaB

6.07 (WTOREK)
æ SP 19, g. 11-15, dwa ognie, 
OCS nr 9
æ MDK nr 1, g. 9-14:15 – zajęcia 
plastyczne, wokalne i świetlicowe
æ MBP Filia nr 4, ul. Czysta 27, g. 
11-15 – minikonkursy, origami, 
gry planszowe
æ MBP Filia nr 7 al. Niepodległo-
ści 110, g. 11 – karaoke „Śpiewa-
my piosenki ekologiczne”
æ MBP Filia nr 12, ul. Zaręby 
31, g. 11 – spotkania z łamigłów-
kami i zagadkami o tematyce 
ekologicznej, „eksperymenty” 
przyrodnicze.
7.07 (ŚRODA)
æ SP 6, g. 8-10 – turniej siatkówki 
dla dzieci, OCS nr 6
æ NoveKino Tychy, g. 10-13 – 
Dzień Książki (czytanie bajek dla 
dzieci i film „Czarodziejka Lili 
Smok i Magiczna Księga”)
æ MBP Filia nr 4, ul. Czysta 27, g. 
12-16 – minikonkursy, origami, 
gry planszowe
æ MBP, Filia nr 3 ul. Batorego 9, 
Filia nr 10 ul. Przejazdowa 6, g. 
12-14 – gry i zabawy „Z ekologią 
w plecaku”
æ MBP, Filia nr 5 ul. Dąbrowskie-
go 5, g. 12-15 – turniej chińczyka
æ Park Miejski pod „Żyrafą”, 
g. 10-13 – „Klanza” zaprasza 
na gry i zabawy muzyczno-ru-
chowe, zajęcia plastyczne, cyrko-
we i sportowe
æ OS Paprocany, g. 16-18 – Liga 
Tenisa Ziemnego, OCS nr 3
æ SP 9, g. 16-19 – VIII Edycja Wa-
kacyjnej Piłki Nożnej, OCS nr 4
æ OCS nr 2, g. 16-18 – możliwość 
skorzystania z kortów tenisowych 
na terenie OS Paprocany
æ MDK nr 1, 9-14:15 – zajęcia 
wokalne, plastyczne i świetlico-
we.
8.07 (CZWARTEK)
æ Obiekty sportowe przy ul. Brzo-
zowej 2, g. 13 – turniej ringo

æ SP 9, g. 16-20 – IX Turniej Piłki 
Nożnej o Mistrzostwo OCS nr 4
æ MBP Filia nr 12, ul. Zaręby 
31, g. 17 – głośne czytanie bajek
æ MDK nr 1, g. 9-14:15 – zajęcia 
wokalne i świetlicowe.
9.07 (PIĄTEK)
æ MDK nr 1, g. 9-14 – zajęcia 
świetlicowe
æ OS Paprocany, g. 8-10 – Liga 
Tenisa Ziemnego, OCS nr 3
æ Boisko Wielofunkcyjne w Ja-
roszowicach, g. 14-16 – konkur-
sy piłkarskie, OCS nr 3
æ OCS nr 2, g. 8-10 możliwość 
skorzystania z kortów teniso-
wych na terenie OS Paprocany.
10.07 (SOBOTA)
æ Stadion Miejski, g. 9:30 – Tur-
niej Amatorów w Siatkówce Pla-
żowej, MOSiR.
11.07 (NIEDZIELA)
æ plac Baczyńskiego, g. 16 – nie-
dziele na Baczyńskiego – „Wio-
ska indiańska”.
12.07 (PONIEDZIAŁEK)
æ Obiekt sportowy przy ul. Brzo-
zowej 2, g. 13 – Turniej Tenisa 
Stołowego, OCS nr 8
æ SP 8, g. 8-10 – turniej uniho-
keja
æ MBP Filia nr 4, ul. Czysta 27, 
11-15 – minikonkursy, origami, 
gry planszowe, tworzenie plaka-
tu
æ MDK nr 1, g. 9-14:15 – zajęcia 
świetlicowe
æ Boisko Wielofunkcyjne w Ja-
roszowicach, g. 9-10 – konkursy 
piłkarskie.
MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA
Codziennie, we wszystkich fi-
liach MBP, organizowane są za-
jęcia dla dzieci.
KLUBY OSIEDLOWE
Półkolonie od poniedziałku 
do piątku, zapisane dzieci mają 
wyjścia na basen i do kina, wy-
cieczki oraz gry i zabawy.

OSIEDLOWE CENTRA 
SPORTOWE
Zapraszają do korzystania z base-
nu w Gimnazjum nr 9 oraz Pły-
walni Miejskiej od pon. do pt. 
w g. 11-13.
PŁYWALNIA MIEJSKA
Czynna: pon.-pt. 8-22, sob. 
10-21, niedz. 9-21. Bilety: ulgo-
we (obowiązują w godz. 8-17): 
2,50 zł – godz., 4,50 zł – 2 godz., 
1,25 zł – godz. „3+ Liczna Rodzi-
na”, 2,25 zł – dwugodzinny „3+ 
Liczna Rodzina”; normalne: 7 zł 
– jednogodzinny, 12 zł – dwugo-
dzinny.
MUZEUM MIEJSKIE
Czynne: wt. 9:00-16:00, śr.-pt. 
10:00-18:00, sob. 10:00-17:00. 
Wstęp wolny.
W czasie wakacji jest możliwość 
zorganizowania lekcji muzeal-
nych, wycieczek edukacyjnych, 
warsztatów plastycznych. Lekcje 
muzealne są płatne 30 zł od gru-
py liczącej do 25 osób.
WAŻNE ADRESY:
• MBP, ul. kard. S. Wyszyńskie-
go 27, 32 227 56 02, 32 227 04 54, 
www.mbp.tychy.pl
• MOSiR, al. Piłsudskiego 12, 32 
325 71 32 wew. 313, www.mosir.
tychy.pl
• MCK, ul. Bohaterów Warszawy 
26, 32 327 02 90, www.kultura.ty-
chy.pl
• Muzeum Miejskie, ul. Katowic-
ka 9, 32 327 18 21, 32 327 18 22, 
www.muzeummiejskie.tychy.pl
• MDK nr 1, ul. Kard. Hlonda 1, 
32 227 30 59
• MDK nr 2, ul. Elfów 56, 32 227 
31 10
• Kluby osiedlowe: SDK Tęcza 
tel. 32 227 58 12, Olimpia tel. 32 
217 47 97, Orion tel. 32 217 02 
32, Magdalena tel. 32 21776 43, 
Uszatek tel. 32 217 31 64, Regina 
tel. 32 218 48 35, www.oskard.
tychy.pl

INFORMATOR

Lato w mieście

ROWERY I DOBROCZYNNOŚĆ

Najdłuższa 
droga do pracy

1.000 kilometrów w czte-
ry dni przejechali na ro-
werach dwaj inżynierowie 
z Nexteer Automitive, 
Francois Roth i Manfred 
Gerken. Wyruszyli sprzed 
fabryki w Russelsheim 
w Niemczech, by w środę 
(30.06) przejechać bramę 
tyskiego zakładu koncer-
nu. Ich podróży towarzy-
szyła zbiórka pieniędzy 
na rzecz dzieci w Polsce 
i Niemczech.

C harity Ride – taką nazwę 
przyjął projekt dwóch in-

żynierów – pasjonatów jazdy 
na rowerze. Manfred i Fran-
cois codziennie dojeżdżają 
na rowerze do pracy (do fabry-
ki w Russelsheim), pokonu-
jąc dystans ok. 40 km w jedną 
stronę. W delegacje do tyskie-
go zakładu Nexteer zazwyczaj 
podróżują samolotem. Tym 
razem zdecydowali się jed-
nak przyjechać na rowerach. 
Wpadli też na pomysł, by ich 
podróży towarzyszył cel cha-
rytatywny. – Autorzy przed-
sięwzięcia zdecydowali się 
wesprzeć regionalne ośrod-
ki pracujące z dziećmi w obu 
miastach – mówi Piotr Dem-
biński z biura prasowego Ne-
xteer. – Wytypowano dwie 
placówki; Ośrodek św. Domi-
nika w Tychach i Baerenherz 
Hospice w Russelsheim.

Piękny gest
Bardzo się cieszę, że to nasz 

ośrodek został wybrany – 
mówi Joanna Chawa, dyrektor 
ośrodka. – Cieszymy się z tego 
gestu tym bardziej, że koszto-
wał wiele wysiłku tych dwóch 
panów.

Ośrodek św. Dominika 
w Tychach, prowadzony przez 
Caritas Archidiecezji Katowic-
kiej, pracuje z dziećmi z rodzin 
dysfunkcyjnych lub zagrożo-
nych wykluczeniem społecz-
nym. – Otrzymane pieniądze 
pomogą nam zorganizować 
kolonie letnie dla 90 dzieci – 
mówi Joanna Chawa. – Pla-
nujemy wyjazdy do Skorzęci-
na koło Gniezna i do Koninek 
koło Rabki.

„Triumfalny” wjazd Fran-
cios i Manfreda do fabryki 
w Tychach nastąpił w ubiegłą 
środę o godz. 13. Rowerzy-
stów witali pracownicy Nexte-
er oraz grupa dzieci z Ośrodka 
św. Dominika, które wcześniej 
zwiedziły halę produkcyjną 
zakładu, zapamiętując sporo 
szczegółów technicznych. – 
Najlepsze były takie uchwyty 
do poduszek powietrznych, 
które powodują, że kierowni-
ca się przesunie i zamortyzuje 
uderzenie głową – opowiada-
ła po wycieczce Asia Niewia-
domska. – Zapamiętałem 
układy kierownicze ze wspo-
maganiem, które sprawiają, 

że kierownica nie kręci się 
ciężko – mówił Daniel Wer-
sel.

Przez Alpy
W ostatnim etapie Cha-

rity Ride, na odcinku z Gli-
wic do Tychów, Mannfredo-
wi i Francois towarzyszyła 
grupa pracowników Nexteer 
z Polski. Na mecie Laurent 
Bresson – dyrektor zarzą-
dzający Nexteer w Europie 
oraz Gonzalo Herrera – dy-
rektor zakładu w Tychach 
przekazali kolarzom symbo-
liczny czek na kwotę 3200 
euro – tyle pieniędzy uda-
ło się zebrać podczas akcji. 
W podziękowaniu za inicja-
tywę, dzieci wręczyły Fran-
cois i Manfredowi wykonane 
przez siebie upominki.

– Droga upłynęła nam bez 
żadnych problemów i awarii – 
powiedział Francois po przy-
jeżdzie na metę. – Był tylko 
jeden niegroźny upadek Man-
freda. Obaj inżynierowie przy-
znali, że była to najtrudniejsza 
i najdłuższa podróż do pracy 
w ich życiu. Mają już jednak 
pomysł na drugą odsłonę Cha-
rity Ride. – W przyszłym roku 
zamierzamy ruszyć z Rus-
selsheim do fabryki Nexteer 
w Turynie, z przejazdem przez 
Alpy – zdradził plany Man-
fred.

SYLWIA ZAWADZKA

Rowerzyści na mecie.

Francois Roth i Manfred Gerken.
Dzieci z Ośrodka św. Dominika zwiedziły 
halę produkcyjną zakładu.
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Uczestnicy 21. edycji kursu.

WWW.UMTYCHY.PL, CZYLI

Urząd Miasta w nowej szacie... 
graficznej

Zapraszamy na nową stro-
nę internetową Urzędu 
Miasta Tychy. Mamy na-
dzieję, że odświeżona sza-
ta graficzna przypadnie 
Państwu do gustu. Stara-
liśmy się, by strona była 
czytelna, ale jednocześnie 
nowocześniejsza, by łatwo 
się po niej było poruszać 
i by informacje zawarte 
na www.umtychy.pl były 
w dostępnej dla internau-
tów formie.

S pory nacisk położyliśmy 
na aktualne informacje 

miejskie, dlatego zapowiedzi 
ostatnio dodanych aktualno-
ści znajdują się na pierwszej 
stronie. Pojawiły się też nowe 
nazwy sekcji: „Na czasie”, 
„Urząd Miasta”, „Gospodar-
ka i biznes”, „Kultura i sport”, 
„Nasze Miasto”. Chcieli-
śmy zwrócić Państwa uwagę 
na „Bieżące akcje” w sekcji 
„Na czasie” oraz „Polecamy” 
w sekcji „Kultura i Sport”, 
gdzie rekomendujemy najcie-
kawsze wydarzenie/imprezę 

w najbliższym czasie.

Strona będzie uaktualnia-
nia i wzbogacana o zdjęcia, 
grafiki i prezentacje, które 
naszym zdaniem uatrakcyj-
nią treść przekazywanych 
Państwu informacji. Z tego 
powodu na niektórych pod-
stronach może brakować tek-
stów – prosimy uzbroić się 
w cierpliwość.

Będziemy tu też promo-
wać programy zdrowotne, 
inwestycje, działania orga-
nizacji pozarządowych, in-
stytucje miejskie, a także 
bieżące akcje, plany rozwo-
ju, projekty. Zwracamy się 
również do Państwa o po-
moc w redagowaniu nowej 
strony www.umtychy.pl. 
Szukamy obecnie informa-
cji o grupach hobbystycz-
nych, hobbystach i pasjo-
natach w mieście, grupach 
s p or t owo - re k re a c y j nyc h 
działających w Tychach. Je-
śli ktoś z Państwa chce po-
dzielić się, z mieszkańcami 
Tychów i gośćmi naszego 

miasta, informacjami o dzia-
łających w mieście kursach 
tańca, treningach judo, ka-
rate, szkółkach jazdy kon-
nej i innych formach spędza-
nia wolnego czasu, prosimy 
o kontakt. Jeśli ktoś z Pań-
stwa jest miłośnikiem mode-
larstwa, szachów, fotografii, 
zbiera maszyny do pisania, 
rowery, może pochwalić się 
ogromną kolekcją żuków czy 
motyli, uprawia swoje hob-
by regularnie i z pasją albo 
przy okazji prowadzi lub jest 
zrzeszony w grupie hobby-
stycznej – czekamy na infor-
macje.

Aktywnych i hobbystów 
zapraszamy na: www.umty-
chy.pl kategoria: Aktywny Ty-
szanin oraz Hobbyści w Ty-
chach.
na informacje czekamy:
marta.witek@umtychy.pl
magdalena.kulus@umtychy.pl
tel.: 32 776 39 16, 32 776 32 05

Liczymy na Państwa pomoc!

g j y j
kawsze wydarzenie/imprezę 

w najbliższym czasie.
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Straż Miejska w Tychach or-
ganizuje darmowy kurs sa-
moobrony dla tyszan.

Kurs rozpoczyna się 10 lipca, 
a zajęcia odbywać się będą 

w soboty w godz. 10-12 w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół 
nr 5. Przewidywane zakończenie 
– 28 sierpnia.

– Początkowo ideą kur-
su była nauka samoobrony dla 
kobiet – mówi Ryszard Polcyn, 
komendant Straży Miejskiej. – 
Z czasem na zajęcia przychodzi-
li także mężczyźni, a teraz są już 
całe rodziny. Uczą się w grupach 
od 30 do 60 osób.

Program szkolenia obejmuje 
zagadnienia z zakresu samoobro-
ny i walki wręcz w systemie krav 

maga. – Mieliśmy już kung fu, ka-
rate, ju-jitsu – wymienia komen-
dant Straży Miejskiej. – Teraz po-
nownie zaprosiliśmy instruktora 
krav magi, który prowadził kilka 
początkowych edycji. Planujemy 
także spotkania z psychologiem, 
który podpowie kursantom jak 
unikać bójek.

Darmowy kurs samoobrony 
przeprowadzony zostanie w mie-
ście już po raz 24. Organizowany 
jest w ramach Akcji Bezpieczne 
Tychy – Dość Milczenia. Najwy-
trwalsi kursanci otrzymają pa-
miątkowe dyplomy. SłaB
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
æ Straż Miejska w Tychach (tel. 
32 780 09 75 wewn. 24)
æ e-mail: karolina.bartkowiak@
umtychy.pl

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

Kurs samoobrony

Książki, artykuły szkolne 
i plastyczne, komputery, 
torebki i szeroki asorty-
ment galanterii skórzanej 
– wszystko to w niższych 
cenach dla rodzin 3+. 
Przedstawiamy kolejne fir-
my wspierające program 
„3+ liczna rodzina” i udzie-
lające zniżek posiadaczom 
kart 3+. Więcej informacji 
na stronie www.licznaro-
dzina.pl, lub w Urzędzie 
Miasta Tychy, al. Niepod-
ległości 49, Biuro Obsługi 
Klienta – stanowisko nr 3, 
tel. (32) 776 30 30.

Księgarnia „Bia-
ły Ptak” przy 
ul. Bocheńskie-

go 12, udziela 10 proc. ra-
batu na cały asortyment. 
Tel. (32) 227 21 97.

Sklep „Papi-
rus” przy ul. 

Budowlanych 2, oferuje 
5 proc. rabatu na wszyst-
kie towary z wyjątkiem 
zeszytów oraz świadczo-
nych usług. Tel (32) 227 
25 82.

Pracownia 
k o m p u -
teryzac j i 
przedsię-

biorstw „Bilans” przy 
ul. Elfów 30, daje 5 proc. 
rabatu na usługi i sprzęt 
komputerowy. Tel (32) 
219 20 73, e-mail: biuro@
bilans.com.pl, www.bi-
lans.com.pl

P u n k t 
„Galanti-
ca” udzie-

la 12 proc. rabatu na ga-
lanterię skórzaną i torby 
na każdą okazję. Adres: 
Tyskie Hale Targowe, al. 
Piłsudskiego 8, I piętro, 
stoisko nr 3/61A, 3/62.

Nowości 3+

MIASTO MOŻNA 
POKAZAĆ NA WIELE 

SPOSOBÓW. A ROK 
JUBILEUSZU 

20-LECIA 
SAMORZĄDU 

JEST NA PEWNO 
DOBRĄ OKAZJĄ, 
BY TO UCZYNIĆ.

W Tychach była już uroczy-
sta sesja, podczas której 

samorządowcy podsumowa-
li minione dwie dekady. Trwa 
kampania promocyjna „Tychy 2 
Dychy”, w której 20-letni tysza-
nie przypominają najważniejsze 
wydarzenia 20-lecia samorządu 
na billboardach, powstaje też 
film z ich udziałem.

Teraz czas pokazać miasto 
w zupełnie inny sposób. Emo-
cjonalny i subiektywny. Czas 
spojrzeć na Tychy oczyma ludzi, 
którzy tutaj żyją, mają własne 
obserwacje, odczucia i własne 
zakątki, niekoniecznie te poka-
zywane zazwyczaj na pocztów-
kach i billboardach…

Dla wszystkich mieszkań-
ców miasta, Miejska Biblioteka 
Publiczna i Urząd Miasta Tychy 
organizują konkurs, który zosta-
nie oficjalnie ogłoszony 20 lipca. 
Opowiada o nim Ryszard Czer-
now, tyszanin, fotografik i reży-
ser, wykładowca na Wydziale 
Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, który 
będzie przewodniczył konkur-
sowemu jury.

TM: Będzie to konkurs na…?
RYSZARD CZERNOW: 
Są trzy kategorie; fotogra-
fia, sztuki plastyczne i film. 
Trzy główne dyscypliny, ale 
co do techniki i formy „dzie-
ła” – tu nie będziemy narzucać 

określonych granic, konkurs 
będzie miał szeroką formu-
łę. Jest skierowany do wszyst-
kich, nie tylko do profesjo-
nalnych twórców. Celem jest 
rozbudzenie twórczej aktyw-
ności wśród mieszkańców 
miasta. Kryterium jest takie, 
że obiektem tych działań arty-
stycznych mają być Tychy.

Konkurs jest elementem 
kampanii z okazji 20-lecia 
samorządu. Jak Pan ocenia 
taki pomysł na promocję 
miasta?
Nie znam szczegółów tej kam-
panii, choć oczywiście zauwa-
żam billboardy, jakie pojawiły 
się na mieście dla tej okazji. Jest 
to budowanie wizerunku mia-
sta, a tego rodzaju działania za-
wsze mają sens. A w przypadku 
Tychów szczególnie.

Dlaczego szczególnie?
Ponieważ Tychy nie mają jesz-
cze swojego skrystalizowanego 
„stylu”, nie mają kilkusetletniej 
historii. Ten „styl” cały czas się 
buduje.

Czy są dzięki temu dobrym 
obiektem działań artystycz-
nych?
Tychy są na pewno ciekawe pod 
względem architektonicznym. 
To specyficzne miasto, wymy-
ślone przez urbanistów i wy-
budowane od początku. Dzięki 
temu jest tu przestrzeń, powie-
trze, dużo zieleni. To, co ja za-
uważam, to duże zróżnicowanie, 
jeżeli chodzi o mieszkańców. 
Jest tu dużo ludności napływo-
wej, z różnych regionów i róż-
nych tradycji. Oni tworzą kolo-
ryt. Można go pokazać na wiele 
sposobów.

Czyli portret miasta, o który 
chodzi w konkursie, to rów-
nież portret jego mieszkań-
ców?
Nie mogę niczego narzucać 
twórcom, ale mogę powiedzieć 
czego się spodziewam – pokaza-
nia miasta z różnych stron. Cho-
dzi o to, żeby nie tworzyć lau-
rek. Przy tym konkursie można 
wgryźć się głębiej w klimat mia-
sta, nie muszą to być pocztówki. 
To może być okazja do odkrycia 
pewnych miejsc, które ktoś zde-

cyduje się pokazać. Czasem w de-
talu można powiedzieć więcej, 
niż w przeestetyzowanym pej-
zażu. Oczywiście portret miasta 
nie musi opierać się na elemen-
tach architektonicznych, może 
być portretem mieszkańców.

W Pana ocenie, czy w Ty-
chach jest dużo osób, któ-
re zechcą podjąć się takiego 
wyzwania artystycznego?
Najważniejsze to uruchomić 
aktywność twórczą tych osób. 
Są przecież ludzie, którzy mają 
pomysły, coś tworzą, ale tylko 
do szuflady. To może być oka-
zja żeby się ujawnić, pokazać 
innym. Szeroka formuła kon-
kursu pozwala działać w takiej 
technice, w jakiej kto się lepiej 
czuje. Jeżeli chodzi o fotografię 
– może być reportażowa albo 
twórcza. Ważne, żeby obiek-
tem zdjęciowym było miasto, 
powtarzam, niekoniecznie bu-
dynki. Miasto to również sy-
tuacje, ludzie, wnętrza. Wtedy 
to będzie ciekawsze. Może być 
fotografia analogowa albo cy-
frowa, przy czym nie będziemy 

oceniać prac w formie elektro-
nicznej. To ma być wydruk, 
powiększenie. Dokładne wy-
miary będą określone w regu-
laminie, ale na pewno będzie 
to format większy niż pocz-
tówkowy.
Jeżeli chodzi o sztuki plastyczne, 
mogą być prace malarskie, pla-
kat lub grafika. W przypadku fil-
mów – może to być dokument, 
fabuła lub wideoklip. Ważne, 
by były to skończone etiudy, 
zmontowane, w miarę możliwo-
ści udźwiękowione. Na pewno 
niżej będzie oceniony tak zwany 
surowy materiał. Co ważne, nie 
musi to być obraz opowiadający 
wprost o Tychach. Temat może 
być inny, i tylko rozgrywać się 
w Tychach. Teraz są wakacje, dla 
wielu jest to czas wolny, techno-
logia jest łatwo dostępna – moż-
na coś stworzyć.
Tak szeroka formuła konkur-
su ma dopingować do szersze-
go spojrzenia, uruchomić ak-
tywność twórczą i nakierować 
ją na miasto.

ROZMAWIAŁA: 

SYLWIA ZAWADZKA

Tychy – subiektywnie
Konkurs trwać będzie od 20 lipca do 20 październi-
ka. Jest adresowany do wszystkich tyszan, nieza-
leżnie od wieku. 
Jury w składzie: Ryszard Czernow (na zdjęciu) – 
przewodniczący jury, fotografik, filmowiec, wykła-
dowca WRiTV UŚ w Katowicach; Beata Wąsowska 
– malarka, projektantka grafiki, pedagog; Ewa Sa-
łużanka – reżyser, wykładowca WRiTV UŚ w Ka-
towicach, oceni prace w trzech kategoriach: fo-
tografia, sztuki plastyczne i film. Organizatorzy 
konkursu – Urząd Miasta Tychy i MBP w Tychach 
– przewidują atrakcyjne nagrody w postaci m.in. 
bonów do jednego z tyskich marketów ze sprzę-
tem elektronicznym.

Więcej szczegółów o konkursie, nagrodach oraz re-
gulaminie już za dwa tygodnie, 20 lipca na stronie 
Twoje Miasto, a także na www.umtychy.pl
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Plebiscyt
Wybieramy wydarzenie 20-lecia

Wyrażam zgodę, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 
r. o ochronie danych osobowych (DZ U. Nr 133 poz. 833) 
na przetwarzanie przez  wydawcę tygodnika „Twoje 
Tychy” - Śródmieście Sp. z o.o., 43-100 Tychy, al. 
Piłsudskiego 12, moich danych osobowych do celów 
związanych z niniejszym plebiscytem, w tym do 
komunikacji z uczestnikami Plebiscytu, losowania 
nagród, wydania nagród zwycięzcom, podania imiennej 
listy zwycięzców na łamach tygodnika „Twoje Tychy” i 

portalu tychy.pl. Każdy uczestnik Plebiscytu ma prawo 
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawienia.

data, podpis

Zgłaszający
Imię i nazwisko: 
Telefon: 
Adres mailowy: 

wydarzenie

Po wypełnieniu kupon należy przesłać na adres: Redakcja „Twoje Tychy”, 

al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy z dopiskiem „Plebiscyt na Wydarzenie 20-lecia”.

WYBIERZ WYDARZENIE 20-LECIA TYSKIEGO 
SAMORZĄDU – CZEKAJĄ NAGRODY!

Przybywa propozycji
Odpowiedź na pytanie – 

jakie wydarzenie w mi-
nionych 20 latach tyskiego 
samorządu było najważniej-
sze dla Tychów i jego miesz-
kańców? – na pewno nie jest 
łatwa. 

Trwa nasz plebiscyt na naj-
ważniejsze wydarzenie 20-lecia 

tyskiego samorządu, które ty-
godnik „Twoje Tychy” organi-
zuje razem z Urzędem Miasta. 
Oto kilka wydarzeń, jakie naj-
częściej wymieniane są na ple-
biscytowych kuponach:
æ rozpoczęcie budowy rond,
æ modernizacja Placu Baczyń-
skiego,

æ otwarcie Muzeum Piwowar-
stwa (obecnie Tyskie Browa-
rium),
æ mistrzostwo Polski hokeistów,
æ I sesja Rady Miasta w 1990 r.
æ powstanie orkiestry „Aukso”.

Zamieszczone kalendarium 
wydarzeń na pewno pomaga 
w wyborze, ale niekoniecznie 
trzeba się nim kierować, bo każdy 
może zgłosić swoją propozycję.

W kolejnych numerach 
tygodnika „Twoje Tychy” pre-
zentujemy kupon, który po wy-
pełnieniu prosimy przesłać lub 
przynieść do redakcji (Twoje 
Tychy, 43-100 Tychy, al. Piłsud-
skiego 12). Udział w plebiscy-
cie mogą brać wyłącznie osoby 
pełnoletnie, jedna osoba może 
wypełnić tylko jeden kupon. 
Na kupony czekamy do końca 
lipca, a potem opublikujemy listę 
„Naj...” 20-lecia.

Wszyscy, którzy nadeślą ku-
pony, wezmą udział w losowaniu 
nagród – bonu za 500 zł do zre-
alizowania w sklepie elektronicz-
nym oraz dwóch bonów po 250 zł 
– do zrealizowania w księgarni.

Serdecznie zapraszamy 
do konkursowej zabawy. Szcze-
gółowy regulamin plebiscytu do-
stępny jest w redakcji. LS

1990 – I sesja Rady Miejskiej w Tychach

1990 – Powstanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1990 – Powstanie Rejonowego Urzędu Pracy

1990 – Powołanie Ośrodka Christoforos – Świetlica Środowiskowa 

dla Dzieci i Młodzieży

1990 – Przejście tyskiego handlu, do tej pory należącego 

do Państwowej Spółdzielni Spożywców, w ręce prywatne

1991 – Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 grudnia 1990 r. 

jednostki terytorialne, znajdujące się do tej chwili w granicach 

administracyjnych miasta Tychy, uzyskują samodzielność – Bieruń, 

Bojszowy, Kobiór, Lędziny i Wyry

1991 – Komunalizacja Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej

1991 – Działalność rozpoczyna Tyska Izba Kupiecka

1991 – Powołana zostaje Straż Miejska

1992 – Pierwsze Tyskie Wieczory Kolędowe

1992 – I Seminarium Majowe

1992 – Podpisanie umowy o partnerstwie z Berlinem

1993 – Założenie Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach

1993 – Powstanie Miejskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami

1993 – I Tyskie Dni Literatury

1993 – Przyjęcie Tychów w poczet członków Związku Miast Polskich

1994 – Otwarcie Sądu Rejonowego

1994 – Otwarcie Miejskiej Galerii Sztuki  „Obok”

1995 – Powstanie Podstrefy Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej

1995 – Uruchomienie Noclegowni Miejskiej

1995 – 2005 – Uruchomienie placówek dla osób z upośledzeniem 

umysłowym: OREW, Warsztat Terapii Zajęciowej św. Faustyna,

 Świetlica Terapeutyczna Benedictus

1996 – Założenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych

1996 – Założenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

w Tychach, rozpoczęcie budowy osiedla Balbina

1996 – Uruchomienie Środowiskowych Domów Samopomocy 

– Św. Faustyna i MOPS

1996-2005 – Uruchomienie placówek opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego dla dzieci i osób starszych

1997 – Otwarcie pierwszego tyskiego hipermarketu, na 

„Skałce” działalność rozpoczyna Allkauf

1998 – Powstanie Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO

1998 – Z Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej wydzielone 

zostają Tyskie Linie Trolejbusowe

1998 – Otwarcie Śląskiej Giełdy Kwiatowej

1999 – Na mocy nowego podziału administracyjnego kraju

 Tychy stają się powiatem grodzkim, powstaje tyski powiat ziemski, 

w skład którego wchodzą Bieruń Stary, Lędziny, Bojszowy, Chełm 

Śląski i Imielin

1999 – Start programu „Bezpieczne Tychy – Dość Milczenia”

1999 – Powstanie Domu Samotnej Matki i Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej

1999 – Uroczyste oddanie do użytku pierwszego budynku mieszkal-

nego w osiedlu „Balbina”

2000 – Uruchomienie Domu Pomocy Społecznej

2000 – Pierwsze „Dni Tyskie”

2000 – Modernizacja taboru komunikacyjnego

2000 – I Śląskie Spotkania Szantymenów Tychy 2000 

„Pieśni Po Pracy”

2000 – Utworzenie Miejskiego Centrum Kultury

2000-2010 – Termomodernizacje tyskich osiedli i placówek 

oświatowych

2001 – Utworzenie Filii Politechniki Śląskiej

2001 – Powstanie nowego Schroniska dla Zwierząt

2001 – Rozpoczęcie budowy tyskich rond

2001 – Prywatyzacja służby zdrowia

2001 – Pierwsze Święto Czekolady

2001 – Po 1,5-rocznym remoncie otwarta zostaje pływalnia miej-

ska, z nową, 80-metrową zjeżdżalnią

2002 – Podpisanie umowy o partnerstwie z Huddinge

2002-2006 – Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

2003 – Powstanie mieszkań usamodzielniających dla wychowan-

ków z Domu Dziecka

2003 – Otwarcie Tyskich Hal Targowych „Centrum”

2003-2004 – Budowa składowiska odpadów

2003 – Oddanie do użytku bezkolizyjnego węzła drogowego łączą-

cego ul. Sikorskiego i Beskidzką

2004 – Budowa kompleksu sportowego Zetka

2004 – Ukończenie budowy nowego budynku Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego przy ul. Edukacji

2004-2009 – Nadanie honorowego obywatelstwa miasta Tychy: 

Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, prof. Markowi S. Szczepań-

skiemu, Markowi Mosiowi oraz Mariuszowi Czerkawskiemu

2005 – Otwarcie Muzeum Miejskiego

2005 – Budowa Balbina Centrum

2005 – Budowa i rozbudowa placów zabaw dla dzieci

2005 – Kampanie społeczne: „Rodzina zastępcza. Miłość prawdziwa” 

oraz  „Poszukiwany pracownik”

2005 – Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie dla GKS Tychy

2006 – Powstanie Centrum Zarządzania Kryzysowego – monitoring 

miejski

2006 – Kampania społeczna  „Fiat jest w Tychach. Będziemy o tym 

trąbić! ”

2006-2007 – Budowa instalacji odgazowania składowiska

2006-2009 – Modernizacja oczyszczalni ścieków

2006-2009 – Budowa kanalizacji w ramach projektu

 „Gospodarka ściekowa w Tychach”

2007 – Kampania społeczna  „Strzeżonego sąsiad strzeże”

2007 – Utworzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, 

w skład którego weszły m.in. Tychy

2008 – I Festiwal Ekologiczny  „EKO-MASTER”

2008 – Uruchomienie Szybkiej Kolei Regionalnej

2008 – Oddanie do użytku Hali Sportowej przy al. Piłsud-

skiego

2008 – Powstanie mieszkań chronionych 

dla osób starszych

2008 – Rozpoczęcie rewitalizacji Ośrodka Wypoczynkowego 

„Paprocany”

2009 – Budowa boiska Orlik

2009 – Ukończenie modernizacji Stadionu Zimowego 

przy ul. gen. de Gaulle’a

2009 – Uruchomienie programu „3+ Liczna rodzina”

2008-2009 – Modernizacja Placu Baczyńskiego 

oraz rozpoczęcie imprez pod nazwą „Niedziele 

na Baczyńskiego”

2010 – Przejęcie w dzierżawę budynku Dworca PKP

samorządowe kalendarium

Zaczęło się od analogowego 
aparatu fotograficznego, jaki 
miała moja babcia. Co jakiś 
czas go podkradałam i robi-
łam zdjęcia. Nawet nie pa-
miętam jakiej był firmy ten 
aparat, miałam wtedy 12-13 
lat – mówi Weronika Mamot, 
uczennica klasy 3a, angiel-
sko-przyrodniczej, w gimna-
zjum Zespołu Szkół nr 1.

Choć jest nastolatką, to zdjęcia 
jej autorstwa można obejrzeć 

w profesjonalnych galeriach inter-
netowych jak fotografuj.pl czy de-
viantArt. Publikuje też na swoim 
blogu fotograficznym. Na co dzień 
pokazuje dziewczęcą, by nie po-
wiedzieć dziecięcą twarz, nato-
miast robi autoportrety ukazujące 
dojrzalszą osobę, co jest być może 
nieświadomą, ale jednak artystycz-
ną kreacją.

Pokazać emocje
Zaczynałam od zdjęć natury. 

Potem doszłam do wniosku, że fo-
tografowanie ludzi jest ciekawsze, 
można pokazać więcej emocji, 

choćby poprzez twarze – opowia-
da Weronika. – W tym kontek-
ście natura zaczęła mi się wydawać 
bardziej monotonna. W fotogra-
fii chciałabym pokazać to, czego 
przeciętny człowiek na co dzień 
nie dostrzega. Chcę pokazać pięk-
no w czymś, co nam się wyda-
je być zwykłe, pospolite. Czasem 
na ulicy widzę ciekawą twarz. 
Wtedy od razu mam ochotę to sfo-
tografować. Mijając ludzi, mijamy 
ich obojętnie. Kiedy dostrzegamy 
w nich obiekt do sfotografowania, 
to jakby ich wyodrębniamy. Potem 
mamy czas im się przyjrzeć, a przy 
tym zatrzymujemy na fotografii 
coś bardzo ulotnego.

Autoportrety
Weroniki nie interesuje foto-

reportaż czy fotografia prasowa; 
raczej widziała by swoją przyszłość 
w zdjęciach branżowych, związa-
nych z modą. Na zdjęciach jej au-
torstwa widać, że choć modelki nie 
są pospolite, to ładna twarz autor-
ce nie wystarcza, musi jeszcze coś 
wyrażać. Artystycznie spełnia się 
też w autoportretach i w tym auto-

temacie wydaje się osiągać najlep-
sze efekty.

Przyszłość
Weronika zdjęcia robi Olim-

pusem 520, lustrzanką. Planuje iść 
do Technikum Fotograficznego 
w Katowicach. Sukcesy? Jej zdjęcie 
chce wykorzystać firma fonogra-
ficzna na plakacie i okładce pły-
ty, inna wyprodukowała koszulkę 
używając jej fotki, raz zdjęcie zna-
lazło się na specjalnie zaaranżowa-
nej wystawie sklepowej. Zresztą 

wystarczy wpisać w Google’a hasło 
„Weronika Mamot”, by zobaczyć 
całkiem pokaźną kolekcję zdjęć jej 
autorstwa.

Inspiruje ją muzyka, głównie 
indyjska i eksperimental. – Słysząc 
muzykę, już widzę jakie chcę zro-
bić zdjęcie – mówi młoda adept-
ka. Fotografowaniu poświęca cały 
swój wolny czas. Uczy się trudnej 
sztuki i ma tego świadomość przy-
znając – każde moje zdjęcie to eks-
peryment.

MAREK CISZAK

ZDOLNA TYSZANKA

Talent do pokazywania piękna

Ryszard Szner, jak wielu innych mieszkańców Ty-
chów, nie urodził się tutaj. W 1944 roku wraz 

z rodziną ewakuował się z rodzinnej Żółkwi, leżącej 
w dawnym województwie lwowskim. Być może tam 
jest źródło jego wrażliwości na przyrodę i...Polskę, 
bo te dwa pojęcia łączy jednoznacznie: – Moim zada-
niem jest po prostu szerzyć patriotyzm. Bo co to za Po-
lak, który nie wie gdzie są źródła Wisły? W Zakopanem 
pytam wycieczkowiczów, czy znają herb tego miasta – 
nie wiedzą, więc co tu pytać o Giewont i historię krzyża 
na nim wzniesionego?

PTTK
Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 

z wykształcenia inżynierem mechanikiem. Na emery-
turę przeszedł jako nauczyciel. Tam gdzie pracował – 
w biurze projektów czy szkole – zakładał koło PTTK. 
Jest znanym na Śląsku działaczem tej organizacji.

– Trzeba coś kochać, mieć to coś w sobie aby się 
zainteresować. Kiedyś trochę chorowałem i zalecano 
mi chodzenie. Kiedy zacząłem przy okazji zdobywa-
łem różne uprawnienia. W przyrodzie, w kontakcie 
z nią jest nasze zdrowie, a nie w siedzeniu przed tele-
wizorem. Tak przywykłem, że nie wyobrażam sobie 
inaczej. Zimą narciarstwo, latem turystyka, także wod-
na. Dla mnie przyroda jest przyjazna, daje mi zdrowie. 
Ja nawet do domu przywożę w kanistrach czystą wodę 
źródlaną do picia.

Brenna
Kwalifikowanym przewodnikiem został ponad 

czterdzieści lat temu. Jeszcze wcześniej, przez przypa-

dek, zapoznał się z Brenną i okolicami. Tamtejsza histo-
ria i krajobraz spodobały mu się do tego stopnia, że nie 
tylko do dziś jest to ulubiony teren jego wypraw, ale 
także opublikował „Przewodnik po gminie Brenna”.

– Poznałem tę miejscowość przez przypadek. 
Jako student dorabiałem sobie latem na obozie 
wędrownym, w latach 60. Nie miałem wte-
dy żadnego doświadczenia. Zakwaterowa-
no nas w chacie, która była bazą wypado-
wą w Beskid Śląski i Żywiecki. Mieliśmy 
plecaki, kochery i dużo zapału. Jedne-
go pewnie nie zapomnę do końca ży-
cia. Poszliśmy z Pilska na Baranią Górę. 
Wyszliśmy o 8 rano, a dotarliśmy na Ba-
ranią o 22. To był wyczyn. Jak doszliśmy, 
to kierownik schroniska nam nie wierzył, 
że można zrobić taką trasę w jeden dzień.

Materiały do przewodnika o Bren-
nej zbierał przez 10 lat. Zresztą nadal zbiera. 
Czyta, szuka, pyta. Stał się koneserem i specjali-
stą. Inżynier mechanik może obecnie ze znawstwem 
wdać się w dyskusję z historykami.

– Natknąłem się na książeczkę jednego z księ-
ży, wydaną jako praca magisterska o tytule „Kaplicz-
ki ziemi cieszyńskiej”. Zainteresowało mnie, że jed-
na z nich, znajdująca się na zielonym szlaku Brenna 
– Błatnia, została w tej publikacji pominięta. Zasta-
nowiło mnie – dlaczego? Teraz to sprawdzam i przy-
puszczam, że przyczyną była Vilge Fortis, portu-
galska męczennica z XI wieku, która do XIV wieku 
była notowana w kalendarzach jako święta, a potem 
z nich zniknęła. W Polsce ślady po jej kulcie można 

RYSZARD SZNER – PRZEWODNIK, DZIAŁACZ PTTK

Takich ludzi jak pan, to już nie ma...

znaleźć w Wambie-
rzycach i Pułtusku, 

ale jest także kaplicz-
ka w Brennej, o któ-

rej nikt nie wspomina. 
To są szczególiki, na temat 

których nie znajdzie pan żad-
nych materiałów ani w parafiach, ani 

w muzeach, nigdzie.

Paryż i Stadion Śląski
W rozmowie Ryszard Szner przywołuje nazwi-

ska Chałubińskiego, Orkana Wincentego Pola, dok-
tora Ochorowicza – ludzi, którzy zrobili najwięcej 
dla spopularyzowania polskich gór. Mało kto wie, 
że w Wiśle pisał swoją „Lalkę” Bolesław Prus, a czę-
stym gościem bywała Maria Konopnicka. Takich cie-
kawostek pan Ryszard zna mnóstwo.

– W Brennej było dwadzieścia kamieniołomów 
o których mało kto wie. Gmina ma piękne kamie-
nie o dwóch zabarwieniach – zielonkawym i szarym. 
Można je znaleźć na elewacjach budynków w Pary-
żu, ale także Stadion Śląski został zbudowany z tego 
kamienienia. Kamieniołom, z którego brano materiał 
do budowy Śląskiego, znajdował się w dolinie poto-
ku Hałcyna. Teraz pozostały już tylko dwa czynne – 
w Głębcu i Leśnicy.

Tatry
Ryszard Szner w Brennej przebywa najczęściej, 

także w Wiśle-Czarne. Na Beskidach zresztą nie po-
przestaje:

– Kocham Tatry, to są szczyty z dreszczykiem, 
bo przecież mały błąd kończy się tragicznie. Więk-
szość wypadków jest spowodowana błędami ludzki-
mi. Zresztą Tatry są od lat zadeptywane przez tury-

stów. Proszę iść do Morskiego Oka, tam się odbywają 
procesje, i to z małymi dziećmi. Co takie dziecko za-
pamięta z wycieczki, skoro idzie w tłumie? Czy za-
pamięta jak wyglądają Niżne Rysy, Żabi Koń, Mię-
guszowiecki, Czarny? Wiedzę o górach powinno się 
stopniować. Kiedyś był taki regulamin Górskiej Od-
znaki Turystycznej, według którego w Tatrach nie 
wolno było zdobywać punktów, nie mając odznaki 
popularnej, z niższych gór. Zakazywano też chodze-
nia zimą, tak jak jest do dziś na Słowacji. To mia-
ło sens. Martwi mnie, że poziom wiedzy o naszym 
kraju jest czasami zerowy. Młodzi ludzie nie wiedzą 
wielu rzeczy podstawowych, więc można przypusz-
czać, że w szkole się ich o tym nie uczy. Tłumaczę, 
opowiadam, podaję wiele szczegółów, ale czy to zo-
stanie zapamiętane? Zresztą w tej chwili schroniska 
są zamknięte na kłódkę, wzmocnioną dodatkowym 
łańcuchem. Człowiek musi pokazywać młodzie-

ży takie rzeczy... W Wiśle Dom Turysty zamknięty 
na cztery spusty, nie ma właściciela. W Zakopanem 
wystawiony na sprzedaż, choć zbudowany z naszych 
składek. Ktoś to kupi pewnie za bezcen i będzie miał 
interes.

Rzeźbiarstwo
Ryszard Szner jest także autorem niewielkiej, 

a cennej książeczki zawierającej opis tras rowero-
wych w naszym mieście i okolicy. Tychy były jednym 
z pierwszych miast, które wydało taki przewodnik 
(w 2007 roku). Nakład jest dawno wyczerpany. Po-
dobnie jak przewodnika po tyskich kościołach, który 
także napisał uznając, że miejscowe świątynie są nie-
zwykle ciekawe architektonicznie. Nauczyciel, prze-
wodnik, autor, ma poza turystyką mniej „oficjalne” 
hobby. Wiedzą o nim nieliczni, choć wcale się z nim 
nie powinien kryć. W mieszkaniu Ryszarda Sznera 
stoi kilka rzeźb jego autorstwa. Niedużo, bo wiele po-
rozdawał znajomym.

– Każdy z nas ma jakieś zdolności. Czasem na-
wet człowiek nie wie, że je ma. Ja chodząc po róż-
nych wystawach, zapytałem sam siebie, czy nie po-
trafiłbym też czegoś wyrzeźbić. Spróbowałem i mogę 
powiedzieć, że wyszło. Zaczynałem od prostych 
rzeźb, potem przyszły bardziej skomplikowane pra-
ce. To chyba tkwi wewnątrz człowieka, bo przecież 
nikt mnie tego nie uczył, wystarczyła tylko moja ma-
nualna zręczność.

W BRENNEJ NAWET MIESZKAŃCY NIE WIEDZĄ, ŻE JEST TAM PIĘKNY, 
KAMIENNY, RZEŹBIONY KRZYŻ POKUTNY Z XVII WIEKU, PEREŁKA 

ARCHITEKTURY SAKRALNEJ. NIE WIEDZĄ TEŻ O NIM TURYŚCI. 
AŻ PROSI SIĘ, ABY STWORZYĆ MOŻLIWOŚĆ POINFORMOWANIA 

O ZABYTKU W SPOSÓB NAJPROSTSZY – POPRZEZ OZNAKOWANIE 
NA SZLAKU. OCZYWISTA WYDAJE SIĘ TEŻ RENOWACJA I KONSERWACJA 

KRZYŻA. NIESTETY – NIE MA NA TO PIENIĘDZY, ZAINTERESOWANIA NIE 
WYRAŻA KONSERWATOR WOJEWÓDZKI. Z TAKIMI SYTUACJAMI 

NIE POTRAFI SIĘ POGODZIĆ RYSZARD SZNER – PRZEWODNIK, DZIAŁACZ 
PTTK. W MUZEUM IM. ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ, GDZIE ZABIEGAŁ 

O POMOC W TEJ SPRAWIE, USŁYSZAŁ: – NIC PAN NIE ZROBI. MY TEŻ NIE 
MOŻEMY, A W DODATKU NIKOGO WIĘCEJ TO NIE OBCHODZI. TAKICH 

LUDZI JAK PAN, TO JUŻ NIE MA. SĄ NA WYMARCIU.

Marek Ciszak
m.ciszak@twojetychy.pl

Emerytowany nauczyciel i wykładow-
ca (Studium Hotelarstwa i Turysty-
ki). Absolwent Politechniki Śląskiej. 
Przewodnik ze wszystkimi upraw-
nieniami, pilot wycieczek (także za-
granicznych), przodownik GOT, in-
struktor kształcenia kadr, instruktor 
krajoznawstwa, były Strażnik Ochro-
ny Przyrody. Sekretarz oddziału PTTK 
(1968-1976), wiceprezes koła przewod-
ników (1977-1984), członek komisji 
krajoznawstwa, założyciel wielu kół 
w Tychach, np. turystyki narciarskiej 
(1978). Posiada najwyższe odznacze-
nia Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego – Złotą Honorową 
Odznakę PTTK i najwyższe stopnie 
Górskiej Odznaki Turystycznej. Orga-
nizator i wykładowca licznych kursów 
dla nauczycieli i młodzieży szkolnej.

przedstawiamy

Pan Ryszard jest autorem kilku publikacji, ma też hobby, o którym wie niewielu – w wolnych chwilach rzeźbi.
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instrukcja obsługi miasta

ŚLADAMI NASZEJ PUBLIKACJI

Więcej lokali bez dymka
W lutym 2008 roku pisaliśmy o wpro-
wadzaniu zakazu palenia papierosów 
w kilku z tyskich lokali. Dziś spraw-
dziliśmy, jak w mieście ma się akcja 
„Lokal bez papierosa”. Okazało się, 
że miejsc, w których nie musimy oba-
wiać się papierosowego dymu, przy-
bywa.

Obecnie w Tychach znajduje się 13 lokali 
(w 2008 r. były tylko 4), w których wpro-

wadzony jest całkowity zakaz palenia papie-
rosów, np. kawiarnia „Avanti” i pub „Zaraz 
Wracam”, bądź są wydzielone miejsca prze-
znaczone dla palaczy, np. w pubie „Warka” 
i klubie „Bakakaj”. – Wydaje mi się, że przy-
jemniej jest usiąść przy piwie, kawie czy her-
bacie w miejscu, gdzie nie ma kłębów dymu 
– mówi Aneta Sitarz, właścicielka pubu „Za-
raz Wracam”, gdzie wprowadzony jest całko-
wity zakaz palenia. – Jeśli ktoś chce zapalić, 
może wyjść na zewnątrz.

Aneta Sitarz włączyła swój lokal do ak-
cji krakowskiego Stowarzyszenia „Manko” – 
„Lokal bez papierosa”. Znajdują się tam tak-
że inne tyskie lokale: restauracje „Szwejk” 
i „Magnolia”, kawiarnie „Avanti”, „Za Szybą” 
czy puby „Iluzja” i „Skup Kultury”. Wiele lo-
kali, głównie związanych z gastronomią, tak-
że wprowadziło zakaz palenia, mimo iż nie 
przystąpiły do wspomnianej akcji. Na tle 
innych polskich miast, Tychy wypadają bla-
do. Przykładowo Kraków posiada 257 lo-
kali z całkowitym bądź częściowym zaka-
zem, Wrocław 90, Warszawa 87, Lublin 77, 
a Gdańsk i Łódź po 71. Tu trzeba jednak za-
znaczyć, że to o wiele większe miasta od na-
szego, więc i pubów jest więcej.

Jedzenie czy palenie
Na zachodzie jest zasada, że gdzie się 

je, tam się nie pali – mówi Wojciech Hyla, 
właściciel kawiarni „Avanti”, który wpro-

wadził zakaz palenia papierosów w swoim 
lokalu jeszcze przed akcją Stowarzyszenia 
„Manko”. – Przyznaję, że kiedy rozpoczy-
nałem działalność i postanowiłem zakazać 
palenia w lokalu, podejmowałem ogrom-
ne ryzyko. Jednak ludzie zaakceptowali 
reguły i myślę, że są zadowoleni – doda-
je. Podobne zasady obowiązują także w in-
nych tyskich restauracjach. – Jedzenie nie 
smakuje tak, jak powinno, jeśli w powie-
trzu unosi się papierosowy dym – mówi 
Michał Klockowski, kierownik zespołu lo-
kalu „Good Time”.

Lokale, które zdecydowały się zabro-
nić palenia papierosów, wyciągnęły przy-
jacielską dłoń do kobiet w ciąży. – Teraz 
spokojnie mogą wyjść spotkać się ze zna-
jomymi, bez trucia siebie i dziecka – mówi 
Aneta Sitarz. – Nie tylko jest to dobre roz-
wiązanie dla przyszłych mam, ale także 
dla rodziców, którzy przychodzą do lokalu 
z dziećmi.

Dla niepalących
Niektóre lokale wyznaczyły oddzielne 

sale dla klientów, którzy nie życzą sobie sie-
dzenia w kłębie dymu. Tak jest m.in. w „Ba-
kakaju” i „Warce”. – Mamy oddzielną sal-
kę, gdzie nie można palić – mówi Michał 
Urban. 

Pizzeria „Dominium” oraz kawiarnia 
„Chopin” zabraniają palenia na parterze lo-
kalu. Natomiast na piętrze, gdzie działają wy-
ciągi i klimatyzacja, już można palić.

A co o pomyśle zakazania bądź ograni-
czenia palenia sądzi się w miejscach, w któ-
rych on nie obowiązuje? – Myślę, że zakaz 
palenia nie wpłynąłby na utratę klientów – 
mówi Michał Pronobis, barman „Pubu Ży-
wieckiego”. Podobnego zdania jest Michał 
Urban, menadżer „Warki”. – Ludzie by się 
przystosowali, gdybyśmy wprowadzili za-
kaz palenia. Utrudnieniem byłoby natomiast 
„wyganianie” ludzi na dwór, by tam palili.

SŁAWOMIR BUTURLA

Co z L-4?

Pracowałem w dwóch za-
kładach pracy jednocześnie. 
W jednym na pełnym etacie 
w drugim – praca sezonowa 
(3/4 etatu). Dostałem 4 dni 
L4, pokazałem je jednak tyl-
ko w tym zakładzie, w któ-
rym pracowałem sezonowo. 
Teraz jestem na emerytu-
rze. ZUS dotarł do tego L4, 
otrzymałem zawiadomie-
nie, że pismo powinno zo-
stać pokazane także w dru-
gim zakładzie pracy. (RP7 
– obniżenie zarobku). Czy 
zostaną wyciągnięte konse-
kwencje emerytalne?
Odpowiada BEATA KOP-
CZYŃSKA z ZUS: W takiej sy-
tuacji organ rentowy bada, czy 
wypłacone L4 było zasadne, czy 
też nie. Jeżeli po przeprowadzo-
nym przez Wydział Zasiłków 
postępowaniu wyjaśniającym, 
ZUS ustalił, iż pobrane L4 było 
niezasadne – z podstawy wy-
miaru emerytury odjęta zosta-
nie wartość wpłaconego zasiłku 
chorobowego.

Dla kogo zachowek?

Ojciec zmarł 18.06.2001 r., 
mama – 25.07.2008 r. Przed 
śmiercią ojca rodzice spo-
rządzili dwa odrębne testa-
menty u notariusza. Swoim 
spadkobiercą uczynili wnu-
ka, tj. syna mojego brata. 
Przedmiotem spadku jest 
mieszkanie własnościo-
we oraz walory pieniężne 
zgromadzone na książecz-
kach PKO. W akcie notarial-
nym nie ma żadnego słowa 

o wydziedziczeniu żadnego 
członka rodziny, który mógł-
by być spadkobiercą. Czy na-
leży mi się zachowek?
Odpowiada mec. DARIUSZ 
MICHALSKI: Zgodnie z art. 
991 Kodeksu cywilnego zacho-
wek przysługuje zstępnym, mał-
żonkowi oraz rodzicom 
spadkodawcy, którzy byliby po-
wołani do spadku z ustawy. Jeże-
li uprawniony nie otrzymał na-
leżnego mu zachowku w postaci 
darowizny, powołania do spad-
ku, bądź zapisu, przysługuje mu 
przeciwko spadkobiercy testa-
mentowemu roszczenie o za-
płatę sumy pieniężnej potrzeb-
nej do pokrycia zachowku albo 
do jego uzupełnienia.

Skoro w testamencie nie 
ma mowy o wydziedziczeniu, 
a zachowek nie został zaspoko-
jony w innej postaci, czytelnik 
może domagać się zachowku 
od swojego bratanka.

Zachowek wynosi połowę 
wartości udziału, jaki przypadł-
by uprawnionemu przy dziedzi-
czeniu ustawowym, natomiast 
jeżeli uprawniony do zachowku 
jest osobą małoletnią albo trwa-
le niezdolną do pracy, wysokość 
ta wynosi dwie trzecie warto-
ści tego udziału. Udział ten po-
winien być obliczony osobno 
w stosunku do każdego ze spad-
kodawców.

Należy jednak pamię-
tać, że roszczenie o zachowek 
przedawnia się z upływem 
trzech lat od dnia ogłoszenia te-
stamentu, zatem pozwany spad-
kodawca testamentowy może 
powoływać się na ten zarzut 
w trakcie postępowania sądowe-
go. not. B

ZAPYTAJ EKSPERTA

Aneta Sitarz włączyła swój lokal do akcji krakowskiego Stowarzyszenia „Manko” 
– „Lokal bez papierosa”.
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Na uczelniach wyższych 
trwa rekrutacja. Spraw-
dziliśmy, gdzie są jeszcze 
wolne miejsca.

Ewa Grochocka z Dzia-
łu Rozwoju w Wyższej 

Szkole Technicznej w Kato-
wicach informuje nas, że są 
jeszcze wolne miejsca zarów-
no na kierunkach technicz-
nych, jak i artystycznych – 
na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych. Przyszli 
studenci mogą rozpocząć 
4-letnie studia inżynierskie 
na kierunkach: architektu-
ra i urbanistyka, budownic-
two, gospodarka przestrzen-
na oraz studia licencjackie 
na kierunku wzornictwo 
o specjalnościach: projekto-
wanie mody i projektowanie 
biżuterii, a także studia licen-
cjackie i 2-letnie studia uzu-
pełniające magisterskie na ar-
chitekturze wnętrz.

– Ponadto, od tego roku 
akademickiego, trwa także re-
krutacja na nowy kierunek 
5-letnich studiów jednolitych 
magisterskich, jakim jest gra-
fika – mówi Ewa Grochocka. 
– Wychodząc naprzeciw ro-
snącym potrzebom rynku pra-
cy, Wyższa Szkoła Techniczna 
w Katowicach przygotowuje 
się do przeprowadzenia jesz-
cze tym roku akademickim 
dwóch nowych innowacyjnych 
kierunków, jakimi są reżyseria 
i aktorstwo – dodaje.

Logistyka 
i spedycja

W Centrum Nauki i Bizne-
su „Żak” aktualnie trwa rekru-
tacja do bezpłatnych 2-letnich 
policealnych szkół na kierun-
ki: logistyka, spedycja, admi-
nistracja, turystyka. Zapisywać 
się można również do półto-
rarocznej policealnej szkoły 
BHP, a także do Liceum Ogól-
nokształcącego i Uzupełniają-
cego Liceum Ogólnokształcą-
cego dla dorosłych.

– W naszej ofercie mamy 
również 2-letnie kierunki płat-
ne, kształcące w zawodach: 
technik usług fryzjerskich 
i technik usług kosmetycznych 
– przyznaje Dorota Kulpińska. 
– Dodatkowo Centrum Nauki 
i Biznesu Żak proponuje szko-
ły jednoroczne, między inny-
mi, architekturę wnętrz i ma-
saż leczniczy. Wszystkie zajęcia 
odbywają się w systemie zaocz-
nym, co dwa tygodnie. Rekru-
tacja trwa do końca paździer-
nika – wyjaśnia.

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne

Dr Agnieszka Zarębska-
Mazan, przewodnicząca Ko-
misji Rekrutacyjnej w Wyższej 
Szkole Zarządzania i Nauk Spo-
łecznych im. ks. Emila Szramka 
w Tychach poinformowała nas, 
że WSZiNS dysponuje wolny-
mi miejscami na wszystkich 
kierunkach studiów stacjonar-
nych i niestacjonarnych. – Pro-
ponowane przez nas kierun-
ki studiów to: administracja, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, 
pedagogika, socjologia, zarzą-
dzanie – wymienia dr Zaręb-
ska-Mazan. – Nauka na wszyst-
kich wymienionych kierunkach 
trwa 3 lata, są to studia I stopnia 
(licencjat). Rekrutacja na naszej 
uczelni trwa do końca września 
– dodaje.

EWA STRZODA

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Last minute
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OBWIESZCZENIE PREZYDENTA 
MIASTA TYCHY

NR 383/2010 z dnia 18 czerwca 2010r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy podaje do pu-
blicznej wiadomości, że  po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Saternusa Prezesa Zarządu DROCAD Sp. z o.o. z siedzibą 
w Tychach przy ul. Fabrycznej 45, działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 
w Tychach z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 59, iż w dniu 18 czerwca 2010r. wydał decyzję NR 383/2010, znak sprawy: 
GWA.DS.73533-31/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn:

„ROZBUDOWA ULICY JAROSZOWICKIEJ W TYCHACH wraz z przebudową infrastruktury technicznej w tym kanalizacji 
deszczowej, sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego i teletechnicznej”.

Decyzją został zatwierdzony podziału nieruchomości oraz projekt budowlany.

Niniejszą decyzją, na podstawie art.12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdza się podział nieruchomości.

L.P Nr działki przed podziałem Nr KW Obręb/km
Nr działki po podziale

/pod drogę/

Nr działki po podzia-
le/pozostała część 

nieruchomości/
1. 332/75 1011 0003, Jaroszowice 809/75 810/75
2. 44/11 KA1T/00005206/9 0003, Jaroszowice 811/11 812/11
3. 103/6 Wykaz 233 Jaroszowice 0003, Jaroszowice 132/6 133/6
4. 104/6 KA1T/00059724/24/9 0003, Jaroszowice 134/6 135/6
5. 747/5 KA1T/00003406/7 0003, Jaroszowice 813/5 814/5
6. 746/5 KA1T/00041906/0 0003, Jaroszowice 815/5 816/5
7. 538/5 KA1T/00033832/1 0003, Jaroszowice 817/5 818/5
8. 23 KA1T/0002488/2 0003, Jaroszowice 819/23 820/23
9. 204/25 KA1T/00024888/2 0003, Jaroszowice 821/25 822/25

10. 203/25 KA1T/00002157/9 0003, Jaroszowice 823/25 824/25
11. 214/25 KA1T/00008742/9 0003, Jaroszowice 825/25 826/25
12. 143/56 694 0003, Jaroszowice 775/56 776/56
13. 44 KA1T/00006629/7 0003, Jaroszowice 777/44 778/44
14. 495/56 KA1T/00006331/1 0003, Jaroszowice 779/56 780/56
15. 494/56 KA1T/00011701/4 0003, Jaroszowice 781/56 782/56
16. 493/56 KA1T/00006331/1 0003, Jaroszowice 783/56 784/56
17. 762/56 KA1T/00030548/2 0003, Jaroszowice 785/56 786/56
18. 653/56 KA1T/00007356/9 0003, Jaroszowice 787/56 788/56
19. 431/56 KA1T/00022534/2 0003, Jaroszowice 792/56 793/56

20. 684/51 KA1T/00000839/0 0003, Jaroszowice
789/51
790/51

791/51

21. 683/51 KA1T/00043165/7 0003, Jaroszowice 794/51 795/51
22. 682/51 KA1T/00043166/4 0003, Jaroszowice 796/51 797/51
23. 681/51 KA1T/00000839/0 0003, Jaroszowice 798/51 799/51
24. 601/51 KA1T/00015329/0 0003, Jaroszowice 800/51 801/51
25. 600/51 KA1T/00015328/3 0003, Jaroszowice 802/51 803/51
26. 599/51 KA1T/00015327/6 0003, Jaroszowice 804/51 805/51
27. 573/63 KA1T/00012725/5 0003, Jaroszowice 806/63 807/63
28. 705/63 KA1T/00048698/7 0003, Jaroszowice 808/63 809/63
29. 609/57 KA1T/00015658/5 0003, Jaroszowice 810/57 811/57
30. 657/57 KA1T/0034566/2 0003, Jaroszowice 812/57 813/57

Nieruchomości, które staną się własnością Gminy Miasta Tychy.

L.P Nr działki po podziale Nr działki przed podziałem Obręb
1. 809/75 332/75 Tychy/0003, Jaroszowice
2. 811/11 44/11 Tychy/0003, Jaroszowice
3. 132/6 103/6 Tychy/0003, Jaroszowice
4. 134/6 104/6 Tychy/0003, Jaroszowice

5. 813/5 747/5 Tychy/0003, Jaroszowice
6. 815/5 746/5 Tychy/0003, Jaroszowice
7. 817/5 538/5 Tychy/0003, Jaroszowice
8. 819/23 23 Tychy/0003, Jaroszowice
9. 821/25 204/25 Tychy/0003, Jaroszowice

10. 823/25 203/25 Tychy/0003, Jaroszowice
11. 825/25 214/25 Tychy/0003, Jaroszowice
12. 775/56 143/56 Tychy/0003, Jaroszowice
13. 777/44 44 Tychy/0003, Jaroszowice
14. 779/56 495/56 Tychy/0003, Jaroszowice
15. 781/56 494/56 Tychy/0003, Jaroszowice
16. 783/56 493/56 Tychy/0003, Jaroszowice
17. 785/56 762/56 Tychy/0003, Jaroszowice
18. 787/56 653/56 Tychy/0003, Jaroszowice
19. 792/56 431/56 Tychy/0003, Jaroszowice
20. 789/51, 790/51 684/51 Tychy/0003, Jaroszowice
21. 794/51 683/51 Tychy/0003, Jaroszowice
22. 796/51 682/51 Tychy/0003, Jaroszowice
23. 798/51 681/51 Tychy/0003, Jaroszowice
24. 800/51 601/51 Tychy/0003, Jaroszowice
25. 802/51 600/51 Tychy/0003, Jaroszowice
26. 804/51 599/51 Tychy/0003, Jaroszowice
27. 806/63 573/63 Tychy/0003, Jaroszowice
28. 808/63 705/63 Tychy/0003, Jaroszowice
29. 810/57 609/57 Tychy/0003, Jaroszowice
30. 812/57 657/57 Tychy/0003, Jaroszowice
31. 650/56 650/56 Tychy/0003, Jaroszowice
32. 701/56 701/56 Tychy/0003, Jaroszowice

Ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomości dla przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, podlegają działki:

L.p. Numer działki Numer księgi wieczystej Zakres prac
1. 787 KA1T/00003564/2 przebudowa sieci wodociągowej
2. 44 Tychy 6629 przebudowa sieci wodociągowej
3. 812/11 KA1T/00005206/9 przebudowa sieci elektroenergetycznej

4. 811/57 KA1T/00015658/5
przebudowa sieci elektroenergetycznej budowa linii oświe-

tleniowej
5. 52/12 Tychy 2080 przebudowa sieci wodociągowej
6. 818/5 KA1T/00033832/1 przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia
7. 549/1 Tychy 3561 przebudowa sieci wodociągowej
8. 600/51 Tychy 15328 przebudowa sieci wodociągowej
9. 624/25 Tychy 9379 przebudowa sieci wodociągowej

10. 634/42 Tychy 694 przebudowa sieci wodociągowej
11. 659/16 Tychy 47054 przebudowa sieci wodociągowej
12. 682/51 Tychy 43166 przebudowa sieci wodociągowej
13. 684/51 Tychy 839 przebudowa sieci wodociągowej
14. 689/69 KA1T/00032369/7 przebudowa sieci elektroenergetycznej
15. 712/20 Tychy 17175 przebudowa sieci wodociągowej
16. 757/11 KA1T/00009540/07 przebudowa sieci wodociągowej
17. 856/9 KA1T/00050312/5 przebudowa sieci wodociągowej

Pouczenie
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale 
Architektury Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), tel. (032) 776-37-01 w godz. 800 – 1500 
w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Po tym terminie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej publicznego 
ogłoszenia do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy.
Czternastodniowy termin oblicza się od ostatniego dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie.
 z up. Prezydenta Miasta
 Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej
 /-/dr Michał Gramatyka

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy al. Niepodległości 49 na VII pię-
trze, został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia:
– sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 5570/64 
o pow. 616 m2 i nr 5568/64 o pow. 51 m2 położonej w Tychach przy al. Jana Pawła II w celu popra-
wienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
– sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej 
jako działka nr 965/123 o pow. 4.768 m2 położonej w Tychach przy ul. Katowickiej, działka położona 
jest na obszarze oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Prezydent Miasta Tychy

Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy al. Niepodległości 49 na VII pię-

trze, został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

– Sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz oddanie we współ-

użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, lokalu użytkowego położonego w budynku wielo-

lokalowym przy ul. Stefana Batorego 77/A w Tychach.

Dodatek mieszkaniowy jest świadcze-
niem pieniężnym wypłacanym przez gminę 
i ma na celu dofinansowanie do wydatków 
mieszkaniowych ponoszonych w związku 
z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc 
ta przysługuje w przypadkach określonych 
przepisami.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek 
osoby uprawnionej prezydent miasta, w dro-
dze decyzji administracyjnej. Do wniosku 
dołącza się deklarację o dochodach za okres 
trzech miesięcy kalendarzowych poprzedza-
jących datę złożenia wniosku oraz doku-
menty potwierdzające wysokość wykazane-
go dochodu, dowód tożsamości ze zdjęciem 
a także dokument potwierdzający zapłatę 
czynszu. Jeżeli osoba ubiegająca się o doda-
tek spełnia kryteria ustawy – to organ Gmi-
ny wydaje decyzję administracyjną przyzna-
jącą dofinansowanie na okres 6 m-cy, licząc 
od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po dniu złożenia wniosku.

1. Kryteria uprawniające do otrzymania do-
datku mieszkaniowego:
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
æ najemcom oraz podnajemcom lokali 
mieszkalnych,
æ osobom mieszkającym w lokalach spół-
dzielczych, do których przysługuje im spół-
dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
æ osobom mieszkającym w lokalach miesz-
kalnych znajdujących się w budynkach sta-
nowiących ich własność i właścicielom sa-
modzielnych lokali mieszkalnych,
æ innym osobom mającym tytuł prawny 
do zajmowanego lokalu mieszkalnego i po-
noszącym wydatki związane z jego zajmo-
waniem,

æ osobom zajmującym lokal mieszkalny bez 
tytułu prawnego, oczekującym na przysługu-
jący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek przysługuje wyżej wymienionym 
osobom, jeżeli średni miesięczny dochód 
na jednego członka gospodarstwa domowe-
go uzyskany w okresie trzech miesięcy po-
przedzających datę złożenia wniosku o przy-
znanie dodatku nie przekracza 175% kwoty 
najniższej emerytury w gospodarstwie jed-
noosobowym, tj. 1236,01 zł i 125% tej kwoty 
w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 882,86 
zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. 
Od 01.03.2010r najniższa emerytura wynosi 
706,29 zł.
Za dochód uważa się wszelkie przychody 
po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz 
po odliczeniu składek na ubezpieczenie eme-
rytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie cho-
robowe, określonych w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały 
już zaliczone do kosztów uzyskania przycho-
du. Do dochodu nie wlicza się świadczeń po-
mocy materialnej dla uczniów, dodatków dla 
sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg 
z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytu-
łu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie 
dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych oraz 
dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków okreso-
wych z pomocy społecznej, jednorazowych 
świadczeń pieniężnych i świadczeń w natu-
rze z pomocy społecznej, dodatku mieszka-
niowego oraz zapomogi pieniężnej, o której 
mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej 
dla niektórych emerytów, rencistów i osób 
pobierających świadczenie przedemerytalne 
albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie wyklucza 
to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bo-

wiem kwota nadwyżki nie przekracza wyso-
kości dodatku mieszkaniowego, należny do-
datek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącz-
nie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% 
wydatków przypadających na normatywną 
powierzchnię zajmowanego lokalu miesz-
kalnego lub 70% faktycznych wydatków po-
noszonych za lokal mieszkalny, jeżeli po-
wierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub 
równa normatywnej powierzchni.
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi 
różnicę pomiędzy wydatkami przypadający-
mi na normatywną powierzchnię użytkową 
zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wy-
datkami ponoszonymi za lokal w przypad-
ku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest 
mniejsza lub równa powierzchni normatyw-
nej), a wydatkami poniesionymi przez osobę 
otrzymującą dodatek w wysokości:
æ 15% (20%*) dochodów gospodarstwa do-
mowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
æ 12% (15%*) dochodów gospodarstwa do-
mowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
æ 10% (12%*) dochodów gospodarstwa do-
mowego – w gospodarstwie 5-osobowym 
i większym
* ten% stosuje się w przypadku, gdy średni 
miesięczny dochód w gospodarstwie jedno-
osobowym mieści się w przedziale 150-175% 
kwoty najniższej emerytury, a w gospodar-
stwie wieloosobowym 100-125% tej kwoty.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy po-
wierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 
wynosi:
– dla 1 osoby 35m2 + 30% = 45,5m2
– dla 2 osób 40 m2 + 30% = 52,0m2
– dla 3 osób 45m2 + 30% = 58,5m2
– dla 4 osób 55m2 + 30% = 71,5m2

– dla 5 osób 65m2 + 30% = 84,5m2
– dla 6 osób 70m2 + 30% = 91,0m2
Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu 
mieszkalnego nie może przekraczać norma-
tywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
æ 30% albo
æ 50% pod warunkiem, że udział powierzch-
ni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej 
tego lokalu nie przekracza 60%.
W razie zamieszkiwania w lokalu większej 
ilości osób, dla każdej następnej osoby zwięk-
sza się normatywną powierzchnię użytkową 
o 5m2.
Normy powierzchni użytkowej powiększa 
się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje oso-
ba niepełnosprawna poruszająca się na wóz-
ku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, 
której niepełnosprawność wymaga zamiesz-
kiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu 
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orze-
kają zespoły do spraw orzekania o niepełno-
sprawności.

2. Odmowa przyznania dodatku mieszkanio-
wego następuje gdy:
æ wyliczona kwota dodatku byłaby niższa niż 
2% najniższej emerytury w dniu wydania de-
cyzji (tj. 14,13 zł),
æ nie są spełnione przesłanki ustawowe, 
np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lo-
kalu (przy jednoczesnym braku uprawnień 
do lokalu zamiennego bądź socjalnego),
æ w wyniku przeprowadzenia wywiadu śro-
dowiskowego ustalono, że występuje rażą-
ca dysproporcja między niskimi dochodami 
wykazanymi w deklaracji, a faktycznym sta-
nem majątkowym wnioskodawcy wskazu-
jącym, że jest on w stanie uiszczać wydatki 
związane z zajmowaniem lokalu mieszkalne-

go wykorzystując własne środki i posiadane 
zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób 
wspólnie stale zamieszkujących i gospoda-
rujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż 
wykazana w deklaracji. Odmowa złożenia 
oświadczenia stanowi podstawę do wyda-
nia decyzji o odmowie przyznania dodatku 
mieszkaniowego. Szczegółowe kwestie do-
tyczące przeprowadzania wywiadu regulu-
je rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. U. nr 156 poz. 
1828).

3. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszka-
niowego następuje gdy:
æ w wyniku wznowienia postępowania stwier-
dzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano 
na podstawie fałszywych danych zawartych 
w deklaracji lub wniosku. Osoba, której przy-
znano dodatek zobowiązana jest wtedy do jego 
zwrotu w podwójnej wysokości.
æ osoba której przyznano dodatek nie opła-
ca na bieżąco należności za lokal mieszkalny, 
wypłatę dodatku wstrzymuje się także w dro-
dze decyzji administracyjnej do czasu ure-
gulowania zaległości. Gdy zaległość zostanie 
uregulowana w terminie 3 miesięcy od wyda-
nia decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, 
dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony 
za okres, w którym wypłata była wstrzyma-
na. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi 
w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodat-
ku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa. 
Ponowne wystąpienie o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego jest wtedy możliwe jedynie 
pod warunkiem uregulowania zaległości po-
wstałych w okresie
obowiązywania decyzji przyznającej doda-
tek.

DODATEK MIESZKANIOWY

komunikaty
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NA CO DO KINA
æ NoveKino

Komenda Miejska Policji al. Bielska 46, tel. 325 62 00, alarm. 

997, Straż Pożarna al. Niepodległości 230, tel. 227 20 11; 32 227 

20 12, alarm. 998,  Pogotowie Ratunkowe ul. Fitelberga 71 tel. 

327 49 99, alarm. 999,  Pogotowie Gazowe ul. Barbary 25, tel. 

227 31 24, alarm 992,  Pogotowie Ciepłownicze tel. 219 56 81/82,  

Pogotowie Energetyczne 991, tel. 303 09 91,  Pogotowie Wod.–
Kan. tel. 227 40 31/32,  Straż Miejska tel. 780 09 75, alarm. 986, 

ul. Budowlanych 67,  Szpital Miejski w Tychach ul. Cicha 27, tel. 

780 39 90,  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach 
ul. Edukacji 102 tel: 32 325 41 00, 325 43 97/98/99, faks: 32 325 

42 84,  Sanepid ul. Budowlanych 131 tel. 32 219 31 77,  Urząd Mia-
sta Tychy tel: 032 776 33 33 al. Niepodległości 49 faks: 32 776 33 

44 e–mail: poczta@umtychy.pl,  Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. 

Budowlanych 59 tel. 32 227 70 06; 032 227 70 07, e-mail: pocz-

ta@mzuim.tychy.pl, http://www.mzuim.tychy.pl,  Miejski Zarząd 
Komunikacji al. Piłsudskiego 12 tel. 32 219 38 20; 032 219 36 

79 e–mail: poczta@mzk.pl http://www.mzk.pl,  Sąd Rejonowy ul. 

Budowlanych 33, tel. 323 30 00,  Miejski Rzecznik Konsumen-
tów ul. Grota Roweckiego 42 tel. 32 780 50 63 i 66,  Urząd Skar-
bowy al. Niepodległości 60 tel. 32 325 11 00,  Urząd Pracy ul. 

Budowlanych 59 tel. 32 781 58 63,  MOPS tel. 32 227 35 40, ul. 

Budowlanych 59, e-mail: mops.tychy@interia.pl,  Społeczne Sto-
warzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I, ul. Nałkowskiej 19 

tel. 218 10 13, 326 55 56, e-mail: biuro@hospicjum.tychy.pl

O swoich planach 
na nadchodzący ty-
dzień opowiedział 
nam Adrian Słany, 
student Górnoślą-
skiej Wyższej Szko-
ły Handlowej w Ka-
towicach-Piotrowicach.

Na szczęście mam już 
za sobą sesję, więc będę 

miał teraz więcej czasu dla siebie. 
Tym bardziej cieszę się z zaliczeń, 
bo ostatni egzamin był dla mnie 
bardzo ciężki. Teraz z czystym 
sumieniem będę mógł przystą-
pić do obrony.

Pracę mam tak ułożoną, 
że popołudnia zwykle mam wol-
ne i mogę je dobrze zagospoda-

rować. Niedawno zaczą-
łem chodzić na siłownię 
– przez lata trochę się 
zaniedbałem, więc teraz 
nadrabiam zaległości. 
Szczególnie jest to dla 
mnie ważne, bo na po-

czątek września mam zaplano-
wane wakacje w Egipcie, gdzie 
jadę z dziewczyną Iwoną.

Idealnym relaksem są też 
spotkania ze znajomymi. Naj-
częściej spędzamy je grając 
w pokera. Ostatnio miałem do-
brą passę.

Możliwe, że w piątkowy 
wieczór wybiorę się na dysko-
tekę, zaś w weekend na pewno 
skorzystam z kąpieli słonecz-
nych. not. SłaB

NIE PRZEGAPIĘ

Posesyjny relaks

S
L

A
B

Dla Czytelników mamy 
po jednym dwuoso-
bowym zaprosze-
niu do NovekinoTy-
chy na filmy „Samotny 
mężczyzna” oraz „Isto-
ta” (do wykorzysta-
nia od 12 do 15 lipca). 
Dostaną je osoby, któ-
re jako pierwsze za-
dzwonią do nas w śro-
dę 7 lipca o godz. 10 (tel. 
32 325 72 40).

bilety 

K O M U N I K A T Y

K O M U N I K A T Y

R E K L A M A

INFORMATOR MIEJSKI

NOCNY POKAZ: SHREK FOREVER 3D sob./
niedz. 00:05;
PREMIERY:
ISTOTA pt.-pon. 15:45 17:45 19:45 21:45;
SAMOTNY MĘŻCZYZNA pt.-pon. 13:00 
16:45 20:30;
SHREK FOREVER 3D pt.-pon. 09:00 10:00 
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 
18:00 19:00 20:00 21:00;
POZOSTAŁE FILMY:
ALICJA W KRAINIE CZARÓW pt.-pon. 09:00 
11:15 13:30;
DISCO ROBACZKI wt.-czw. 09:45 11:30 
13:15, pt.-pon. 09:45 11:30;
SAGA ZMIERZCH: ZAĆMIENIE wt.-czw. 
09:00 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30, pt.-
pon. 09:00 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30;
ZAKOCHANY  NOWY JORK wt.-czw. 14:45 
16:45 18:45 20:45, pt.-pon. 14:45 18:30;
CZARODZIEJKA LILLI: SMOK I MAGICZNA 
KSIĘGA wt.-czw. 09:30 11:15 13:00;
CZŁOWIEK, KTÓRY GAPIŁ SIĘ NA KOZY wt.-
czw. 15:00 17:00 19:00 21:00;
JUTRO BĘDZIE FUTRO wt.-czw. 14:45 18:45 
20:30;
KWIAT PUSTYNI wt.-czw. 10:15 12:30 
16:30;
TOY STORY 3D (wersja trójwymiarowa) 
wt.-czw. 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 
20:00.

Prezydent Miasta TYCHY
woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tychy
Na podstawie art. 11 pkt 1 w związku z art. 27ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 
1227) ponownie zawiadamiam o podjęciu przezRadę Miasta Tychy Uchwały Nr 0150/VIII/208/07 
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany „Studium...”.
Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległo-
ści 49, 43-100 Tychy – w terminie do dnia 27 lipca 2010 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 Z up. Prezydenta Miasta
 Zastępca Prezydenta
 ds. Gospodarki Przestrzennej
 dr Michał Gramatyka

PREZYDENT MIASTA TYCHY
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Barona 30 – III piętro lokal nr 425
powierzchnia użytkowa 56,21 m2 wyposażony w instalacje: co., elektryczną
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2010r. w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – sala 101 – o godz. 900
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 27 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 1 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 5 sierpnia 2010r. przelewem na konto nr 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 PKO Bank Polski S.A lub 
w kasie Urzędu/w przypadku przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/
• wpłata kwoty na pokrycie kosztów przygotowania przetargu w wysokości 250 zł do dnia 5 sierpnia 2010r. przelewem na konto nr 47 1020 2528 0000 
0202 0267 9322 PKO Bank Polski SA lub w kasie Urzędu Miasta
• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 5 sierpnia 2010r. pisemnego zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
æ oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
æ deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania umowy najmu
æ oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
æ oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej a w przypadku 
rozdzielności majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, 
z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter. 
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej tel. 032 776-30-57.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA 
MIASTA TYCHY

NR 389/2010 z dnia 18 czerwca 2010r.
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy podaje do 
publicznej wiadomości, że  po rozpatrzeniu wniosku Pana Olgierda Stanieczek reprezentującego Biuro Projektów Ko-
munalnych DROGSAN s.c. Anna, Olgierd Stanieczek z siedzibą w Katowicach przy ul. B. Chrobrego 9/106, działającego 
na podstawie pełnomocnictwa Wojciecha Łyko – Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z siedzibą 
przy ul. Budowlanych 59,, iż w dniu 18 czerwca 2010 r. wydał decyzję NR 389/2010, znak sprawy: GWA.BC.73533-36/10 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn:
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY LEŚNEJ W TYCHACH – ETAP II
Decyzją został zatwierdzony podział nieruchomości oraz projekt budowlany.
Niniejszą decyzją, na podstawie art.12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdza się podział nieruchomości.

L.P Nr działki przed podziałem Nr KW Obręb/km
Nr działki po podziale

/pod drogę/
Nr działki po podziale/pozo-
stała część nieruchomości/

1. 670/27 43102 Wilkowyje km 4 1424/27 1425/27

2. 996/78 25927 Wilkowyje km 4 1410/78 1411/78

3. 992/78 18938 Wilkowyje km 4 1412/78 1413/78

4. 496/77 4717 Wilkowyje km 4 1416/78 1217/78

5. 497/77 4717 Wilkowyje km 4 1418/77 1419/77

6. 877/77 10834 Wilkowyje km 4 1420/77 1421/77

7. 736/77 KA1 T/00026045/5 Wilkowyje km 4 1422/77 1423/77

8. 68/3 38817 Tychy km 17 86/3 87/3

9. 396/81 KA1 T/00003019/7 Wilkowyje km 4 1414/81 1415/81

Nieruchomości, które staną się własnością Gminy Miasta Tychy.

L.P Nr działki po podziale Nr działki przed podziałem Obręb

1. 1424/27 670/27 Wilkowyje km 4

2. 1410/78 996/78 Wilkowyje km 4

3. 1412/78 992/78 Wilkowyje km 4

4. 1416/78 496/77 Wilkowyje km 4

5. 1418/77 497/77 Wilkowyje km 4

6. 1420/77 877/77 Wilkowyje km 4

8. 86/3 68/3 Tychy km 17

Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu – przebudowa przy-
łącza elektrycznego na parceli nr 956/81 (KW Tychy 15346).
Pouczenie
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w 
Wydziale Architektury Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), tel. (032) 776-37-01 w 
godz. 800 – 1500 w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.
Po tym terminie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej 
publicznego ogłoszenia do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy.
Czternastodniowy termin oblicza się od ostatniego dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie.
 z up. Prezydenta Miasta
 Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej
 /-/dr Michał Gramatyka

informator

Shrek Forever
Komedia animowana, USA, 
2010, reż.: Mike Mitchell.

Po raz czwarty widzowie 
będą mogli oglądać przygody 
Shreka, Fiony, Osła i innych bo-
haterów, tym razem w najnow-
szej technologii 3D.

W KINIE
Saga Zmierzch: 
Zaćmienie

Horror USA, 2010, reż.: David 
Slade, Kristen Stewart, Robert 
Pattinson, Taylor Lautner, 
Ashley Greene, Jackson 
Rathbone.

Edward zgadza się zamie-
nić Bellę w wampira, pod wa-
runkiem jednak, że wezmą ślub. 
Pomysł nie podoba się Jacobo-
wi. Zgodnie z zasadami swoje-
go plemienia, młody wilkołak 
wraz ze swoimi towarzyszami 
ma za zadanie bronić okolic 
Forks przed wampirami. Jacob 
oferuje Belli coś, czego Edward 
nigdy nie będzie w stanie jej za-
pewnić – normalne życie bez 
konieczności picia krwi i ukry-
wania swojej tożsamości przed 
światem...

Człowiek, który 
gapił się na kozy

Dramat, USA, 2009, reż.: 
Grant Heslov, obsada: George 
Clooney, Jeff Bridges, Ewan 
McGregor, Kevin Spacey.

Bob Wilton jest dziennika-
rzem poszukującym ciekawego 
tematu do nowego reportażu. 

Przypadkowo poznany Lyn Cas-
sady twierdzi, że jest członkiem 
eksperymentalnej jednostki woj-
skowej New Earth Army, która 
ma zmienić sposób prowadzenia 
wojny, wykorzystując paranor-
malne zdolności żołnierzy...

Samotny 
mężczyzna

Dramat, USA, 2009, reż.: Tom 
Ford, obsada: Colin Firth, 
Julianne Moore, Nicholas 
Hoult, Matthew Goode.

Jeden dzień – być może naj-
ważniejszy – w życiu Georga Fal-
conera, profesora uniwersytec-
kiego, który nie może pogodzić 
się z tym, że właśnie stracił swo-
jego ukochanego. Tego dnia po-
zornie nieistotne spotkania i czas 
spędzony z bliską przyjaciółką, 
otworzą przed nim niespodzie-
wanie nową szansę...

Kadr z filmu „Człowiek, 
który gapił się na kozy.”.
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PLAN PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ 
KANALIZACJI W TYCHACH 5-7.07.2010

W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych roboty budowlano-montażowe 
sieci kanalizacyjnych w poniższych ulicach mogą zostać ograniczone lub całkowicie 
wstrzymane.

Z satysfakcją informujemy o zdobyciu I nagrody 

w konkursie Budowa Roku 2009 przez RCGW SA 

za modernizację części osadowej i biogazowej wraz 

z budową obiektów towarzyszących na oczyszczalni 

ścieków w Tychach –Urbanowicach.

Konkurs Budowa Roku, organizowany corocznie 

przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budow-

nictwa pod patronatem Ministerstwa Infrastruktu-

ry i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

ma za zadanie promocję inwestorów i wykonawców 

tych rozwiązań budowlanych, dla których osiągnięto 

wyróżniające się wyniki realizacyjne.

Komitet Organizacyjny powołany przez Pre-

zydium Zarządu Głównego Polskiego Związ-

ku Inżynierów i Techników Budownictwa 

spośród członków Związku oraz instytucji 

współorganizujących i sponsorujących wyło-

nił Sąd Konkursowy, którego zadaniem było 

ustalenie grup konkursowych, w ramach któ-

rych zostaną wyłonieni laureaci konkursu oraz 

ocena kandydatur i wybór laureatów.

Tyska inwestycja oceniana była pod 

względem:

– jakości robót,

– organizacji budowy i czasu jej realizacji,

– rozwiązań techniczno-technologicznych zastosowanych 

w procesie realizacji budowy,

– bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

– przebiegu i formy finansowania inwestycji,

– kosztów realizacji obiektu budowlanego,

– rozwiązań formalno-prawnych w procesie inwestycyjnym,

– udziału inwestora w realizacji obiektu budowlanego,

– wpływu oddziaływania inwestycji na środowisko i gospo-

darkę regionu.

Proces modernizacji i remontów na oczyszczalni w Tycha-

ch-Urbanowicach rozpoczęto w 2003 roku od remontu części 

mechanicznej. W 2008 roku zakończono modernizację części 

biologicznej, a w 2009 roku modernizację części osadowej.

Przeprowadzone inwestycje poskutkowały zmniejsze-

niem ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska na-

turalnego, poprawą efektywności realizowanych procesów 

oczyszczania ścieków oraz wzrostem przepustowości oczysz-

czalni. Wprowadzone najnowocześniejsze rozwiązania tech-

nologiczne umożliwiają pozyskiwanie energii elektrycznej 

i cieplnej z jej odnawialnych źródeł.

Nagrodzone przedsięwzięcie, tj. modernizacja części osa-

dowej i biogazowej wraz z budową obiektów towarzyszą-

cych, polegało m.in. na: modernizacji zbiornika buforowego 

osadu nadmiernego i przefermentowanego, który powstał 

z dotychczasowej komory ZKF-u, modernizacji zagęszcza-

czy grawitacyjnych przeznaczonych do produkcji lotnych 

kwasów tłuszczowych, modernizacji zbiornika biogazu 

o pojemności 2 000 m3 oraz budynków stacji od-

wadniania i kotłowni. Na oczyszczalni zamon-

towano również stację odsiarczania, biofiltry, 

wirówkę, zagęszczacz mechaniczny, pochodnię 

do spalania biogazu, 20 pomp technologicznych, 

drugi agregat kogeneracyjny.

Przeprowadzona inwestycja budowlana 

w zakresie modernizacji i rozbudowy części 

osadowej i biogazowej została skutecznie 

i terminowo zrealizowana w ramach projektu 

„Gospodarka Ściekowa w Tychach” przez firmę 

SKANSKA SA.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 

ponad 30 mln PLN i był finansowany między 

innymi z Funduszu Spójności UE, środków wła-

snych Gminy Tychy i RCGW SA.

Olbrzymie doświadczenie wykonawcy 

w realizacji tego rodzaju projektów zapew-

niło pełne bezpieczeństwo i umożliwiło nor-

malne funkcjonowanie oczyszczalni w trakcie realizacji robót 

oraz pozwoliło na bezproblemowe włączanie poszczególnych 

obiektów w ciąg technologiczny oczyszczalni.

Obecnie tyska Oczyszczalnia oczyszcza ponad 12 mln m3 

ścieków rocznie i pracuje wg formuły mechaniczno – biolo-

gicznego oczyszczania ścieków. Na oczyszczalni zabudowane 

zostały 2 agregaty prądotwórcze, wytwarzające energię elek-

tryczną z biogazu, powstającego jako produkt uboczny w pro-

cesie fermentacji osadów. Każdy z agregatów charakteryzuje 

się mocą 345 kW energii elektrycznej i 531 kW energii ciepl-

nej. Energia wytwarzana przez agregaty w 97% pokrywa po-

trzeby oczyszczalni w zakresie energii elektrycznej i w 100% 

w zakresie energii cieplnej. Pod tym wyglądem tyska oczysz-

czalnia jest niekwestionowanym liderem w Polsce.

Nagroda w konkursie Budowa Roku jest kolejnym już 

w tym roku, ogólnopolskim, wyróżnieniem dla RCGW SA W 

2010 roku RCGW SA otrzymało też Śląskią Nagrody Jakości, 

nagrodę Lidera Rynku i Euro Lidera, nagrodę w konkursie Naj-

wyższa Jakość – Quality International, a także tytuł Tyskiego 

Lidera Przedsiębiorczości. Wdrożone ekologiczne rozwiązania 

w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem zo-

stały wyróżnione w konkursie Ekolaury 2010 organizowanym 

przez Polską Izbę Ekologii.

OSKAR BUDOWNICTWA 
DLA RCGW SA

Przyjęcie przez klub ko-
szykarski nazwy GKS Ty-
chy stało się faktem i KKS 
Tychy (a wcześniej Big 
Star) przeszedł do histo-
rii. Od przyszłego sezonu 
trzy czołowe tyskie klu-
by występować będą pod 
wspólną nazwą. Jednak 
taka zmiana nie wszyst-
kim przypadła do gustu.

Podczas konferencji praso-
wej grupka kibiców zapre-

zentowała swoje stanowisko: 
„Głoszona przez nas idea – Jed-
no miasto, jeden klub – została 
sprytnie podciągnięta pod pró-
bę zawłaszczenia nazwy nasze-
go klubu dla celów komercyj-
nych przez ludzi, którzy za nic 
mają historię „trójkolorowych”. 
Czołowi działacze koszykar-
skiego klubu jeszcze nie tak 
dawno krytykowali nas, kibi-
ców, niejednokrotnie przed-
stawiając nas w najgorszym 
świetle, a teraz pałają do nas 
wielką miłością. (...) W związ-
ku z powyższym nie będziemy 
się identyfikować z koszykar-

skim tworem, występującym 
jako GKS Tychy”.

Prezes Dembowska sko-
mentowała to oświadczenie 
następująco:

– Na nasze mecze chodzą 
nie tylko sympatycy koszyków-
ki, ale także kibice GKS – ho-
keja i piłki nożnej. Protestuje 
jedynie grupka, szpica. Nie jest 
też tak, jak napisano w oświad-
czeniu, że powodem przyjęcia 
nazwy GKS Tychy były spra-
wy komercyjne. Występująca 

w I lidze drużyna koszykarska, 
podobnie jak hokejowa czy 
piłkarska, to dobra promocja 
dla miasta, klubu i całego ty-
skiego sportu. Dlaczego mamy 
nie działać wspólnymi siłami, 
pod jednym szyldem?

Tak więc w tyskim sporcie 
zaczyna się nowy rozdział, czy 
kolejnym będzie połączenie 
tyskich klubów w jeden czte-
rosekcyjny klubów z hokejem, 
koszykówką, futbolem i piłką 
halową? LS

Porozumienie podpisali przedstawiciele tyskich klubów 
– Teresa Dembowska, Karol Pawlik (z prawej) i Łukasz 
Jachym, a konferencję prowadził Wojciech Wieczorek.

Nowym celem jest awans do PLK – mówił trener Mariusz Niedbalski.

TRZY KLUBY 

Pod wspólną nazwą

ZMIANA NAZWY 
I BARW KLUBOWYCH 

TYSKICH KOSZYKARZY, 
KTÓRA DOKONAŁA SIĘ 

PODCZAS ŚRODOWEJ (30.06) 
KONFERENCJI PRASOWEJ, BYŁA 
OKAZJĄ DO ZAPREZENTOWANIA 

KADRY NA SEZON 2010/2011.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Na prezentacji zjawili się: Piotr Pustelnik, 
Tomasz Bzdyra, Paweł Olczak, Mariusz 

Markowicz, Piotr Hałas, Daniel Goldammer 
i Mariusz Bacik. Kontrakty z klubem podpisali 
także nieobecni Krzysztof Mielczarek i Mateusz 
Dziemba. Działacze poinformowali również, iż 
toczą się jeszcze rozmowy z dwoma koszykarza-
mi, dobrze znanymi sympatykom koszykówki. 
Nie chcieli jednak zdradzić ich nazwisk.

Cel: awans
Naszym celem pozostaje awans do PLK – 

powiedział trener Mariusz Niedbalski. – Myślę, 
że uda nam się zbudować ciekawy zespół, am-

bitny, który stanowi połączenie młodości i do-
świadczenia.

To doświadczenie, a przede wszystkim atu-
ty w niemal każdym elemencie koszykarskiego 
rzemiosła, prezentuje na pewno 38-letni Ma-
riusz Bacik, na którym opierać się będzie gra 
tyskiej drużyny. Przemawia za nim solidnie bu-
dowana kariera, zaczynająca się od występów 
w barwach Bobrów Bytom, kiedy te przeżywały 
najlepszy okres w historii, przez występy w Gre-
cji i Holandii, reprezentacji Polski, po ostatni se-
zon w Polskiej Lidze Koszykówki (Polonia War-
szawa).

Powrót na Śląsk
Przyjąłem ofertę tyskich działaczy, bo pla-

nowałem powrót na Śląsk. Nie było mnie tu po-
nad 10 lat i pomijając już inne sprawy, chciałbym 
mieć swój udział w tym, by drużyna z naszego 
regionu znów zagrała w najwyższej lidze. Uwa-
żam, że w Tychach jest taka szansa – powiedział 
38-letni Mariusz Bacik (207 cm).

Drużynę nadal prowadził będzie trener Ma-
riusz Niedbalski, a pomagał mu będzie Tomasz 
Jagiełka. Dyrektorem klubu jest Marek Biolik, 
kierownikiem drużyny Józef Kapłon, a odno-
wą biologiczną będzie się zajmował Wojciech 
Jagiełka.

NOWA NAZWA, NOWA KADRA

Koszykarski 
GKS

ulica
numery

(kolejno)
zakres

utrudnienia
 bv n,vzUwagi

dotyczy

Cielmice

Jedności cała ulica odtworzenie nawierzchni czasowe utrudnienia w przejeździe

Targiela
od ulicy Szojdy do 

cmentarza 
odtworzenie nawierzchni czasowe utrudnienia w przejeździe objazd ulicą Strzelecką

Jaroszowice

Krzywa cała ulica odtworzenie nawierzchni czasowe utrudnienia w przejeździe  

Jaroszowicka
Od ulicy Mysłowickiej 

do ulicy Sportowej 
profilowanie i odtworzenie na-

wierzchni
czasowe utrudnienia w przejeździe  

Mysłowicka cała ulica odtworzenie nawierzchni czasowe utrudnienia w przejeździe

Wygorzele

rejon nr 102
budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej pełnym wykopem

czasowe utrudnienia w przejeździe
dla budynków 102 - 106 do-

jazd drogą tymczasową  
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P R O M O C J A

OGŁOSZENIA 

DROBNE

Azbest, acekol, eternit- demontaż, 
utylizacja. Tel. 0792- 013- 569.

Opieka dla seniorów Tychy 
692-283-222 www.jesiennaroza.
com.pl.

Serwis klimatyzacji sam. 605279878.

Tani transport, cały kraj. Darek 
501424790.

Kupię mieszkanie bez pośredników tel. 
660459979, 660491581.

Pilnie sprzedam 2 pokojowe 
mieszkanie z dużym balkonem 
na oś. L 53m2. 190000 zł. Kontakt 
501010985

Pomoc drogowa, tel. 605-27-98-78.

Gabinet Psychologiczno-Tera-
peutyczny mgr Jadwiga Grech: 
psycholog, specjalista psycho-
terapii  uzależnień, systemowej 
terapii  rodzin. Tychy ul.  Sikor-
skiego 100 (Hotel „Piramida”) 
512434362.

Czyszczenie tapicerki samochodo-
wej, dywanów, tapicerki meblowej 
696113925.

Prawo jazdy-kat.B. Telefon 
698-526-169. Cena 1000 zł.

Usługi szklarskie, montaż luster. 
Tel: 798-025-219.

Wynajem rusztowań, Tel. 667826243

CHWILÓWKI na oświadczenie. Rów-
nież kredyty dla osób fizycznych i osób 
prowadzących działalność gospo-
darczą. Tel 323270742, 503052086. 
(9:00-20:00).

Największy zasięg
 i nakład w mieście

Konkurencyjne ceny
Najchętniej czytany

bezpłatny tygodnik w mieście

Największy zasięg
i nakład w mieście

Konkurencyjne ceny
Najchętniej czytany

bezpłatny tygodnik w mieście

NOWE ATRAKCYJNE
CENY!!!

NOWE ATRAKCYJNE
CENY!!!

Sprawdź ile zapłacisz:

* za tej długości ogłoszenie  zapłacisz 4,60 zł netto (5,60 z VAT)

Z a t r u d n i ę  p r a c o w n i k a  d o  r o z n o s z e n i a
u l o t e k .  t e l .  6 0 0  0 0 0  0 0 0

Korzystne rabaty:
Dla stałych klientów 5%
Dla poszukujących pracy 50%
Rabaty za wielokrotność nawet 55%

Wejdź na: www.drobne.tychy.pl i sprawdź, ile zapłacisz za ogłoszenie 

Emisja jednorazowa (za linię 30 znaków) 

2,30 zł

Biuro Ogłoszeń: Tychy, al. Piłsudskiego 12, sekretariat, czynne: poniedziałek-piątek od 8.00 do 16.00

tel. 32 325 72 14

Autoalarm! Promocja 220zł z montażem, 
2 lata gwarancji, (032) 780 37 37.
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Dekarstwo, papa termozgrze-
walna 29 zł.m2, gwarancja 
10 lat. Wymiana rynien tel. 
0792-013-569

CONTENTUS Autoklimatyzacja: 
obsługa – serwis. Napełnianie 
od 99 zł, dezynfekcja 45 zł, wymia-
na filtra kabinowego 25 zł + filtr. 
Wystawiamy faktury VAT. Tychy 
ul. Towarowa 23A (budynek MA-
XCOM) 601 867 324 www.conten-
tus.tychy.pl.

Biuro Podróży Rainbow Tours SA JUŻ 
W TYCHACH. Wczasy, wycieczki objaz-
dowe, obozy i kolonie- zniżki nawet 
do 28%. Tychy, ul. Grota Roweckiego 
47. Tel: 227-42-24.

SPRZEDAM SZAFKI KUCHENNE: CENA: 
600 zł. Wanna 150cm, CENA-100 zł. 
Tel: 694173753.

NIE RYZYKUJ, ELEKTRYK ZROBI TO LE-
PIEJ, TEL.784872139.

Telewizory naprawa FESTERKIE-
WICZ, Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 
603585329.

Zgubiono legitymację ATH w Biel-
sku – Białej o nr 032745. Kontakt: 
500845472

Zatrudnię pizzera kelnerkę i kucharza 
516747181

Kompleksowe usługi Remontowo - 
Budowlane. Budowa domu pod klucz 
oraz wykończenia wnętrz. Nietypowe 
zabudowy, sufity podwieszane, gładź 
gipsowa, tynkowanie tradycyjne, 
adaptacja poddaszy, pokrycia dacho-
we, prace CO, wodno - kanalizacyjne 
511707672

Sprzedam segment pokojowy czar-
ny 3,5 m bardzo ładny. Tanio. Tel. 
7804259

KOMAGRA CUP

Podmuch 
Wwwwuzeli

W sobotę na sztucznym bo-
isku OKS JUW-e Jaroszo-
wice odbył się turniej piłki 
nożnej Komagra Cup. Zawo-
dy odbywały się w dwóch 
kategoriach wiekowych: 
do lat 15 i powyżej 15 lat.

Wśród młodszych zwycię-
żyła drużyna Ogrodnika 

Cielmice, która w finale poko-
nała OKS JUW-e Jaroszowice 
2:1. Gracze z Cielmic zwycię-
ską bramkę zdobyli w końcówce 
meczu.

Więcej emocji towarzyszy-
ło rywalizacji zespołów star-
szych. Wśród nich wygrał ze-
spół „Wwwwuzele Wygorzele”, 

który w finale pokonał „Urban 
Squad Urbanowice” 4:2. Trzecie 
miejsce zajął „Łogień Jaroszo-
wice”. Przyznano także nagro-
dy indywidualne, które trafiły 
w ręce Andrzeja Białonia (naj-
lepszy bramkarz), Mateusza 
Krajewskiego (najlepszy strze-
lec) i Roberta Kaczmarczyka 
(najlepszy zawodnik).

Klasyfikacja końcowa: 
1.Wwwwuzele Wygorzele, 2. 
Urban Squad Urbanowice, 3. 
Łogień Jaroszowice, 4. Koksy 
z Jaroszowic, 5. JUW-e Urbano-
wice, 6. Komagra.

Organizatorem turnieju był 
klub JUW-e Jaroszowice i firma 
Komagra. SłaB

PO RAZ PIERWSZY OD LAT

Hokej na plusie
Po raz pierwszy od kilku 
lat hokejowy klub GKS 
Tychy wypracował zysk. 
W roku 2009 wyniósł on 
nieco ponad 100.000 zł.

Na Walnym Zebraniu 
Członków Stowarzy-

szenia GKS Tychy, które odby-
ło się we wtorek (29.06), prezes 
Andrzej Skowroński przedstawił 
sprawozdanie finansowe za rok 
2009. Zawarte w nim wylicze-
nia wskazały, że klub zakończył 
rok obrotowy z dodatnim bilan-
sem. Mimo tego, prezes przy-
znał, że GKS nadal musi spła-
cać długi, które powstały jeszcze 
podczas kadencji poprzedniego 
zarządu (do roku 2002). Naj-
większym problemem jest zobo-
wiązanie wobec ZUS. Obecnie 
wszystkie fundusze pochodzące 
z umowy sponsorskiej z Kom-
panią Piwowarską SA są przeka-
zywane na ich spłatę.

– W roku 2009 nie pogłę-
biliśmy strat i udało nam się 
spłacić zobowiązanie wobec 
ZUS z lat 2005, 2006, 2007 
– powiedział prezes Skow-
roński.

Zgromadzeni w WBU 
Balbina Centrum członkowie 
nie mieli zastrzeżeń do spra-
wozdania finansowego i jed-
nogłośnie je przyjęli. Udzie-
lili również absolutorium dla 
zarządu. Po części formalnej, 
prezes Skowroński poinfor-
mował o tym, że Centralne 
Biuro Antykorupcyjne pro-
wadziło przeciwko niemu po-
stępowanie. Całe zamieszanie 
wywołał jeden z byłych dzia-
łaczy, który oskarżył Skow-
rońskiego o przyjęcie ko-
rzyści majątkowej. Po kilku 
miesiącach śledztwo zosta-
ło prawomocnie umorzone 
z powodu braku obciążają-
cych dowodów. PK

Środowe (30.06), walne 
zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze GKS Tychy 
zakończyło się decyzją 
o przerwaniu go i dokoń-
czeniu 14 lipca.

W sali sesyjnej UM Ty-
chy zebrało się 43 

z 71 członków stowarzysze-
nia. Pojawił się także Hen-
ryk Kula, wiceprezes Ślą-
skiego Związku Piłki Nożnej. 
Grzegorz Morkis przedsta-
wił sportowe podsumowa-
nie ostatnich lat, uznając 
za najważniejsze osiągnię-
cia awans do 1/16 Pucharu 
Polski (porażka z Jagiellonią 
Białystok), sprzedaż Macieja 
Mańki do Górnika Zabrze, 
awans do finałów mistrzostw 
Polski drużyny U-20 oraz ty-
tuł króla strzelców Ekstra-
klasy Futsalu zdobyty przez 
Piotra Myszora.

O finansach klubu po-
informował Marek Żywic-
ki. Ubiegły rok GKS Ty-
chy zamykał z 34.000 zł 
na plusie, jednak miniony 
już z 380.000 długu, z czego 

połowa to zaległości wobec 
zawodników.

Miłym akcentem zebra-
nia było przyznanie orderów 
od ŚlZPN. Brązowe otrzyma-
li Łukasz Jachym, Dariusz 
Bajorek oraz Marek Żywicki, 
natomiast srebrny Grzegorz 
Morkis.

Zarząd GKS Tychy, 
w skład którego wchodzą Łu-
kasz Jachym, Grzegorz Mor-
kis, Dariusz Bajorek i Marek 
Żywicki, otrzymał absolu-
torium, ale nikt nie zgodził 
się ubiegać o przedłużenie 
kadencji na kolejne 2 lata. 
Członkowie klubu zapropo-
nowali, by prócz wcześniej 
wymienionych, w skład za-
rządu weszli także Henryk 
Śliwiński, Janusz Adamus, 
Władysław Wtorek, Ra-
fał Oprzondek i Marcin Su-
chański. Pierwszych trzech 
się zgodziło, jednak Henryk 
Kula zaproponował przerwa-
nie głosowania „ze względu 
na nerwową atmosferę”. Po-
stanowiono, żeby zebranie 
dokończyć 14 lipca (godz. 
17). SłaB

CO DALEJ Z GKS TYCHY?

Walne zebranie 
przerwane

KOLEJNE OSŁABIENIA

GKS dalej testuje
W minionym tygodniu 
GKS Tychy rozegrał dwa 
mecze towarzyskie. Poże-
gnał się także z kolejnymi 
zawodnikami.

T rener Mirosław Smyła 
wciąż przygląda się za-

wodnikom, którzy mogą być 
potencjalnym wzmocnieniem 
zespołu. Największym pro-
blemem jest znalezienie mło-
dzieżowców, którzy będą go-
towi do gry w II lidze. Z GKS 
trenowali m.in.: Rafał Sadow-
ski (Wigry Suwałki) i Dawid 
Szczypior (Ruch Chorzów) 
oraz Krzysztof Maciaszek 
(Zdrój Ciechocinek), Mateusz 
Dreszer (Polonia Bytom), Ja-
cek Gałka (MOSM Tychy) oraz 
Łukasz Kapusta (Carbo Gliwi-
ce, 18 goli).

Z GKS Tychy pożegna-
li się Maciej Mańka i Tomasz 
Kasprzyk, Marcin Suchański 
i Łukasz Wesecki.

– Jako rodowity tysza-
nin chciałem dalej występo-
wać w GKS Tychy. Niestety 
nie ze wszystkimi w klubie 
doszedłem do porozumienia. 
Radość z awansu do II ligi 
na zawsze zostanie w mojej 
pamięci. Dziękuję tyskim ki-
bicom, którzy swoim dopin-
giem zawsze nam pomagali – 
mówi Wesecki.

Tyszanie poznali rywala, 
z którym zmierzą się w rundzie 
przedwstępnej Pucharu Polski. 
21 lipca w Częstochowie zagra-
ją z Rakowem. Zwycięzca tej 
pary zmierzy się na własnym 
obiekcie z lepszym z pary Ko-
lejarz Stróże – LKS Nieciecza 
(4 sierpnia).

Piłkarze rozegrali dwa me-
cze kontrolne. W środę prze-
grali z Polonią Bytom 3:5 (gole 
Nowak i Feruga 2), a w sobo-
tę pokonali Pniówka Pawłowi-
ce 3:0 (Bizacki, Nowak i Kru-
czek). SłaB

SIATKÓWKA

2 turnieje

W niedzielę rozegra-
no drugi turniej Let-

niego Grand Prix Tychów 
w siatkówce plażowej. Wystar-
towało  aż 17 par (m.in. Go-
styń, Pszczyna, Czechowice-
Dziedzice, Katowice i Tychy).
Zwyciężył duet Adam Prończuk 
i Daniel Pawlik z Czechowic, po-
konując w finale Łukasza Twar-
dzika i Przemka Wyrobka.

W spotkaniu o 3. miejsce 
Przemysław Feist i Adam Korec-
ki (Zabrze) pokonali w tie-bre-
aku Michała Dubiela i Jana Sitko 
(Katowice). W klasyfikacji GP 
prowadzi para Prończuk/Paw-
lik przed Danielem Chemiczem/
Łukaszem Markiem.

W sobotę natomiast Ty-
ski Klub Siatkarski zorganizo-
wał turniej (8 par – amatorzy 
i zawodnicy TK TKS), w którym 
grano systemem brazylijskim 
do 2 wygranych setów. Wygra-
li Krystian Kisielewski i  Michał 
Dubiel, pokonując Michała Mro-
zika i Krzysztofa Woźniaka. LS

W niedzielę, wokół Jeziora 
Paprocańskiego, odbył się 
Tyski Duathlon (bieg 5 km, 
jazda na rowerze 13 km, po-
nownie bieg 2,5 km). Rów-
nolegle odbywały się za-
wody III Biegu pod górkę 
na 110 m z przeszkodami 
dla dzieci.

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji Tychy i Klub 

Biegowy „Czterdziestolatek” 
bardzo chcieli zaprosić na za-
wody triathlonu, w skład któ-
rego prócz biegu i jazdy na ro-
werze wchodziłoby pływanie. 
– Jakoś nie mamy szczęścia 
przy organizacji triathlonu, 
bo jezioro za każdym razem 
nie nadaje się do kąpieli. Chy-
ba będziemy musieli na stałe 
wpisać duathlon w nasz kalen-
darz imprez – mówi Małgorza-
ta Madejska z MOSiR.

W zawodach wzięło udział 
42 zawodników, w tym 4 ko-
biety. – Trasa była bardzo przy-
jemna, do tego pogoda idealna 
do biegania, więc jestem w pełni 
zadowolony – mówi Stanisław 
Orlicki, który wygrał w kate-
gorii 50-59 lat. – Po części cie-
szę się, że był to tylko duathlon, 

a nie triathlon. Podejrzewam, 
że zająłbym gorsze miejsce, 
ponieważ słabo pływam. Zaś 
od biegania praktycznie jestem 
uzależniony.

Kiedy dorośli pokonywa-
li trasę duathlonu, dzieci bra-
ły udział w zawodach III Bie-
gu pod górkę na 110 metrów 
z przeszkodami. Wystartowało 
aż 40 najmłodszych mieszkań-
ców tyszan, których podzielo-
no na 5 kategorii wiekowych. 
– Cieszy duża liczba dzieci. 
Musiały one pokonać dystans 
oraz przebiec pod rozstawio-
nymi płotkami, a wszystkie 
wspaniale się bawiły – mówi 
Małgorzata Madejska.

Wyniki
æ Duathlon. Do 19 lat: 1. Bar-
tosz Świerczyński, 20-29 lat: 1. 
Michał Lesieński, 3-39: 1. Ma-
rek Kuryj,  40-49: 1. Tadeusz 
Sambak, 50-59: 1. Stanisław 
Orlicki, powyżej 59 lat: 1. Ry-
szard Wasilewski. Kobiety: 1. 
Daria Jałowiecka.
æ Bieg pod górkę. 3-4 lata: 
1. Ania Gawlas oraz 1. Bar-
tosz Dudek. 5-6: 1. Magdalena 
Duda, oraz 1. Szymon Oziem-
czuk, 7-8: 1. Emilia Sobala 
oraz 1. Michał Kieloch, 9-10: 
1. Klaudia Golda oraz 1. Mate-
usz Uliasz, 11-12: 1. Kasia Sojka 
oraz 1. Adam Sojka. 

SŁAWOMIR BUTURLA

BIEGANIE DLA DUŻYCH I MAŁYCH

Tyski Duathlon

W zawodach wystartowało 42 uczestników.

Sprzedam działkę nr 288 „Kata-
rzynka” obok świetlicy. TEL. 728 
11 85 16 
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HOROSKOPPODPISZ ZDJĘCIE

Z abaw się z nami i wybierz 
podpis, który najlepiej 

Twoim zdaniem komentuje 
zamieszczone obok zdjęcie:
1. Ja chcę na ziemięęęę
2. Oblicza cienia...
3. To ja tu sobie teraz, proszę 
państwa, chwilę powiszę...
Zagłosuj na naszej stronie 
internetowej:

Ostatnio naszym Czytelni-
kom najbardziej spodobał się 
podpis: Dopięty na ostatnią 
wytłoczkę.

Osoba, której prawidłowe rozwiązanie krzyżówki dotrze do naszej redakcji jako trzecie (a jeśli prawidłowych rozwiązań będzie mniej – jako ostatnie), otrzyma paczwork. 
Hasło z krzyżówki nr 135: PAMIĘTAJ O DNIU OJCA. Nagrodę – płytę Katie Melua „The House”, otrzymuje: Aleksandra Strzelecka. Nagrodę odebrać można w naszej re-
dakcji, Tychy, al. Piłsudskiego 12, I piętro, od pon. do pt. w godz. 8-16. Szczegółowy regulamin krzyżówki dostępny jest w redakcji.

RAK 21.VI – 22.VII
Po zawirowaniach w ostatnim czasie, teraz przed tobą chwi-
le błogiego spokoju. Wykorzystaj je najlepiej, jak potrafisz.

LEW 23.VII – 22.VIII
Jesteś osobą pewną siebie. To ułatwia funkcjonowanie 
w codziennym życiu, ale może utrudniać nawiązywanie 
znajomości.

PANNA 23.VIII – 22.IX
Skup się na sprawach finansowych. Konieczny jest staranny 
plan wydatków na najbliższe tygodnie.

WAGA 23.IX – 23.X
Przed tobą perspektywa odpoczynku. Uważaj jednak, 
by nie wpłynęła ona na sposób realizacji zawodowych obo-
wiązków...

SKORPION 24.X – 21.XI
Skup się na sprawach sercowych. Pamiętaj, że szczera roz-
mowa może rozwiać wiele wątpliwości.

STRZELEC 22.XI – 21.XII
Przed tobą poprawa sytuacji materialnej. Może spróbujesz 
szczęścia w grach losowych?

KOZIOROŻEC 22.XII – 19.I
Ostatnimi dniami jesteś mocno rozleniwiony. Postaraj się 
wykrzesać z siebie jeszcze trochę entuzjazmu.

WODNIK 20.I – 18.II
Nie słuchaj osób, które zbyt często serwują ci „sprawdzone 
dobre rady”. Powinieneś być bardziej samodzielny.

RYBY 19.II – 20.III
Cisza, spokój, poczucie spełnienia. To będzie tydzień pra-
wie samych dobrych wiadomości.

BARAN 21.III – 20.IV
Czasem warto zrezygnować z odrobiny własnej niezależ-
ności... To też może być całkiem przyjemne.

BYK 21.IV – 21.V
Perspektywa urlopu sprawi, że do codziennych obowiąz-
ków podejdziesz ze zdwojonym entuzjazmem.

BLIŹNIĘTA 22.V – 20.VI
Z końcem tygodnia może zacząć brakować ci energii 
do działania. Nie martw się jednak na zapas, to przejścio-
wa sytuacja.
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statnie), otrzyma paczwork.

Wytnij ten kupon, naklej 
na kartę pocztową wraz 
z hasłem i prześlij do 19 lip-
ca 2010 r. na adres redak-
cji: Twoje Tychy, al. Piłsud-
skiego 12, 43–100 Tychy.

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. Z prawej 

rozwiązanie

ostatniego sudoku.

WIRÓWKA SUDOKU

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

1. „Królowa Śniegu”
2. „… ciernistych krzewów”
3. „Policjanci z …”
4. Zekranizowany trup w bandażach
5. Krzeszowski z „Lalki” Prusa
6. Janda („Matka swojej matki”)
7. „… Joanna od Aniołów”, film 

z Pieczką

8. Agnieszka („Zabić Sekala”)
9. Znikający w filmie
10. „… Nikt”, film z Pieczyńską
11. Sharon („Nagi instynkt”)
12. Jean Claude Van … („Piekielna 

walka”)
13. „… musi umrzeć”, film z 

Jetem Li

14. „Zabójczy …”, film z Moore’em
15. Moore w filmie „Niemoralna 

propozycja”
16. Ekberg lub Dymszówna
17. „… Sinobrodego” Bartoka
18. Foster („Milczenie owiec”)
19. Murphy („Doktor Dolittle”)
20. „… jednej nocy” Alibabek

Odgadywane słowa wpisujemy prawoskrętnie od pola z numerem. Litery z żółtych pól – czytane zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara – utworzą rozwiązanie końcowe.

Następny numer TT ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach
Gazetę dostaniesz rano w:
æ  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

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 Muzeum Miejskim i Tyskim 
Browarium, 
ul. Katowicka 9

æ NoveKino Tychy, 
al. Jana Pawła II 18
æ Hotelu Piramida, 
ul. Sikorskiego 100
æ PEC, ul. Kubicy
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,  ul. Katowicka 20
æ Szpitalu Miejskim, ul. Cicha 27
æ Teatrze Małym, ul. kard. Hlonda 1
æ DH Baron, al. Jana Pawła II
æ Komendzie Miejskiej Policji, al. 
Bielska 155
æ Aptece Avicenna, 
ul. Bocheńskiego 9
æ Murapol SA, al. Bielska 155
æ Domu Handlowym „Azet”

æ OKS Zet, ul. Sikorskiego
æ KSSE Podstrefie Tyskiej, 
ul. Fabryczna 2
æ Elektrociepłowni Tychy, 
ul. Przemysłowa
æ Fiat, ul. Turyńska
æ Johnson Controls,
 ul. Świerczyniecka 7
æ Komagrze
æ Sklepie spożywczym, Jaroszowice, 
ul. Mysłowicka

æ Sklepie „U Tereski”, Czułów
æ Przychodni Zdrowia, Czułów ul. 
Narcyzów
æ Szkole Podstawowej w Cielmicach 

oraz w:
æ Restauracji „pod Kasztanami” 
w Wilkowyjach
æ Sklepie spożywczym 
w Urbanowicach, ul. Urbanowicka 33
æ FHU Celina Włodarczyk 

w Jaroszowicach, ul. 
Sportowa 9
æ Aptece Q-Pharm, 
ul. Borowa 134
æ Sklepie mięsnym – 
Czułów, skrzyżowanie 
ul. Narcyzów 
i Piaskowej
æ Sklepie rybnym – 
Mąkołowiec, 
ul. Mąkołowska

G órnik wracający z szychty podchodzi do bud-
ki z hot dogami: – Hot doga proszę!

– Z musztardą czy ketchupem? – pyta pani 
w okienku.

– Ni, z parówką – odpowiada górnik.
OPOWIEDZIAŁ DAWID KARLIK, GÓRNIK, 

ZAWODNIK RODAKOWSKIEGO TYCHY

DOWCIP TYGODNIA

Wytnij ten kupon, naklej 
na kartę pocztową wraz

kupon nr 137
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