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Piękną rocznicę małżeństwa 
świętowali w miniony piątek 
państwo Krystyna i Ryszard 
Noras.

Z okazji 60. rocznicy ślubu 
tyszanie zostali zaprosze-

ni przez prezydenta Andrzeja 
Dziubę na specjalne spotkanie 
do Urzędu Miasta. Były gratula-
cje, życzenia, kwiaty i upominki. 
Wszyscy uczestnicy spotkania 
zwracali uwagę na niezwykłą 
pogodę ducha małżonków. Pani 
Krystyna i pan Ryszard tryskali 
dobrymi humorami. Jak z przy-
słowiowego rękawa „sypali” 
anegdotkami ze wspólnego ży-
cia. Chętnie opowiedzieli też, jak 
się poznali.

– Pracowaliśmy w jed-
nym zakładzie. Była to papier-
nia na Czułowie – mówiła pani 
Krystyna. – Pewnego dnia była 
jakaś awaria. Zepsuło się jakieś 
urządzenie. Ryszard przyszedł 
je naprawić. Był taki przystojny, 
że wszystkie dziewczyny zwróciły 

na niego uwagę. Ale on nie spoj-
rzał na żadną. Na mnie też nie – 
żartowała jubilatka. Z kolei pan 
Ryszard przyznał, że od razu jego 
uwagę zwróciła piękna Krystyna 

i dodał, że jego żona także dziś, 
mimo 82 lat, nadal jest wyjątko-
wo urodziwą kobietą.

Państwo Halina i Ryszard 
nie kryli wzruszenia. Zgodnie 

przyznali, że spotkało ich nie-
samowite szczęście, że wspólnie 
dożyli tak znamienitej rocznicy. 
Zapytani o receptę na szczęśliwą 
miłość odpowiedzieli: – Trzeba 

się kochać i umieć sobie nawza-
jem przebaczać.

Państwo Noras są szczę-
śliwymi rodzicami, dziadkami 
i pradziadkami. Jak mówią, ro-
dzina jest dla nich najważniejszą 
wartością. Tak było zawsze. Pan 
Ryszard przez wiele lat praco-
wał na dwóch etatach, by żonie 
i dzieciom niczego nie brako-
wało. Z kolei pani Krystyna po-
święciła się wychowaniu dzieci 
i prowadzeniu domu. – Kiedyś 
można było zachować taki mo-
del rodziny, ojciec pracuje, mat-
ka zajmuje się domem. Nieste-
ty w dzisiejszych czasach często 
młodzi ludzie nie mogą sobie 
na to pozwolić – mówili mał-
żonkowie.

Na zakończenie spotkania 
jubilatów z prezydentem były 
wspólne zdjęcia i... umowa. Cała 
trójka umówiła się na wspólne 
świętowanie 65. rocznicy poży-
cia małżeńskiego. Zatem – do zo-
baczenia za pięć lat!

Ewa StRzoda

N i e z w y k ły  j u b i l e u s z

60 lat razem

Państwo Norasowie umówili się z prezydentem andrzejem dziubą na wspólne świętowanie 
kolejnej, 65. rocznicy ślubu.

w sobotę, 21 września, na tere-
nie ośrodka wypoczynkowego 
Paprocany odbyła się niezwy-
kła sesja zdjęciowa. Jej uczest-
nikami były przedszkolaki, 
które biorą udział w kampa-
nii „Małe ogródki”. Maluchom 
towarzyszyły rodziny.

Przypomnijmy, akcja „Małe 
Ogródki” jest prowadzona 

w tyskich przedszkolach od dwóch 
lat. W jej ramach maluchy hodu-
ją w ogródkach przedszkolnych 
warzywa, owoce i zioła, z których 
następnie przygotowują zdrowe 
potrawy. Wszystko to ma w nich 
wykształcić nawyki prawidłowe-
go odżywiania. W minioną sobotę 
dzieci zaprezentowały swoim rodzi-
nom to, czego nauczyły się w czasie 
trwania kampanii.

Wystawiono plony i wyro-
by własne, przygotowane według 
promowanych w kampanii zasad. 
Królowały pomidory nieregular-
nych kształtów, ale również dynie, 
cukinie, marchewki. Pojawiły się 
upieczone przez dzieci ciasta i cia-
steczka, a także wyroby przedszkol-
nych kuchni i rodziców najbardziej 

zaangażowanych w zdrowe odży-
wianie swoich rodzin. Można było 
kupić przetwory z malin, dyni, czar-
nego bzu, a także wyśmienite kiszo-

ne ogórki własnej roboty z kuchni 
Przedszkola nr 18 w Tychach.

Rodziny przedszkolaków obję-
tych projektem miały okazję zoba-
czyć, czego ich dzieci się uczą oraz 
spróbować, jak smaczne są efekty 
ich pracy.

Sesja zdjęciowa
Celem spotkania w Paproca-

nach, oprócz przypomnienia o prze-
słaniach akcji „Małe Ogródki”, było 
także zebranie funduszy na przy-
szłoroczne nasiona i sadzonki, 
które trafią do tyskich przedszkoli. 
Ważnym elementem imprezy była 
również wspólna sesja zdjęciowa. 
Wzięli w niej udział wszyscy, któ-
rzy są zaangażowani w kampanię, 
czyli: dzieci, rodzice i pracownicy 
przedszkoli.

Będzie album
Zdjęcia z imprezy zostaną wy-

dane w formie albumu, w którym 
oprócz fotografii znajdziemy m.in. 
informacje o głównych założeniach 
akcji „Małe Ogródki”. Nie zabrak-
nie również ciekawych przepisów 
i porad.

– Publikacja ta będzie podsu-
mowywać dwa lata naszej kampa-
nii i, mam nadzieję, pomoże orga-
nizacjom i samorządom w innych 
miastach na jej przeprowadzenie 
w swoich przedszkolach – mówi 
Katarzyna Woch z Wydziału In-
formacji, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy, 
koordynatorka kampanii.

Imprezie towarzyszyły warszta-
ty kulinarne „Marchewkowe pole”, 
w ramach których dzieci przygoto-

wywały sałatki owocowe, zdrowe 
jogurty oraz zielone koktajle wa-
rzywno-owocowe według własne-
go przepisu.

– Chcieliśmy przypomnieć 
o promowanej w kampanii zasa-
dzie, że dzieci chętniej odżywiają 
się w zdrowy sposób, jeśli wpu-
ścimy je do kuchni, gdzie znaj-
dą warzywa i owoce i pozwolimy 
„decydować” – dodaje Katarzyna 
Woch.

Trzeba wyjaśnić, że od przy-
szłego roku przedszkola będą sa-

modzielnie gromadziły fundu-
sze na realizację projektu „Małe 
Ogródki”. Dlatego z całą pewnością 
podobne imprezy będą się odby-
wały częściej. – Będziemy utrzy-
mywać ogródki, zbierając fundusze 
w ramach tego typu wydarzeń oraz 
wymieniając się nasionami i sa-
dzonkami pomiędzy przedszko-
lami. Ogródki z pewnością będą 
się rozwijać – podsumowuje Anna 
Damaschk, dyrektor Przedszkola 
nr 25 w Tychach.

oPRac. Ewa StRzoda

Małe ogródki już... duże

k i l k a  d N i

złóż wniosek
do 30 września Urząd Mia-
sta tychy przyjmuje wnioski 
na realizację zadań publicz-
nych w ramach inicjatyw lo-
kalnych, które zrealizowane 
zostaną w pierwszym półro-
czu 2014 roku.

Inicjatorami, realizującymi 
z miastem Tychy zadania w try-

bie inicjatyw lokalnych, mogą być 
mieszkańcy, przedsiębiorcy, rady 
rodziców przy placówkach oświa-
towych, niepubliczne placówki 
oświatowe, spółdzielnie miesz-
kaniowe, banki, związki dział-
kowców, związki wędkarskie, 
wspólnoty parafialne, także stowa-
rzyszenia i fundacje. Do tej pory, 
dzięki środkom w ramach inicja-
tyw lokalnych, możliwa była m.in. 
budowa placów zabaw, budowa 
i remont wielu dróg, rozbudowa 
i remont placówek oświatowych. 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Urzędzie Miasta (pokój 
907, IX piętro) i pod numerem 32 
776 39 07
 UL

dzieci wiedzą najlepiej, że posiłek musi być nie tylko smaczny. 
wygląd też jest ważny!

zdjęcia zrobione w sobotę zostaną wydane w formie albumu.

w czasie spotkania można było spróbować, jak smaczne 
okazały się efekty pracy przedszkolaków.
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