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Zapraszamy  
codziennie od 15.00

KONCERTY: Eventualni * God’s Property * PECTUS Katarzyna Moś * PLESSOUND * Olga Bończyk  
WARSZTATY KULINARNE: Hacen Sahraoui  „Żyleta” z serialu „Przepis na życie” TVN   
Adam Czapski – finalista Hell’s Kitchen  * Anna Starmach – jurorka MasterChef
WARSZTATY TEMATYCZNE:  tworzenie rzeźb lodowych * warsztaty wokalne   * warsztaty plastyczne  
ATRAKCJE DLA DZIECI:  pokazy interaktywne * spektakle *  fire show * pokaz psów zaprzęgowych P r e z y d e n t  M i a s t a  T y c h y

Z A P R A S Z A M

Od 17 lat 
prOducentem 

i OfiarOdawcą 
skarbOnek 

wielkiej Orkiestry 
Świątecznej 

pOmOcy jest stOra 
ensO pOland. 

wczeŚniej skarbOnki 
prOdukOwane 

były w zakładach 
firmy w OstrOłęce 

i w mOsinie, 
a w tym rOku 

pO raz pierwszy 
w zakładzie 

w tychach. 
w czwartek, 

4 grudnia, zakład 
stOra ensO pOland 

Odwiedził jerzy 
Owsiak.

w tym roku wypro-
dukujemy 160 tys. 
tekturowych skar-
bonek, które tra-

fią do rąk 120 tys. wolontariuszy 
w 1.800 sztabach w całej Polsce – 
powiedział prezes firmy Tomasz 
Żebrowski. – Na pomysł zrobienia 
takich skarbonek wpadł Mariusz 
Bajer – jeden z naszych pracow-
ników, konstruktor opakowań 
z Ostrołęki. Kiedy zobaczył, jak 
dziwne były pojemniki na zbiera-
nie pieniędzy podczas pierwszych 

finałów Orkiestry, zaprojektował 
skarbonkę z tektury.

Pomysł spodobał się Jerze-
mu Owsiakowi – fabryka zosta-
ła partnerem Fundacji WOŚP, 
a skarbonka – jednym z symboli 
Orkiestry, która 11 stycznia 2015 
zagra po raz 23.

– W tych puszkach znajdzie 
się – jak szacujemy – ok. 15 mi-
lionów dolarów – stwierdził Je-
rzy Owsiak. – Pojawią się one 
w Vancouver, w Nowym Jorku, 
na Gibraltarze, w Berlinie, Ate-
nach, Paryżu – na całym świecie. 
23 lata temu nawet do głowy nam 
nie przyszło, że Polacy będą tak 
podróżowali, i że wszędzie po-

wstaną sztaby i grać będzie nasza 
Orkiestra. Po raz kolejny będziemy 
zbierać pieniądze na opiekę me-
dyczną dla najmłodszych pacjen-
tów, dla oddziałów pediatrycznych 
oraz po raz trzeci – dla ludzi w po-
deszłym wieku. Stawiamy na dia-
gnostykę, która daje szansę na szyb-
ki i całkowity powrót do zdrowia. 
Dlatego nasza puszka jest koloro-
wa, tęczowa. Miejmy w sobie tę 
pogodę ducha i nadzieję. A duch 
w narodzie jest niesamowity – dziś 
mamy 4 grudnia, nie mówiliśmy 
jeszcze oficjalnie, że Fundacja ogła-
sza zapisy do wolontariatu, a już 
nie ma ankiet. Wszyscy czujemy tę 
energię. Nie sztuką jest zrobić kar-

nawał w Brazylii w środku lata, ale 
sztuką jest zrobić karnawał w Pol-
sce w środku zimy. I mam prośbę 
– jak się komuś nie podoba nasza 
Orkiestra – nie przeszkadzajcie! 
Bądźmy ponad polityką, w rock 
and rollowym nastroju. Bądźmy 
razem 11 stycznia!

Orkiestra zagra również w Ty-
chach, gdzie jedną z imprez jest tra-
dycyjny mecz hokejowy, w którym 
zagrają gwiazdy sportu, filmu, es-
trady oraz politycy.

– Cieszymy się, że po raz 
pierwszy do Orkiestry trafią „skar-
bonki z Tychów” – powiedział pre-
zydent Andrzej Dziuba. – To dla 
nas duże wyróżnienie. A wizyta 
w Dzień Górnika w Stora Enso 
Poland ma również symboliczny 
wymiar. Kultywujemy barbórkowe 
i śląskie tradycje, szanujemy sym-
bole, ale Tychy coraz mniej żyją 
górnictwem. Pojawiają się nowe 
gałęzie przemysłu i dziś odwiedzi-
liśmy niezwiązany z branżą gór-
niczą nowoczesny zakład, jakich 
wiele w ostatnich latach pojawiło 
się w Tychach.

Leszek sobieraj

Wydział budżetu i księgowości Urzędu Miasta Tychy infor-
muje, że od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r. bankową 
obsługę budżetu Miasta Tychy będzie prowadził bank Polska 
kasa opieki spółka akcyjna. oto nowe numery rachunków 
bankowych:

1.  PODSTAWOWY – nr 63 1240 2975 1111 0010 6077 4892
2.  DOCHODY – nr 92 1240 2975 1111 0010 6077 5437
3.  WYDATKI – nr 86 1240 2975 1111 0010 6077 5642
4.  SKARB PAŃSTWA – JEDNOSTKA 

– nr 90 1240 2975 1111 0010 6077 5958
5.  SKARB PAŃSTWA – GMINA 

– nr 97 1240 2975 1111 0010 6077 6317
6.  DEPOZYTY – nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489
7.  ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

– nr 56 1240 2975 1111 0010 6077 8122.

Skarbonki  
dla Orkiestry

jerzy owsiak z załogą tyskiego zakładu stora enso Poland, który produkuje skarbonki na 23. 
Finał WoŚP.

U w a g a  z m i a n a

Nowe numery rachunków 
bankowych

został rozstrzygnięty konkurs 
plastyczny na kartkę świą-

teczną, którego organizatorami 
byli Urząd Miasta Tychy i Mu-
zeum Miejskie w Tychach.

Konkurs był adresowany 
do przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych. Zadaniem 
uczestników było zaprojektowa-
nie (w dowolnej technice) kartki 
pocztowej o tematyce związanej 
z tradycją Świąt Bożego Narodze-
nia. Prace oceniało jury w skła-
dzie: Iwona Ciepał – naczelnik 
Wydziału Informacji, Promocji 
i Współpracy z Zagranicą Urzędu 
Miasta w Tychach, Aleksandra 
Matuszczyk – dyrektor Muzeum 
Miejskiego w Tychach, Agniesz-
ka Czyżewska – artysta plastyk, 
pracownik Muzeum, Tomasz We-
nklar – artysta rzeźbiarz.

Jurorom najbardziej spodo-
bała się praca Nadii Grzybczak, 
przedstawiająca anioła lecącego 
nad miastem. To właśnie ta kart-
ka zostanie wydrukowana i roze-
słana wraz z życzeniami świątecz-
nymi przez Prezydenta Miasta 
Tychy. Autorka pracy otrzyma 
również 30 egzemplarzy kart-
ki i sama będzie mogła wysłać 
ją z życzeniami do najbliższych.

Jury przyznało także 9 wy-
różnień. Otrzymują je: Amelia 
Kołodziej (8 lat, SP nr 1), Mate-
usz Łaski (6 lat, Klub Osiedlowy 
„Uszatek”), Paulina Miszczak (13 
lat, MDK nr 2), Hanna Narkie-
wicz (5 lat, MCK Klub Wilko-
wyje), Katarzyna Pałczyk (8 lat, 
MCK Klub Wilkowyje), Hanna 
Powierża (9 lat, MDK nr 1), Kac-
per Skupnik (10 lat, MCK Klub 
Wilkowyje), Zuzanna Waluda (13 
lat, MDK nr 1), Hanna Zarmutek 
(IV klasa, SP nr 18).
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Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy 
tel. 32 776 33 33, fax 32 776 33 44 Świąt

Wesołych 
Nadia Grzybczak, lat 7

K O N K U R S  R O z S T R z Y G n i Ę T Y

Najpiękniejsze 
kartki świąteczne 

Nadia Grzybczak, lat 7
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zostań wolontariuszem WoŚP
jak informuje nas mariusz gabrek, szef tyskiego sztabu wielkiej Orkiestry Świątecznej po-
mocy, trwa nabór chętnych do kwestowania w czasie styczniowego finału wOŚp. zgłoszenia 
przyjmowane są drogą elektroniczną (e-mail: maree21@wp.pl).
w mailu należy wpisać swoje imię, nazwisko, adres, numer pesel i nr telefonu. wymagane 
jest również dołączenie zdjęcia w formacie jpg. kto może zostać wolontariuszem? każdy! wy-
starczy odrobina wolnego czasu i dobre chęci. uwaga! potwierdzeniem zgłoszenia jest otrzy-
manie maila zwrotnego.  es
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