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T rzecie Targi Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych „W do-

brym TTON-ie być aniołem” 
skupiają wokół siebie organizacje 
pozarządowe i placówki oświatowe 
działające na rzecz osób niepeł-
nosprawnych w naszym mieście: 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy, Caritas Archidiecezji 
Katowickiej, Ośrodek Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czy, Świetlicę Socjoterapeutyczną, 
Ośrodek Integracji i Polskie Sto-
warzyszenie Pedagogów i Ani-
matorów Klanza we współpracy 
z Urzędem Miasta Tychy. Targi 
umożliwiają prezentację twórczo-
ści plastycznej dzieci, młodzieży 
i dorosłych z różnym stopniem 
niepełnosprawności.

Przygotowywana już od 
pierwszych dni października 
impreza zbliża ludzi, którzy chcą 
pokazać, że wystawiane wyroby 
są niepowtarzalne i oryginalne 
jak ich twórcy. Czujemy nastrój 
zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia – bliskości, ciepła i dzie-
lenia się radością!

W przygotowaniach poma-
gają nam młodzi ludzie – wolon-
tariusze z tyskich liceów oraz stu-
denci Kolegium Nauczycielskiego 
w Gliwicach. Gośćmi targów są 
podopieczni placówek działają-
cych na rzecz osób upośledzo-
nych ze Śląska. W ubiegłym roku 
przyjechali do nas wraz ze swoi-
mi opiekunami niepełnosprawni 
z Żor, Gliwic i Rudy Śląskiej.

Targi są licznie odwiedzane 
przez mieszkańców Tychów. To 
właśnie oni są wspaniali, kupując 
świąteczne ozdoby do swoich do-
mów na straganach przy Balbinie 
Centrum w świetle sztucznych ogni, 
migocących lampek na choince, za-
pachu świątecznych ciast i muzyce. 
W ubiegłym roku ktoś nam powie-
dział: „jak dobrze wracać do domu 
ze swoim aniołem”. Targi zbliżają 
ludzi – nas mieszkańców Tychów, 
zdrowych i niepełnosprawnych, 
dzieci i dorosłych, starszych i młod-
szych. Są integracyjnym, rodzin-
nym spotkaniem w przedświątecz-
nym nastroju – w poszukiwaniu 
anioła.  

Tychy bez pychybohater miesiąca
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Zdjęcie

na okładce:

ARC

NA ZDJĘCIU:

WITOLD 

BAŃKA

Jest rok 1980. Lucyna Langer z Tychów zdoby-
wa brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich 
w Moskwie w biegu na 100 metrów przez płot-
ki.  Witold Bańka na świecie pojawi się cztery lata 
później, a 27 lat po moskiewskiej olimpiadzie to 
właśnie ten tyski spinter zdobędzie medal z tego 
samego kruszcu, tyle że na Mistrzostwach Świa-
ta. Ojcem sukcesów obojga tyskich lekkoatle-
tów jest wybitny szkoleniowiec Jan Dera, który 
w tym roku świętuje 40-lecie pracy trenerskiej.

Moja przygoda z lekką atletyką zaczęła się dosyć 
nieoczekiwanie – opowiada brązowy medali-

sta wrześniowych Mistrzostw Świata w Osace Witold 
Bańka. Zanim zaczął biegać w sztafecie 4x400 metrów, 
namiętnie grał w piłkę nożną. – Pewnego razu rodzice 
namówili mnie do startu w szkolnych zawodach lek-
koatletycznych. Zawody wygrałem, połknąłem bakcy-
la i trafiłem pod skrzydła trenera Dery – mówi Bańka. 
– Wcześniej Jan Dera trenował moich rodziców oraz 
Lucynę Langer-Kałek. Teraz pałeczkę sztafety pokoleń 
przejęliśmy z córką pani Lucyny – Martą.

Jak na wychowanka Jana Dery przystało, osiąg-
nięcia sportowe Witolda Bańki są naprawdę impo-
nujące: brąz na tegorocznych Mistrzostwach Świata 

w Osace, kilka tygodni wcześniej złoto na Uniwersja-
dzie w Bangkoku oraz złoty medal na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy dwa lata temu.

Teraz przed Witkiem oraz jego kolegami ze szta-
fety chyba najważniejsze wyzwanie w karierze spor-
towej – w przyszłym roku pobiegną na Igrzyskach 
Olimpijskich w Pekinie. – Wszystkie treningi i całe 
codzienne życie podporządkowaliśmy olimpiadzie 
– podkreśla Bańka. Nam udało się z nim spotkać 
tuż przed wyjazdem na kolejny, kilkutygodniowy 
obóz treningowy kadry narodowej. Średnio sprinte-
rzy żyją bowiem na „walizkach” ponad dwieście dni 
w roku. Przez resztę czasu zawodnicy także muszą 
trenować. Pracują wtedy ze swoimi trenerami. Część 
z nich studiuje, ale nie tylko na Akademii Wychowa-
nia Fizycznego. Witold Bańka kończy właśnie studia 
politologiczne o specjalizacji samorządowej na Uni-
wersytecie Śląskim w Katowicach.

Już niedługo Witold oraz inni lekkoatleci będą 
mogli trenować w Tychach. W okolicach stadionu 
przy ul. Edukacji powstanie bieżnia. Przy jej projek-
towaniu wykorzystano wiedzę i doświadczenie spor-
towe tyskiej medalistki olimpijskiej Lucyny Langer-
Kałek. 

 ROBERT RAJCZYK
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JULITA BŁOŃSKA-
CHARCHUT

POLSKIE 
STOWARZYSZENIE 

PEDAGOGÓW 
I ANIMATORÓW KLANZA

LISTOPAD 2007

Czy Witold Bańka sięgnie na olimpiadzie po kolejny medal?
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Rekordowa frekwencja, 
sukces Platformy 

Czternaście godzin, 66 komisji, 
ponad 105 tys. uprawnionych 
i prawie 64 tys. głosów ważnych. 
Prawie dwie trzecie tyszan poszło 
21 października do urn. W mieście 
wygrała Platforma Obywatelska.

O siedem procent więcej w porównaniu 
z wynikami w całym kraju przypadło 

w Tychach Platformie Obywatelskiej. Ugru-
powanie prowadzone do wyborów przez Do-
nalda Tuska zdobyło u nas prawie 49 proc. 
głosów, pokonując Prawo i Sprawiedliwość 
o 17 proc. Zwycięstwo musi smakować tym 
lepiej, że w Tychach zanotowano rekordową 

frekwencję (najwyższą od 1989 roku) – prze-
kroczyła 61 procent. Za prowadzącą dwójką 
znalazły się Lewica i Demokraci oraz Polskie 
Stronnictwo Ludowe. Pozostałe ugrupowa-
nia wypadły bardzo słabo, choć interesujący 
może być wynik Polskiej Partii Pracy, która 

pokonała Samoobronę i Ligę Polskich Ro-
dzin. Największe ukłony należą się jednak 
mieszkańcom, którzy stanęli na wysokości 
zadania, a opinie o coraz wyższej świadomo-
ści obywatelskiej nie wydają się bezpodstaw-
ne. Wspominaliśmy już o frekwencji wyno-
szącej niemal dwie trzecie uprawnionych 
(o prawie 20 proc. więcej niż dwa lata temu), 
trzeba do tego dodać silne przywiązanie do 
naszych reprezentantów lokalnych: Wacław 
Kania, Marek Niedbał i Barbara Koniecz-
na zdobyli w sumie ponad 9, 5 tys. głosów. 
Ostatecznie jednak, Tychy w Sejmie będzie 
reprezentować Elżbieta Pierzchała, której 
udało się przekonać większą liczbę wybor-
ców całego okręgu katowickiego. Na koniec 
słowo o naszych nowych senatorach. W mie-
ście bezkonkurencyjna okazała się Krysty-
na Bochenek, za nią uplasował się Antoni 
Piechniczek. Mandat senatora zdobył także 
Bronisław Korfanty.

 MARCIN NOWAK

Wygrał liberalny konserwatyzm

Tyskie wybory komentuje

 dr KRZYSZTOF ŁĘCKI, 

socjolog z Uniwersytetu 

Śląskiego

W Tychach, podobnie 

zresztą jak na całym 

Śląsku, pozycja dwóch partii, które oceniam 

jako konserwatywne jest ciągle mocna. My-

ślę o Platformie Obywatelskiej oraz Prawie 

i Sprawiedliwości. Tyle, że PiS zniechęcił 

część wyborców swoją, nazwijmy to – kon-

serwatywną rewolucją. Poległ po przejściu 

przysłowiowej cienkiej czerwonej linii, ale 

nie zapominajmy, że wraz z konserwatyw-

ną (nieco bardziej liberalnie) PO, zgroma-

dził prawie 80 proc. głosujących, a tych 

było zdecydowanie więcej niż dwa lata 

temu. Dlaczego lokalni zwycięzcy nie weszli 

do parlamentu? Być może wypracowali so-

bie mocną pozycję jedynie na własnym po-

dwórku. To dobre podejście, ale na wybory 

samorządowe, bo przecież inne „podwórka” 

także mają swoich mocnych reprezentan-

tów.  Żeby odnieść sukces w wyborach par-

lamentarnych trzeba pracować i pokazywać 

się w całym regionie.

Ruch w lokalach wyborczych był spory

Wyniki tyskich kandydatów

1. Wacław Kania - 3 874 głosy 

2. Marek Niedbał - 3 250 głosów 

3. Barbara Konieczna - 2 479 głosów 

4. Henryk Drob - 2 475 głosy 

5. Elżbieta Pierzchała - 2 307 głosów 

6. Piotr Spyra - 185 głosów 

WYBORY PARLAMENTARNE – TAK GŁOSOWALIŚMY (PROC.)

Platforma Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwość

Lewica i Demokraci

Polskie Stronnictwo Ludowe

Polska Partia Pracy

Liga Polskich Rodzin

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

48,53

31,30 

11,82  

5,55

1,28

0,98

0,55
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9 grudnia w biurowcu Balbina Cen-
trum przy ul. Barona po raz trze-
ci pojawią się anioły. Wtedy właśnie 
odbędą się Targi Twórczości Osób Nie-
pełnosprawnych, którym, jak co roku 
towarzyszy hasło: „W dobrym TTON-ie 
być Aniołem”.

Wszystko zaczęło się jesienią 2005 roku, 
kiedy to pojawił się pomysł, aby w nowo 

otwartym biurowcu środowisko osób niepeł-
nosprawnych i ich opiekunów zorganizowało 
przedsięwzięcie adresowane do mieszkańców 
miasta. Przygotowania trwały długo, ale 
efekt przerósł wszelkie oczekiwania. 
„27 listopada 2005 na długo pozosta-
nie w pamięci tych, którzy przyszli 
na ul. Barona 30, aby wziąć udział 
w I Targach Twórczości Osób Nie-
pełnosprawnych. Atrakcji i oka-
zji do wzruszeń nie zabrakło 
dla nikogo” – tak pisaliśmy 
w 2005 r. w grudniowym 
numerze „Twojego Miasta”.

Atrakcji było rzeczy-
wiście mnóstwo: głównym 
punktem programu był 
kiermasz i licytacja prac artystycz-
nych przygotowanych przez pod-
opiecznych Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym oraz Ośrodka św. 
Faustyna. Była imponująca, kilkunasto-
metrowa choinka, na którą chętnych do za-
palenia lampki podnosiła strażacka zwyżka. 
Były też pokazy sztuk walki i występy „chó-
rów anielskich”. 

Na głodnych i zziębniętych uczestników 
czekała wojskowa grochówka, kiełbaski z grilla 
i ciepłe napoje. Można było poznać tajniki bu-
kieciarstwa, garncarstwa i malowania, a nawet 
zmienić uczesanie. Całość zakończył pokaz 
sztucznych ogni. 

Druga edycja Targów Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych odbyła się 3 grudnia ubie-
głego roku. I znów przy Balbinie zapanowała 
świąteczna atmosfera: na straganach przed biu-
rowcem można było kupić piękne świąteczne 
ozdoby wykonane przez osoby niepełnospraw-
ne, była aukcja prac plastycznych i warsztaty 

malowania na szkle i ceramiki. Dla 
uczestników imprezy wystąpił Michał 
Czachowski – najlepszy polski gita-
rzysta flamenco.

Najbliższa edycja TTON-u od-
będzie się 9 grudnia i potrwa od 
godziny 15 do 20. Na barwnych 
straganach znajdą się wykonane 

przez niepełnosprawnych tyszan 
bożonarodzeniowe pocztówki, 
piękne ozdoby choinkowe, 
stroiki, anioły, witraże, świece 
oraz inne dekoracje świątecz-
ne. Każdy, kto kupi coś na kier-

maszu lub weźmie udział w specjalnie 
zorganizowanej aukcji, wspomoże or-
ganizacje działające na rzecz niepełno-
sprawnych mieszkańców miasta.

Będą też nowe atrakcje: pokaz psów 
asystentów przygotowany przez Fundację 

DogIQ oraz pokaz uczniów szkoły Yamaha. 
Podczas Targów otwarta też zostanie Arty-
styczna Galeria Osób Niepełnosprawnych.

W imieniu organizatorów serdecznie za-
praszamy! ML

powód do dumy

Anioły przylecą po raz trzeci

LISTOPAD 2007
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teczka personalna

GRZEGORZ KUSIAK,
od 1 września dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 7.

J est absolwentem historii 
na Uniwersytecie Śląskim, 

w „Siódemce” pracuje od 
1986 r. jako nauczyciel histo-
rii, od 1999 r. pełnił funkcję 
wicedyrektora, a od początku 
bieżącego roku – pełniącego 
obowiązki dyrektora. Żonaty, 
córka studiuje w Nauczyciel-
skim Kolegium Języków Obcych. 
Wśród zainteresowań wymienia literatu-
rę historyczną. Relaksuje się pracując 
na działce.

KRYSTYNA MACIEJEWSKA,
od 1 września dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 11.

U kończyła kształcenie 
zintegrowane w Wyż-

szej Szkole Pedagogicznej 
w Częstochowie oraz studia 
podyplomowe z zakresu 
zarządzania w oświacie oraz edukacji 
polonistycznej w szkole podstawowej 
i gimnazjum. Od 1990 pracowała jako 
nauczyciel kształcenia zintegrowanego 
w Szkole Podstawowej nr 40 z Od-
działami Integracyjnymi. Mężatka, 
starsza córka jest studentką Politechniki 
Śląskiej, a młodsza uczy się w IV LO 
w Tychach. Lubi słuchać dobrej muzyki, 
jeździć na nartach i podróżować.

Komunikat

Jeszcze 11 tysięcy tyszan nie 

złożyło wniosków o wydanie 

nowego dowodu osobistego. 

Przypominamy, że każdy 

posiadacz starego dowodu jest 

zobowiązany wystąpić z takim 

wnioskiem do końca grudnia 

tego roku. Apelujemy do 

mieszkańców o jak najszybsze 

składanie wniosków. 

Zapraszamy w poniedziałki, 

środy, piątki od 7.30 do 15.30, 

we wtorki i czwartki od 7.30 do 

17 oraz w soboty od 8 do 13.

Stragany z ozdobami przyciągną znów zapewne wielu tyszan
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Miejski Zarząd Ulic i Mostów już 1 listo-
pada rozpoczął akcję „Zima”. W pełnej 
gotowości są pługo-piaskarki, ciągniki 
oraz brygady ręcznego odśnieżania.

Jak co roku uruchamiamy dla naszych miesz-
kańców specjalny numer telefonu (0 501 46 

42 46), pod którym pracownicy MZUiM pełnią 
całodobowe dyżury, przyjmując zgłoszenia z tere-
nu miasta dotyczące zimowego utrzymania dróg. 
Tyszanie mogą także zgłaszać swoje uwagi Straży 
Miejskiej, której funkcjonariusze dyżurują pod 
numerami 986 i 227 11 12 lub 327 20 00 – mówi 
Wojciech Łyko, dyrektor tyskiego MZUiM. Wszy-
scy ludzie i maszyny MZUiM ruszą do akcji zaraz 
po pierwszych opadach śniegu. – Odśnieżanie 
zaczynamy od dróg krajowych, czyli na pierwszy 
ogień idą Beskidzka i droga krajowa nr 44. Potem 
w kolejności są główne ulice miasta, w tym Nie-
podległości czy Bielska. One muszą być „czarne”, 
dlatego sypiemy na nie sól. Na koniec mniejsze 
ulice, których powierzchnia, zgodnie z przepisami 
może być „biała” więc tutaj zwykle wystarczą płu-
gi śnieżne – dodaje Wojciech Łyko. Pamiętajmy, 
że służby miejskie nie odpowiadają za wszystkie 
uliczki miasta. – O porządek na osiedlach powin-
ny troszczyć się spółdzielnie, a o otoczenie domów 
prywatnych ich właściciele – wyjaśnia Łyko. MN

dzieje się w mieście

Akcja Zima rozpoczęta

nasz gość

Jeszcze więcej 
muzyki

Andrzej „e-moll” Kowalczyk – gitarzy-
sta, pianista, wokalista. Autor tekstów, 
kompozytor i aranżer. Twórca ośmiu al-
bumów autorskich, współtwórca i pro-
ducent wielu innych wydawnictw pły-
towych. Jego utwory śpiewali między 
innymi: John Porter, Paweł Kukiz, Ar-
tur Gadowski, Marek Piekarczyk (TSA), 
Wanda Kwietniewska (Wanda i Banda) 
czy Anja Ortodox. Dyrektor artystyczny 
Festiwalu Muzycznego im. Ryśka Ried-
la. Kilkanaście dni temu obchodził w Te-
atrze Małym 21-lecie pracy artystycznej. 
Dziś dzieli się z nami swoimi spostrzeże-
niami dotyczącymi Tychów.

Najłatwiej mi na Tychy spojrzeć z perspek-
tywy muzyka – mieszkałem tu przez dzie-

sięć lat (1989-1999). Od tego czasu jestem tutaj 
gościem, ale nie zmienia to faktu, że darzę Tychy 
sympatią, a w szczególności knajpki w okolicach 
Teatru Małego, zawsze smakuje mi też „teatral-
na” kawa. Co do Teatru Małego – jest to miejsce, 
które nieustannie przyciąga ciekawe osobowości, 
a z odbywających się tam wydarzeń w szczegól-
ności interesująca wydaje mi się Śląska Jesień 
Gitarowa.

Orkiestra Aukso to marka sama w sobie 
i zaszczytem było dla mnie współpracować 
z nimi w czasie mojego jubileuszu. Funkcjono-
wanie tego zespołu jest wspaniałym przykła-
dem współpracy lokalnych władz z artystami, 
podobnie zresztą jak opieka tyskiego samorzą-
du nad zepołem Cree.

Na koniec kilka słów o festiwalu im. Ryśka 
Riedla, organizowanym przez Adama Anto-
siewicza. Mało jest miejsc w kraju, gdzie wokół 
postaci osoby uzależnionej od narkotyków, 
udałoby się zorganizować imprezę nie dość, że 
ciekawą artystycznie, to jeszcze realizowaną pod 
hasłem „Ku przestrodze”. To wspaniała inicjaty-
wa. Zresztą same Paprocany są miejscem, gdzie 
uwielbiam spacerować z moimi dziećmi. Tychy 
to miasto muzycznie interesujące i mam nadzie-
ję, że jeszcze się w tym kierunku rozwiną.  
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Czy tej zimy często będziemy oglądać takie obrazki?

Jaka będzie zima?

LISTOPAD – przyniesie opady śniegu, czę-

sto będą też występowały opady deszczu 

ze śniegiem i marznącego deszczu, powo-

dujące gołoledź na drogach.

GRUDZIEŃ – na początku miesiąca możli-

we są opady śniegu, a temperatura może 

być niska. Po raz pierwszy w tym sezonie 

w ciągu dnia pojawi się mróz. W drugiej 

połowie miesiąca możliwe są znacznie cie-

plejsze dni. Boże Narodzenie z tendencją 

do temperatur dodatnich.

STYCZEŃ – przez większą część miesiąca mo-

żemy liczyć na wiele ciepłych, a nawet bar-

dzo ciepłych dni. W ciągu dnia temperatura 

wynosić będzie od 5 do 10 stopni, ale w naj-

cieplejsze dni może sięgać lokalnie nawet 15 

stopni. Jednocześnie będą występować czę-

ste opady, głównie deszczu, chociaż nocami 

możliwe są również deszcze ze śniegiem.

LUTY – kontynuacja bardzo wysokich tem-

peratur. Na termometrach najczęściej od 

10 do 15 stopni. W dalszym ciągu sporo 

opadów i wszystko wskazuje na to, że będą 

one nie tylko częste, ale i intensywne.

MARZEC – wiosna przyjdzie znacznie 

wcześniej niż powinna. Przez cały miesiąc 

będziemy się mogli cieszyć bardzo ciepłym 

powietrzem. Temperatura będzie w cieniu 

przekraczać 20 stopni. Opady tymczasem 

będą oscylować na poziomie poniżej nor-

my. To będzie pierwszy miesiąc suszy.

www.twojapogoda.pl

Zimowy sprzęt tyskiego 
MZUiM

 Pługo-piaskarko-solarki – 10

 Ciągniki z pługiem i rozrzutnikiem – 16

 Koparko-ładowarki – 4

 Pługi wirnikowe – 2

 Samochody samowyładowcze – 4

  Samochody dostawcze dla brygad ręcz-

nego odśnieżania – 3
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Zakończyła się trwająca dwa miesiące 

przebudowa skrzyżowania Harcerskiej 

i Stoczniowców. Tym samym Tychy 

zyskały jedenaste rondo. Jego budowa, 

która rozpoczęła się w sierpniu, 

kosztowała nieco ponad milion złotych.
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Jak wyglądają nasze ścieżki rowerowe 

przekonali się uczestnicy „wizji lokalnej”, którą 

zorganizowano 13 października. Razem 

z zastępcą prezydenta miasta ds. infrastruktury 

Henrykiem Borczykiem rowerzyści przejechali 

po tyskich ścieżkach. Objazd to jeden z efektów 

spotkania konsultacyjnego z rowerzystami, 

które zorganizowano 4 października w 

Urzędzie Miasta Tychy.

300 tyskich uczniów obserwowało 18 października 

edukacyjny pokaz, przygotowany przez magazyn 

„Transport Polski” przy wsparciu licznych firm 

i instytucji. Dzieci mogły się przekonać, jakie 

zagrożenia stwarzają tiry, autobusy i auta 

osobowe.
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zapytaj prezydenta

W tej rubryce zamieszczamy odpowiedzi na pytania do Prezydenta Miasta skierowane 
do nas drogą telefoniczną, pocztą lub mailem. Warunkiem publikacji jest podanie 
przez Czytelnika personaliów lub przynajmniej nazwy ulicy, przy której mieszka.  
Numer telefonu, pod którym przyjmujemy pytania to 776 39 55,  
adres  e-mail: redakcja@umtychy.pl. 

telefon

776 39 55

poczta

UM Tychy,

al. Niepodległości 49

mail
redakcja@umtychy.pl

kontakt

minął miesiąc
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Odpowiada prezydent
Tychów ANDRZEJ DZIUBA:

– Media szeroko informowały 

o przejęciu przez Tychy akcji Rejono-

wego Przedsiębiorstwa Wodocią-

gów i Kanalizacji. Czy ta sprawa jest 

rzeczywiście tak ważna dla miasta?

– W ostatnim numerze „Twoje-
go Miasta” posłanka Maria Nowak, 
która zaangażowała się w spra-
wę przejęcia akcji RPWiK 
i której także tą drogą 
pragnę serdecznie po-
dziękować, powie-
działa m.in.: „Sa-
morząd takiego 
miasta jak Ty-
chy powinien 
mieć moż-
liwość de-
cydowania 
o najważ-

niejszych sprawach dla miasta i miesz-
kańców. Do takich należy z pewnością 
zaopatrzenie miasta w wodę”.

Starania o przejęcie RPWiK 
trwały od wielu lat. Już w 1991 roku, 
czyli w początkowym okresie trans-
formacji, 15 gmin zawarło porozu-
mienie komunalne w celu przejęcia 
majątku przedsiębiorstwa. To przed-
sięwzięcie okazało się bezskuteczne, 
podobnie zresztą jak inne, późniejsze 
inicjatywy. Pomogła nam niedawna 

nowelizacja ustawy o komercja-
lizacji i prywatyzacji, która po-

zwala na nieodpłatne przeka-
zanie akcji przedsiębiorstwa 
Skarbu Państwa gminie, na 
terenie której prowadzi ono 
działalność służącą reali-
zacji jej zadań własnych, 
a z takim przypadkiem 
mamy właśnie do czy-
nienia. Teraz rozpocznie 

się wycena majątku przedsiębiorstwa, 
a następnie akcje RPWiK zostaną po-
dzielone między 10 gmin, na terenie 
których działa przedsiębiorstwo: Bie-
ruń, Bojszowy, Brzeszcze, Czechowi-
ce-Dziedzice, Kobiór, Lędziny, Łazi-
ska Górne, Orzesze, Tychy i Wyry.

Bardzo się cieszę, że nasze wie-
loletnie wysiłki zakończyły się suk-
cesem. W ostatnim czasie w RPWiK 
doszło do wielu korzystnych zmian. 
Zamierzamy w sposób ewolucyjny 
kontynuować te przeobrażenia, aby 
w nieodległej perspektywie zmiany 
na lepsze odczuli wszyscy mieszkań-
cy naszych gmin – klienci RPWiK.

 



Konsekracja nowego ołtarza i jubileuszowa 
msza św. odprawiona przez abpa Damiana 
Zimonia – to najważniejsze punkty obchodów 
stulecia istnienia kościoła pw. św. Marii 
Magdaleny w jego obecnym kształcie, które 
odbyły się 3 listopada.

To było prawdziwe sportowe święto. 

31 października GKS Tychy 71 

podejmował najlepszą polską drużynę 

piłkarską – Wisłę Kraków. Tyszanie 

przegrali pojedynek 1:3, ale mecz podobał 

się sześciu tysiącom kibiców.
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31 października na Rynku uruchomiona została  

nowa fontanna.  Inwestycja kosztowała 1,1 mln zł, 

z czego Kompania Piwowarska przekazała miastu 

na ten cel 732 tys. zł. Projektantem fontanny jest 

architekt Wojciech Klasa. 

A
R

C

Rozpoczęliśmy już odlicza-
nie do 6 grudnia, kiedy to 
do naszych domów zawita 
specjalny gość. O to, jak 
wygląda, co jada i gdzie 
mieszka Święty Mikołaj za-
pytaliśmy dzieci z Przed-
szkola nr 19 w Tychach.

Weronika 
Rybka, 

5 lat

Ja co roku piszę listy do Świętego 
Mikołaja i przy łóżku znajduję 
później prezenty, o które prosi-
łam. Zawsze zostawiam mu także 
ciasteczka i mleko, bo on się nimi 
żywi. W tym roku już w paździer-
niku piekłam z mamą ciasteczka. 
Były bardzo dobre, bo skosztowa-
łam. Chociaż chyba teraz będzie-
my musieli piec jeszcze raz, żeby 
nie były stare.

Paweł 
Niemiec,  

6 lat

Wiem, że byłem grzeczny i z pew-
nością coś od Mikołaja dostanę. 
W zeszłym roku przywiózł mi de-
skorolkę, na której jeździłem w le-
cie. Teraz chciałbym taki motorek 
dla dzieci. Widziałem go w sklepie 
i napisałem Mikołajowi, żeby mi 
przywiózł. Mam nadzieję, że moto-
rek zmieści się w sankach. Renifery 
będą miały troszkę większy ciężar.

Agnieszka 
Kamieniec, 

6 lat

Zastanawiam się, jak Mikołaj 
zbiera prezenty dla wszystkich 
dzieci, bo jest ich przecież bar-

dzo dużo. Z pewnością ma cza-
rodziejski worek. W zeszłym 
roku Mikołaj był u nas w przed-
szkolu i mówił, że mieszka sam, 
no to chyba nie ma żony. Szko-
da, bo by mu pomagała. Myślę, 
że Mikołaj siedzi całymi miesią-
cami i ogląda telewizor, a potem 
pakuje prezenty. W sumie to mu 
trochę współczuję. Też przygo-
towuję mu ciasteczka, ale takie 
specjalne z plasteliny.

Marcelina 
Klaja, 

6 lat

Mikołaj mieszka bardzo daleko, 
chyba gdzieś w Japonii. Tam trze-
ba mieć czyste skarpety i buty. 
Jak się ma czyste, to można do 
nich włożyć prezenty. Dlatego 
Mikołaj wkłada je właśnie do 
skarpet. Nie wiem dokładnie, jak 
wygląda jego dom, ale z pewnoś-
cią w środku jest kominek, bo 

tam gdzie mieszka Mikołaj jest 
bardzo zimno. No i oprócz re-
niferów hoduje inne zwierzątka. 
Myślę, że ma przynajmniej pie-
ska i kotka. Może nawet rybki.

Igor 
Żmuda, 

5 lat

Na świecie jest chyba około ty-
siąca dzieci i trzy przedszkola... 
Hmm – nie, są cztery przedszkola. 
Mikołaj nie ma więc dużo roboty, 
a poza tym pomagają mu elfy, więc 
spokojnie zdąży w jedną noc. Wi-
działem taki film o Rufusie i reni-
ferach Mikołaja, na których do nas 
przyjeżdża – bardzo szybko latają. 
Fajnie tak mieć w domu renifery. 
Ostatnio dostałem od Mikołaja 
małego dżipka, który skacze, gdy 
się go nadepnie. Do dzisiaj się nim 
bawię.

 AB

co Wy na to?

Cała prawda o Świętym Mikołaju
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W Tychach jest kilka ulic, którym 
nadano nazwy dla upamiętnienia 
zasłużonych dla historii miasta 
tyszan. Są zatem w Tychach ulice: 
ks. Jana Kapicy, Rodzeństwa 
Krzyżowskich, Jana Wieczorka, 
Rudolfa Zaręby, Wejchertów, jest 
plac Filipa Nowary.

Kiedy odwiedzamy w listopadowe dni na 
cmentarzach groby naszych bliskich – 

warto także odszukać groby tych zasłużonych 
tyszan i chwilę przy nich podumać.

Powędrujmy najpierw na cmentarz ota-
czający kościół pw. św. Marii Magdaleny. Tu 
najłatwiej rozpoznawany jest grób księdza 
infułata Jana Kapicy – to okazała kompo-
zycja przy południowej, dobrze ekspono-
wanej elewacji kościoła. Ksiądz Kapica był 
proboszczem w tyskim kościele przez 32 
lata – od 1898 roku do września 1930 roku, 
kiedy zmarł na serce. Był znanym na całym 
Śląsku kaznodzieją, twórcą ruchu trzeźwości. 
Do czasu ustanowienia w 1925 roku diecezji 
katowickiej był pełnomocnikiem biskupa na 
obszarze ówczesnego województwa śląskie-
go. To dlatego składali mu w Tychach wizy-
ty latem 1922 roku generałowie polscy i sam 
marszałek Piłsudski. Tyski proboszcz zasłużył 
się ponadto przeprowadzeniem rozbudowy 
kościoła z małej murowanej świątyni do jego 
dzisiejszej postaci.

Na tym samym cmentarzu przykoś-
cielnym znajdziemy kilka grobów rodziny 
Krzyżowskich, zasłużonych w czasie powstań 
śląskich i plebiscytu, twórców patriotycznych 

organizacji polskich, kulturalnych i spor-
towych w Tychach (m.in. chóru Harmonia, 
tyskiego oddziału Towarzystwa Gimnastycz-
nego Sokół). 

We wschodnim zakątku cmentarza znaj-
dziemy grób Kazimierza Wejcherta i Hanny 
Adamczewskiej-Wejchert, głównych projek-
tantów miasta Nowe Tychy. Choć dzielili swo-

je życie pomiędzy Tychy i Warszawę (pracując 
w tyskim Miastoprojekcie byli zarazem pro-
fesorami Politechniki Warszawskiej) – chcieli 
spocząć na zawsze właśnie w Tychach.

Na drugim cmentarzu starotyskim, po-
łożonym przy ulicy Nowokościelnej, znajdu-
je się grób Jana Wieczorka, przedwojennego 
naczelnika gminy Tychy i jego żony Tekli. 
W tym samym miejscu spoczął ich syn, Al-
fons Wieczorek, znany malarz śląskich pejza-
ży. Naczelnik Jan Wieczorek w ciągu kilkuna-
stu przedwojennych lat przekształcił gminę 
Tychy z dużej wsi w dobrze zagospodarowane 

miasteczko, które słynęło m. in. z atrakcyjne-
go ośrodka wypoczynkowego wybudowanego 
nad Potokiem Tyskim w pobliżu ulicy Dam-
rota (był tu stadion, basen, restauracja, krąg 
taneczny itp.). To on zabiegał też o przyznanie 
Tychom praw gminy miejskiej, co nastąpiło 
w 1934 roku.

Filip Nowara jest patronem placu naprze-

ciwko kościoła pw. Najświętszego Serca Jezu-
sa w Paprocanach. Zasłużył sobie na ten plac 
– przez cały okres międzywojenny był kierow-
nikiem szkoły w Paprocanach, zabiegał o jej 
rozbudowę w latach trzydziestych. Starał się 
też o wybudowanie w Paprocanach kościoła 
– miał on być swoistym pomnikiem powstań 
śląskich, których historia wiąże się z Papro-
canami w sposób szczególny. Filip Nowara 
pochowany jest na małym cmentarzyku pa-
procańskim, położonym przy dzisiejszej ulicy 
Armii Krajowej.

Inny nauczyciel, Rudolf Zaręba patronuje 
ulicy na osiedlu Z. Zaręba był w latach trzy-
dziestych i zaraz po II wojnie kierownikiem 
szkoły nr 1 w Tychach. Jeszcze przed wojną 
udało mu się ją rozbudować. Zaręba i Nowa-
ra przyjaźnili się ze sobą i obaj kochali, poza 
pracą z dziećmi, sadownictwo: uczyli sztuki 
sadowniczej, szczepienia drzewek itp., miesz-
kańców Tychów i Paprocan.

Rudolf Zaręba pochowany jest na cmen-
tarzu w Tychach Wartogłowcu, przy głównej 
alei łączącej dwie bramy cmentarza.

Tak więc na każdym cmentarzu tyskim 
znajdziemy groby ludzi, o których powinni 
pamiętać mieszkańcy naszego miasta.
 Tekst i zdjęcia: MARIA LIPOK-BIERWIACZONEK

Przy grobach patronów 
tyskich ulic
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Główni projektanci Tychów spoczywają na cmentarzu przy kościele św. Marii Magdaleny

Grób rodziny Wieczorków na cmentarzu przy ul. Nowokościelnej
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Osiedle A świętowało 
swój jubileusz

Występ dzieci z SP nr 3

Wata cukrowa – jak 55 lat temu Plenerowe rysowanieOglądanie okolicznościowej wystawy

Pan Stanisław Chmielarski, jeden z pierwszych mieszkańców osiedla A obok zdjęcia, na którym 

widoczny jest jako młody człowiek (pierwszy z prawej)

Stoisko Muzeum Miejskiego w Tychach Wywiady, wywiady…

W tym roku mija 55. rocznica 
zasiedlenia pierwszych bloków 
osiedla A. Z tej okazji Urząd 
Miasta Tychy, Miejskie Centrum 
Kultury, Muzeum Miejskie, Miejska 
Biblioteka Publiczna i Szkoła 
Podstawowa nr 3 zorganizowały 
14 października „Święto osiedla A”.  
 ZDJĘCIA: MARIA LIPOK-BIERWIACZONEK
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Wełna, wełna i jeszcze raz wełna. To właś-
nie ona będzie rządzić nadchodzącą 
zimą. Najlepiej, jeśli wykonany będzie 
z niej nasz sweter albo nakrycie głowy. 
O tym, co będzie najmodniejsze w sezo-
nie zimowym mówi Justyna Dembowska, 
znana tyska projektantka mody.

Wkwestii długości mamy pełną dowol-
ność. Już od kilku lat nie ma sztywnych 

kanonów dotyczących tego, czy zimowe okry-
cie wierzchnie ma nam sięgać np. do kolan czy 
powinno być krótsze. Nieco inaczej jest przy 
wyborze materiałów – tutaj obecne trendy 
(również męskie) preferują wełnę – na topie są 
swetry. Można je nawet zakładać na wierzch.

Równie modnie będzie się prezentował 
sweter obcisły, jak ten zwisający nieco luźniej. 
Do tego polecam spodnie, albo przylegające 
do ciała, albo nieco szersze, bardziej przypo-
minające męskie. Na okrasę jakiś efektowny 
pasek. Dobrze jeśli wełniane będzie także na-
krycie głowy. Alternatywą są futra sztuczne 
albo naturalne: jakie? – zależy to od naszych 
osobistych preferencji. Jeśli chcemy wyglądać 
dobrze, musimy także zadbać o dobór odpo-
wiednich kolorów. W modzie są barwy wyra-
ziste: amarant, zieleń, żółć (w odcieniu musz-
tardowym), fiolet i szarość. Można, a nawet 
należy je ze sobą łączyć, nosząc np. do żółtego 
swetra fioletowe getry. Jeśli uznamy, że to po-
łączenie zbyt dla nas odważne, możemy skupić 
się np. na szarości z kilkoma wyrazistymi do-
datkami. No i nie ma mowy o tym, żeby do-
bierać torebkę do butów – od tego odeszliśmy 
już w ubiegłym sezonie i do tego nie wracamy. 
Powoli dociera do nas także zachodni trend 
noszenia rzeczy przypominających lateks. 
W Europie od pewnego czasu nosi się najczęś-
ciej tego typu getry. Jako alternatywę można 
wybrać rajstopy – wbrew pozorom są dzisiaj 
bardzo cenione przez projektantów. Do tego 
wysokie buty – kozaczki z wysoką, ale luźną 
cholewką sięgającą kolan. MN

rada fachowca

Co się nosi 
tej zimy?

krzyżówka tyska

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 24 utworzą hasło. Prosimy o przesyłanie 

rozwiązań pocztą na adres: Redakcja „Twojego Miasta”, Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 

49, pokój 916. Trzy pierwsze osoby otrzymają oryginalne koszulki „Twojego Miasta”.

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało 
“

Mieszkać w Tychach”. Nagrody zdobyli: 

Michał Adamczyk, Henryk Solarek i Krzysztof Waszczuk.

na krechę

Rysuje JAROSŁAW RĄCZKA
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informacje

Prezesi, członkowie oraz wolontariusze organizacji 
pozarządowych działających na rzecz tyszan!
Jak zdobyć środki z Unii Europejskiej? Czy jest to trudne? Kto w Tychach już to zrobił? 
Jakie projekty są prowadzone? Co jeszcze w tym kierunku można zrobić?

Na te i inne pytania odpowie PAWEŁ KASPRZAK, prowadzący firmę Szkolenia, doradztwo personalne, strategie rozwoju
podczas warsztatów, na które Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe.

Czterogodzinne warsztaty pod nazwą: „Wykorzystanie środków z EFS - praca z rodziną zagrożoną 
marginalizacją” odbędą się 21 listopada 2007 r. o godzinie 14 w sali 102 Urzędu Miasta Tychy.

PROGRAM SPOTKANIA:
Część I
1. Jak wykorzystaliśmy 395 730 zł w MOPS Tychy?
a) Program „No problem”
b) Program  „Mentor społeczny”
2.  Co zrobimy, by 2 500 000 zł dotacji z PO KL wykorzystać 

na pomoc rodzinom? 
a) Program „Tyszanie”
3. Programy opracowane dla organizacji pozarządowych:
a) Centrum Wolontariatu
b) Automobilklub Ziemi Tyskiej
c) Stowarzyszenie Pedagogów

Część II
Warsztat poświęcony opracowaniu koncepcji 
programów przez poszczególne NGO
1. Nasza misja i cele statutowe.
2. Na co nigdy nie było nas stać?

Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w warsztatach pro-

szeni są o telefoniczne zgłoszenie do dnia 16 listopa-

da br. pod numerem telefonu (032) 776 35 10 lub 

drogą elektroniczną pod adres e-mail: malgorzata.

tomaszewska@umtychy.pl 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zachęca rów-

nież tyskie organizacje pozarządowe, by uaktualniły 

swoje dane na stronie internetowej www.tychy.pl 

oraz za pośrednictwem tej strony przekazywały infor-

macje nt. swojej działalności oraz planowanych inicja-

tywach kierowanych do mieszkańców miasta.

DOBRA PROMOCJA 
TO POŁOWA SUKCESU!

Szanowni Czytelnicy

Uprzejmie informujemy, że w tym roku

Tyski Miesięcznik Samorządowy „Twoje Miasto”

ukazuje się w pierwszej dekadzie każdego

miesiąca. Kolejny numer będzie dostępny 3 i 4 sierpnia.

Naszych kolporterów można spotkać w godzinach 

przedpołudniowych w następujących punktach:

 Hotelowiec (piątek) i targowisko przy ul. Katowickiej (sobota)

 sąsiedztwo Azetu (piątek i sobota)

 Tyskie Hale Targowe przy al. Piłsudskiego (piątek i sobota).

Ponadto naszą gazetę można znaleźć na specjalnych stojakach, 

które umieszczone są w:

 Urzędzie Miasta

 Miejskiej Bibliotece Publicznej

 Teatrze Małym

 Muzeum Miejskim.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

7 i 8 grudnia.
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Z Teresą Dembowską, prezesem
Big Star Tychy – naszego 
beniaminka w koszykarskiej I lidze, 
rozmawia Marcin Nowak.

– Na początku sezonu zaangażowała Pani 

nowych trenerów. Co dało zespołowi pojawie-

nie się Tomasza Służałka i Andrzeja Walasa?

– To, że zdecydowali się poprowadzić nasz 
zespół było ogromnym wyróżnieniem. Z takim 
doświadczeniem ligowym i reprezentacyjnym 
są dla chłopaków wzorami, wszyscy darzą ich 
ogromnym szacunkiem.

– Jaką filozofię gry prezentuje nowy sztab?

– Trenerzy postawili na młodych zawodni-
ków, którzy są głodni występów na pierwszo-
ligowych parkietach. Oczywiście mamy trzon 
zespołu (m.in. Piotr Pustelnik, Paweł Olczak 
czy Tomasz Bzdyra), który wywalczył nam 
awans, ale chcemy dać szansę talentom, któ-
rych nie brakuje.

– Proszę powiedzieć kilka zdań o nowych 

twarzach w składzie.

– Pojawili się: 26-letni środkowy Zbigniew 
Doliński (211 cm wzrostu, ostatnio Zastal Zie-
lona Góra), 25-letni obrońca Grzegorz Kordas 
(190, Polonia Warszawa), a także wspomniani 
młodzi: 20-letni skrzydłowy Damian Kulig 
(202, Piotrcovia), 21-letni rozgrywający To-
masz Ochońko (183, Polonia Warszawa) i 23-
letni skrzydłowy Przemysław Szymański (200, 
Sportowiec Częstochowa). Pierwszych czte-
rech występowało w pierwszej piątce, zwłasz-
cza Kordas pokazał spore możliwości, zarówno 
prowadząc grę, jak i punktując. Duże możliwo-
ści w walce podkoszowej zaprezentował także 
Kulig, reprezentant Polski U-20.

– Czy kibice zaakceptowali przetasowania 

w drużynie?

– Prawdziwi fani Big Stara chcą oglądać 
mecze koszykówki na wysokim poziomie, 
z dużą dawką emocji i co najważniejsze wy-
grane! Przetasowania w drużynie musiały się 

dokonać. Nie znam w Polsce teamu, który by 
grał tylko samymi wychowankami i grał na tak 
wysokim poziomie. Czasem słyszałam zarzuty, 
że zbyt rzadko sięgamy po graczy z naszego 
regionu – zaangażowaliśmy przecież zawodni-
ków z różnych stron Polski. Zwrócić tutaj nale-
ży uwagę, że Big Star Tychy stał się drużyną nie 
tylko dla kibiców z Tychów, ale obserwujemy, 
że na nasze mecze przyjeżdżają ludzie z całego 
Śląska i nie tylko. Cieszy mnie to bardzo, bo kie-
dyś, żeby zobaczyć I ligową koszykówkę, trzeba 
było jechać do Katowic, Częstochowy, Bytomia 
lub Rudy Śląskiej. Teraz fani koszykówki przy-
jeżdżają do nas. W momencie oddania do użyt-
ku nowej hali będziemy mogli gościć większą 
liczbę sympatyków basketu.

– O czołowe lokaty w I lidze będzie z pew-

nością trudno. Czy są zespoły, z którymi łatwiej 

o zwycięstwo?

– Nie ma. Tym bardziej cieszy każda wy-
grana. Trudno zwyciężać z zespołami takimi, 
jak np. Politechnika Poznań, w której gra znany 
wszystkim Joseph McNaull (były reprezentant 
Polski), ale się staramy i z pewnością woli walki 
nam nie zabraknie.

– Czy po cichu nie myśli Pani o Dominet Ba-

sket Lidze?

– To zadanie trudne do wykonania zarów-
no sportowo, ale przede wszystkim finansowo. 
Przecież, by grać w DBL wystarczy mieć od-
powiednie zabezpieczenie finansowe, a nie-
koniecznie tylko umiejętności. O tym póki co 
nie myślę. Staram się, by sponsorzy wspierali 
nas w I lidze, a z tym muszę przyznać jest coraz 
lepiej.

   najstarszy zawodnik:
Sławomir Kruk – ur. 1979 r. 

  najwyższy zawodnik: 
Zbigniew Doliński – 211 cm 

   najmłodszy zawodnik: 
Łukasz Mikuła – ur. 1988 r. 

   zawodnik z najdłuższym stażem 
w drużynie: Robert Rojek 

   najlepiej punktujący zawodnik: 
Damian Kulig

„Naj” Big Star Tychy

Big Star walczy o dobre lokaty w I lidze

  Piotr Pustelnik
 Tomasz Bzdyra 
  Przemysław Szymański 
 Paweł Olczak
  Damian Kulig
 Mariusz Markowicz  
  Tomasz Ochońko
  Zbigniew Doliński 
  Sławomir Kruk  
 Grzegorz Kordas
 Wojciech Jagiełka 
  Łukasz Mikuła

Aktualny skład Big Star Tychy

 Stawiamy      na młodych
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