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W Stanach Zjednoczonych pro-
gramy aktywizacji wspólnot lo-

kalnych do walki z przestępczością zna-
ne są od lat 60-tych. O niektórych z nich 
zrobiło się głośno w Polsce – np. w Ka-
towicach próbowano zaszczepić słynne 
nowojorskie „kwadraty bezpieczeństwa”, 
a Radom prowadził akcję „Małolat”, wzo-
rowaną na podobnych rozwiązaniach 
funkcjonujących w Nowym Meksyku.

Tychy w 1999 roku wystartowały 
z programem „Dość Milczenia”, sta-
nowiącym mutację systemu „Crime 
Stoppers”. W Komendzie Miejskiej Po-
licji uruchomiono numer telefoniczny 
(3 277 200), pod którym można zosta-
wić informacje o popełnionych, a nie-
wykrytych przestępstwach. Akcji to-
warzyszyła zakrojona na szeroką skalę 
kampania promocyjna. W supermar-
ketach rozdawano papierowe rekla-
mówki i długopisy z hasłami promo-
cyjnymi, akcję nagłaśniał „Dziennik 
Zachodni” i katowicki oddział Radia 
Plus (obecnie Radio Em).

Akcja spotkała się z szerokim od-
zewem. Policyjny „telefon zaufania” 
działa nadal i przyczynia się do zdo-
bywania informacji w wielu sprawach 
prowadzonych przez tyskich stróżów 
prawa. Program nieoczekiwanie zaowo-
cował też w dziedzinach zgoła z bezpie-
czeństwem niezwiązanych. Tyska grupa 
hip-hopowa Płonący Squad poświęciła 
akcji jeden ze swoich utworów, tytułując 
go oczywiście... „Dość Milczenia”.

Społeczeństwo nie poradzi sobie 
samo z plagą przestępczości. Jedyną 
instytucją profesjonalnie przygotowa-
ną do walki z bandytyzmem jest policja. 
Ale aby mogła ona odnosić sukcesy, po-
trzebuje wsparcia obywateli – a przede 
wszystkim informacji. Ich zdobywanie 
to najcięższa część policyjnej roboty. 
Programy aktywizacji społeczeństwa 
do walki z przestępczością służą przede 
wszystkim właśnie temu – dostarczaniu 
policji stosownych informacji.

Praktyka dowodzi, że tego typu 
programy przynoszą realne korzyści 
zarówno policji, jak i społeczeństwu. 
Przede wszystkim zaś służą budowaniu 
modelu efektywnej współpracy obywa-
teli ze stróżami prawa. 
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Zdjęcie

na okładce:

ARC

Przed laty zamieniał Tychy na Stany Zjedno-

czone, następnie na Nowy Targ, gdzie grał 

w barwach Podhala, a teraz na Warszawę – 

od niedawna doradza prezesowi Polskiego 

Związku Hokeja na Lodzie... Krzysztof Oliwa 

jakoś nie może u nas zagrzać miejsca. Sam 

jednak mówi, że sercem zawsze jest w Ty-

chach i nikt tego nie zmieni.

Ostatnie tygodnie były dla Krzysztofa bardzo waż-
ne – podjął decyzję o zakończeniu kariery za-

wodowego sportowca. A była to kariera niezwykle 
burzliwa. Na jej podstawie można by nakręcić dobry 
film. To właśnie tyszanin zmieniał tafle największych 
hal amerykańskiej ligi NHL w ringi bokserskie. Jego 
pojedynki pokazywały największe stacje telewizyjne 
na świecie. Zawsze twardy, nigdy nie ustępował, ścia-
na nie do przejścia – chwalili go znawcy dyscypliny. 
To także on, jako jedyny Polak w historii podnosił 
w górę wymarzony przez wszystkich, którzy upra-
wiają hokeja na lodzie, Puchar Stanleya.

– Kiedyś przywiozę go do mojego miasta, do Ty-
chów. Bardzo bym chciał, aby polscy fani mogli 

zobaczyć i dotknąć to najcenniejsze trofeum – mówił 
kiedyś w wywiadach. Ten moment jeszcze nie nastą-
pił, ale znając determinację Oliwy, jest to tylko kwe-
stia czasu.

Krzysztof jest dumny ze swojej kariery. Jest 
też świadomy ceny, jaką zapłacił za lata spędzone 
na szczytach zawodowego hokeja.

– Łykałem środki przeciwbólowe, by móc się 
przemieszczać po mieszkaniu. Przeszedłem trzy cięż-
kie operacje. Miałem prawie urwaną rękę, ciężką 
kontuzję kolana, ramienia, pod skórą metalową płytę 
i sześć śrub... Kiedy widzę blizny, jakie uzbierały się 
przez lata kariery, to wiem, że to, co robiłem, robiłem 
z pasją i bez rozdrabniania się – tłumaczy.

Teraz tyszanin przygotowuje się do całkiem 
nowej roli. Koniec z lodem, z łyżwami. Będąc me-
nadżerem reprezentacji Polski więcej czasu spędza 
w samochodzie, z notesem i telefonem. By być bliżej 
hokejowych spraw, właśnie przeprowadził się do sto-
licy. W wolnych chwilach planuje swoje pożegnanie 
z kibicami. Chce, aby odbyło się to w Tychach, na na-
szym lodowisku.

MARCIN SITKO
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Prawnik - kryminalistyk, 

wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Tychy

Krzysztof ze swoją dziewczyną Karen na Times Square w Nowym Jorku
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„Rzeczpospolita”, „Wspólnota”, 
„Wprost” – do rankingów 
przygotowanych przez te tytuły trafiły 
ostatnio Tychy. W dwóch jesteśmy 
bardzo wysoko, w jednym bardzo 
nisko, ale to akurat dobrze…

W rankingu samorządów dziennika „Rzeczpospo-
lita” Tychy zajęły siódme miejsce w Polsce wśród 

miast na prawach powiatu. Ze śląskich miast wyżej od-
notowany został tylko Rybnik – zwycięzca zestawienia. 
Zaraz za nami uplasowały się kolejno: Gliwice, Czę-
stochowa i Katowice. W „dziesiątce” znalazły się także: 
Kraków, Toruń, Bydgoszcz, Zielona Góra i Koszalin.

Wyboru najlepszych samorządów dokonała nieza-
leżna kapituła, na czele której stał prof. Jerzy Buzek, były 
premier, obecnie eurodeputowany. W skład kapituły 
weszli także przedstawiciele instytucji współpracują-
cych z samorządami: Najwyższej Izby Kontroli, Funda-
cji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Banku Gospodar-
stwa Krajowego, Szkoły Głównej Handlowej, Związku 
Miast Polskich i redakcji „Rzeczpospolitej”.

Celem rankingu było uhonorowanie tych samo-
rządów, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie 
jakości życia przy jednoczesnym zachowaniu reguł od-
powiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Auto-
rzy zestawienia analizowali szereg danych obrazujących 
funkcjonowanie samorządu: dynamikę wzrostu docho-
dów i wydatków, wartość środków unijnych, wydatki 
mieszkaniowe, poziom bezrobocia, a także wyniki testu 
szóstoklasistów i gimnazjalistów i wiele innych.

Tygodnik „Wspólnota” zajmuje się tematyką sa-
morządu terytorialnego. Od lat przygotowuje ranking 
wydatków na administrację ponoszonych przez mia-
sta. W zestawieniu ogłoszonym w czerwcu Tychy zaję-
ły szóste miejsce wśród miast na prawach powiatu, jako 
jedno z miast, które ponoszą najniższe wydatki na ad-
ministrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Innego rodzaju ranking zaprezentował niedawno 
tygodnik „Wprost”. Zestawił on dane o przestępczości 

w miastach powyżej stu tysięcy mieszkańców. Lista ob-
jęła 39 miast, przy czym na pierwszych miejscach zna-
lazły się miasta, w których przestępczość jest najwyższa. 
Tychy uplasowały się na 36. pozycji. Bezpieczniejsze 
okazały tylko Częstochowa, Płock i Białystok. Niepo-
kojące jest jednak to, że miasta naszego regionu przo-
dują w rankingu 
„polskich stolic 
zbrodni”: Kato-
wice są na pierw-
szym miejscu, 
w pierwszej dzie-
siątce znalazły się tak-
że Chorzów i Gliwice.

– Tak dobre miejsca 
w rankingach to powód 
do dumy. Cieszę się, że na-
sze wysiłki na rzecz popra-
wy warunków życia w mie-
ście są dostrzegane na szerszym 
forum – mówi prezydent Tychów An-
drzej Dziuba.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Tychy 
zajęły trzecie miejsce w rankingu „Profesjonalna Gmi-
na Przyjazna Inwestorom” oraz szóste w ogólnopol-
skim rankingu samorządów tygodnika „Wspólnota”. 
Niedawno miasto otrzymało także certyfikat zakończo-
nego sukcesem udziału w akcji społecznej „Przejrzysta 
Polska”. MARCIN LAUER

W gronie najlepszych

Jako przewodniczący kapituły, która oceniała gminy, mogę powiedzieć, że zaprocentowała sy-

stematyczna praca gospodarzy miasta, a przede wszystkim samych tyszan. Dobre plany roz-

wojowe, inwestycje w drogi i infrastrukturę, świetne pomysły na upiększanie miasta, wspar-

cie dla rozwoju przedsiębiorczości, także tej małej, niemal najniższe na Śląsku bezrobocie – to 

główne atuty Tychów.

Potraficie wykorzystać takie skarby jak Fiat i Paprocany, umiejętnie absorbujecie środki unij-

ne. Dobra obsługa mieszkańców i takiż poziom nauczania w szkołach, sporo studentów, nowe 

pomysły dla artystów i promocja kultury – wszystko to wyszło w rankingu. Gratuluję! NOT. ML

Mówi prof. Jerzy Buzek
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Kilka dni temu ukazała się niezwykła 

płyta pt. „Rogue’s Gallery: Pirate Bal-

lads, Sea Songs & Chanteys” – 43 utwory, 

interpretacje najbardziej znanych pieś-

ni marynistycznych wykonane przez 

największych artystów współczes-

nej sceny rockowej. W nagraniach wzięli 

udział m.in. Bono, Bryan Ferry, Nick 

Cave, Sting i Lou Reed. Pierwsze recen-

zje płyty są entuzjastyczne. W polskich 

mediach wiadomość o jej wydaniu zo-

stała podana jako część opisu unikato-

wego w skali światowej zjawiska, jakim 

jest polski ruch szantowy. Od ponad 30 

lat w kraju, którego tradycje morskie 

są, oględnie mówiąc, skromne, kwitnie 

muzyka żeglarska.

Skala polskiego ruchu szantowego jest im-
ponująca. Ponad 20 dużych festiwali rocz-

nie, setki sprzedanych płyt, a przede wszyst-
kim idąca w tysiące publiczność uczestnicząca 
w koncertach, rekrutująca się głównie spośród 
młodzieży. Wielbiciele i znawcy szant z całe-
go świata nie mogą się nadziwić temu zjawi-
sku i wskazują Polskę jako kraj, dzięki które-
mu tradycyjne morskie śpiewanie ma szansę 
na przetrwanie.

Na szantowej mapie Polski Tychy są miej-
scem szczególnym. To tutaj odbywa się jedna 
z największych imprez – „Port Pieśni Pracy 
– Szanty z Sercem”. Fani żeglarskiego śpiewa-
nia spotykają się zawsze w ostatni weekend 
sierpnia w ośrodku w Paprocanach. Spoty-
kają się, by słuchać swojej ulubionej muzyki, 
ale przy okazji festiwalu prowadzą działania 
charytatywne. Zaczęło się w 2001 roku, kiedy 

Polska ogarnięta była powodzią. Tyscy wielbi-
ciele muzyki żeglarskiej zebrali wówczas kil-
kadziesiąt tysięcy złotych, które przekazano 
dotkniętym powodzią mieszkańcom gminy 
Zator. Rok później celem festiwalowej zbiór-
ki była akcja „Pajacyk”. Od 2003 roku tyskie 
szanty służą zasileniu budżetu Fundacji Roz-
woju Kardiochirurgii, realizującej projekt Pol-
skiego Sztucznego Serca.

Tyska impreza ma swoją markę. Zosta-
ła zauważona m. in. przez redakcję „News-
weeka”, który „Szanty z Sercem” wymienił 
wśród polecanych przez siebie sierpniowych 
wydarzeń kulturalnych.

Artystyczną i merytoryczną opiekę nad 
festiwalem sprawuje zespół Perły i Łotry. Kie-
dy podczas ostatniego festiwalu w Mikołaj-
kach anonsowano pojawienie się muzyków 
na scenie konferansjer, na co dzień gitarzysta 
grupy Mietek Folk przedstawił zespół z wy-
raźnym wzruszeniem: „Perły są organizato-
rami tyskiego festiwalu. Ich dzieło służy po-
mocy potrzebującym. Dzięki ich pracy polscy 
szantymeni śpiewali w Tychach na rzecz rato-
wania mojego dziecka – chorego na białacz-
kę Wojtusia Iłowskiego. Ten koncert pomógł 
zdobyć potrzebne pieniądze. Dzisiaj Wojtuś 
jest zdrowy”. Tyscy wielbiciele szant mogą być 
dumni ze swojego dzieła.

Najbliższa edycja festiwalu odbędzie się 
26 i 27 sierpnia.

Wystąpią zespoły: Smugglers, Mechanicy 
Shanty, Paweł Leszoski i DNA, Sąsiedzi, Zej-
man i Garkumpel, Atlantyda, Carrantuohill, 
Pchnąć w Tę Łódź Jeża, Ryczące Dwudziestki 
oraz Perły i Łotry.

SEBASTIAN POMORSKI

powód do dumy

Szanty z Sercem

Zespół Stonehenge z Jastrzębia Zdroju na scenie tyskiego festiwalu
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teczka personalna

MARIUSZ MASTERNAK

GKS Tychy`71

Po dziesięciu latach rozłąki 
z tyskim klubem zawodnik 

pierwszoligowych Ruchu Chorzów 
i Pogoni Szczecin powraca, aby po-
móc GKS w walce o awans do III ligi. 
Ten doświadczony obrońca – ponad 
120 meczów w pierwszej lidze – świętował awans 
tylko raz: w 2004 roku z Pogonią Szczecin. 30-la-
tek dodatkowo związał się z Tychami 1 lipca, bo-
wiem właśnie tutaj stanął na ślubnym kobiercu. 
Oboje z żoną przepadają za niedzielnymi obiada-
mi u rodziców. Największym marzeniem Mariu-
sza jest wybudowanie domu.

SZYMON BOBLA

GKS Tychy`71

20-latek został pozyskany 
z Unii Bieruń Stary i dopie-

ro co zadebiutował na boiskach IV 
ligi, ale jest to zawodnik ze sporym 
potencjałem. Piłkarz nie ukrywa, 
że chciałby związać swoją przyszłość 
z GKS Tychy’71. Bobla jest uczniem Technikum 
Górniczego w Bieruniu Nowym. Ma dziewczy-
nę Joannę, z którą stara się spędzać jak najwięcej 
wolnego czasu. Jest zapalonym miłośnikiem do-
brych filmów.

TOMASZ WOŁKOWICZ

GKS Tychy

Wicemistrzowie Polski wzmoc-
nili swój skład ściągając do Ty-

chów tego ambitnego i walecznego 
27-letniego napastnika. Wychowanek 
Naprzodu Janów grał w Katowicach, 
Oświęcimiu i Nowym Targu. Swoją 
przygodę z hokejem rozpoczął jako siedmiolatek. 
Jest mężem Anny (piłkarki ręcznej) oraz ojcem 
19-miesięcznej Mai. Lubi pływać żaglówką, jeź-
dzić na nartach wodnych oraz łowić ryby.

PAWEŁ ZMARLAK

Big Star Tychy

Ten 24-letni zawodnik grający 
na pozycji silnego skrzydłowego 

i centera grał w Zagłębiu Sosnowiec 
jako junior oraz CKS 1924 Czeladź. 
Tyscy koszykarze mają nadzieję, 
że swoją grą wesprze zespół w wal-
ce o awans. W tym roku ukończy Akademię 
Wychowania Fizycznego w Katowicach. Inte-
resuje się motoryzacją, muzyką oraz śledzi roz-
grywki ligi NBA.  PŚ

Rozpoczyna się sezon sportowych 

zmagań. Dlatego też prezentujemy 

Czytelnikom sylwetki zawodników, 

którzy zasilą tyskie kluby: piłkarski 

GKS Tychy’71, hokejowy GKS oraz 

koszykarski Big Star.
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nasz gość

Tychy są mi bliskie

O swoich związkach z Tychami opowia-

da Adam Otręba, gitarzysta legendar-

nego zespołu Dżem.

Nigdy nie ukrywałem, że Tychy są mi wyjątkowo 
bliskie. Jak daleko sięgam pamięcią, pojawiają się 
na mapie moich wspomnień. Już jako dzieciaki 
jeździliśmy wraz z bratem na wakacje do naszej 
cioci, która mieszkała na osiedlu A, tuż obok 
dworca kolejowego. To były fajne czasy. Wiado-
mo – młodzieńcze! 

Ówczesne Tychy kojarzyły mi się z niskimi 
blokami, górniczymi rodzinami i właśnie z naszą 
kochaną ciotką. Poza osiedle A wyszedłem do-
piero, kiedy poznaliśmy Ryśka Riedla. Wtedy za-
wędrowałem aż na osiedle F i odkryłem zupełnie 
inne miasto. Było bardziej kolorowe, muzyczne, 
przyjazne artystom. Graliśmy w Domu Kultury 
„Górnik” oraz w „Tęczy”. Szczególnie zadowolony 
byłem, kiedy występowaliśmy w Teatrze Małym. 
W tym samym, do którego chodziłem ze wspo-
mnianą ciocią na przedstawienia. 

Od tamtego czasu minęły już długie lata i dzi-
siaj Tychy postrzegam jako miejsce nowoczesne. 
Zwraca uwagę duża ilość rond i dobre drogi oraz 
komunikacja miejska. Ludziom chyba też się do-
brze żyje, bo na brak atrakcji nie mogą narzekać. 
Przykładem niech będzie ostatni festiwal imienia 
naszego Ryśka. Trzeba mieć wiele fantazji, żeby 
stworzyć coś takiego. Jeżeli chodzi o Paproca-
ny, uważam, że to miejsce wymaga rewitalizacji. 
To piękny teren, a niestety tamtejsza infrastruktura 
zupełnie do niego nie przystaje. 

o tym się mówi

5

Już dzisiaj Tychy należą do najbez-

pieczniejszych miast aglomeracji ślą-

skiej. Wiele wskazuje na to, że statysty-

ki mają szansę jeszcze się poprawić. Już 

jesienią w trzech punktach miasta poja-

wią się kamery, które będą obserwować 

to, co dzieje się w ich zasięgu. A zasięg 

będzie spory – w sumie kilkanaście ty-

sięcy metrów kwadratowych, przez któ-

re każdego dnia przewijają się tysiące 

tyszan.

Centrum dowodzenia systemu monitorin-
gu będzie siedziba Straży Miejskiej. Stam-

tąd właśnie specjalnie przeszkolony dyspozytor 
będzie obserwował, co dzieje się na tyskich uli-
cach. Docierać będą do niego sygnały z okolic 
hipermarketu Real oraz Tyskich Hal Targowych, 
okolic Centrum Handlowo-Rozrywkowego City 
Point przy al. Jana Pawła II oraz terenu dworca 
PKP na osiedlu A. Kamery będą działać także 
w nocy. Niestraszne będą im wichury, deszcze 
czy śniegi, gdyż sprzęt ma wbudowany system 
ogrzewania oraz stabilizacji obrazu.

– Kamery mogą też przybliżać zarejestro-
wany obiekt, tak że obserwator może skupić 
się małej części szerokiej panoramy obrazu – 
mówi Tomasz Powierża, naczelnik Wydziału 
Informatyki Urzędu Miasta.

Dyspozytor będzie miał kontakt z policją 
oraz strażnikami, którzy akurat są w terenie. 
Od momentu zauważenia niepokojącego zda-

rzenia do przybycia na miejsce patrolu nie po-
winno minąć więcej niż kilka minut. Docelowo 
kamer ma być kilkanaście i mają objąć najbar-
dziej niebezpieczne miejsca w mieście.

Idea uruchomienia monitoringu wpisu-
je się w program e-tychy, w ramach którego 
w niedalekiej przyszłości przewidywane jest 
m.in. uruchomienie platformy internetowej 
czy lokalnej telewizji. Do przesyłania sygnału 
wykorzystywana będzie sieć światłowodowa 
towarzysząca liniom ciepłowniczym Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej. W ten właśnie 
sposób można połączyć kamery uliczne z cen-
trum dowodzenia.

Wykorzystanie światłowodu jest rozwią-
zaniem skutecznym, ale także tanim. W po-
równaniu z innymi miastami wdrażającymi 
podobne projekty, pozwala zaoszczędzić kilka-
dziesiąt procent kosztów.

MARCIN SITKO

bezpieczeństwo

Pod okiem kamery

Dziś fotomontaż, niedługo rzeczywistość
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1,1 mln zł
w Jastrzębiu 

Zdroju

200 tys. zł
w Tychach

Koszt wdrożenia monitoringu
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Zapowiadany w poprzednim 
numerze „Twojego Miasta” Tyski 
Festiwal Muzyczny im. Ryśka Riedla 
(29-30 lipca) ściągnął rekordową 
liczbę uczestników – codziennie 
nad Jezioro Paprocańskie 
przychodziło ok. 15 tysięcy osób. 
Największym zainteresowaniem 
publiczności obok gwiazdy festiwalu 
– Taj Mahala cieszył się koncert 
zespołu Dżem.

A
RC

Wicemistrzowie Polski – hokeiści GKS 
Tychy zaprezentowali się po wakacyjnej 
przerwie kibicom. Przedsmakiem 
ligowych rozrywek są mecze sparingowe, 
organizowane na tyskim lodowisku 
średnio raz w tygodniu.

Kilka tysięcy samochodów poświęcił biskup 
Józef Kupny podczas uroczystości ku czci 
św. Krzysztofa, patrona kierowców 
i miasta Tychy (30 lipca). Biskup apelował też 
o odpowiedzialność i trzeźwość na drogach.
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zapytaj prezydenta

Odpowiada

prezydent Tychów

ANDRZEJ DZIUBA:

– Czy zamierza Pan ponownie 
starać się o urząd prezydenta?

– Pełnienie tego urzędu to 
dbanie o wspólne sprawy miesz-
kańców naszego miasta i ich godne 
reprezentowanie. Daje to oprócz 
wielu trudów także mnóstwo sa-
tysfakcji. Po czterech latach mam 
poczucie dobrze wykonanej pra-
cy oraz przekonanie, że tyszanie, 
którzy głosowali na mnie przed 
czterema laty, również są zadowo-
leni ze swojego wyboru. W ciągu 

niespełna trzech lat wypełniłem 
zobowiązania wobec wyborców, 
o czym informowałem w Rapor-
cie Śródkadencyjnym, dostępnym 
ciągle na www.andrzejdziuba.pl. 
Ostatnie kilkanaście miesięcy 
to czas podejmowania kolejnych 
wyzwań na rzecz rozwoju miasta. 
To ważne projekty i działania, któ-
rych dokończenie wymaga cza-
su i determinacji. Tak więc za-
mierzam po raz drugi ubiegać się 
o stanowisko prezydenta Tychów.

– Jakie programy stypendialne 
są dostępne dla uczniów i studen-
tów mieszkających w Tychach?

– Do końca września stu-
denci mogą składać do wnioski 
o stypendium Samorządu Miasta 
Tychy „Quod discis, tibi discis”. 
Aktualnie Ośrodek Informacji 
Europejskiej przyjmuje wnioski 
studentów, którzy spełniają kry-
teria, by ubiegać się o stypendia 
ze środków unijnych. O stypen-
dia w ramach tego samego pro-
gramu mogą w Miejskim Zarzą-
dzie Oświaty starać się uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych. MZO 
przyznaje także stypendia i zasił-
ki szkolne osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji materialnej. 
Wyróżniający się uczniowie mogą 

otrzymać także stypendia Preze-
sa Rady Ministrów czy Ministra 
Edukacji Narodowej.

– Co dzieje się z pałacem przy 
ul. Katowickiej? Jak długo jeszcze 
będzie straszył mieszkańców?

– Obiekt ten wydzierżawiliśmy 
wrocławskiej firmie Spiż. Powsta-
nie tam mini browar z zapleczem 
gastronomicznym i hotelowym. 
W tym roku wyremontowana zosta-
nie muszla koncertowa i zabytkowa 
pijalnia piwa, a w przyszłym ruszy 
remont samego pałacu. Pod koniec 
2007 roku to miejsce powinno być 
już jedną z wizytówek Tychów. 

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

WRZESIEŃ 2006
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18 sierpnia o 17 na Jeziorze Paprocańskim 
rozpoczęła się trwająca 24 godziny 
III Tyska Sztafeta Kajakowa, w której 
uczestniczyło kilkadziesiąt dwuosobowych 
ekip. W nocy trasa została oświetlona 
lampionami, co przy gwiaździstym niebie 
stwarzało niezapomnianie wrażenie.

9 sierpnia odbyły się obchody Święta Wojska 
Polskiego. Nie zabrakło defilady, uroczystej 
mszy św., apelu pod Pomnikiem Powstańca, 
pokazów sprzętu wojskowego i tradycyjnej 
żołnierskiej grochówki.
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Osoby biorące udział w kursach nauki 
jazdy mogą uczestniczyć w zajęciach 
profilaktycznych organizowanych 
przez tyską Izbę Wytrzeźwień. Także 
w czasie wakacji kursanci spotykali się 
z psychologiem, który przestrzegał przed 
skutkami jazdy samochodem po spożyciu 
alkoholu.
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Wkrótce rozpoczyna się rok 

szkolny. Ten dzień jest szcze-

gólnie ważny dla tych, którzy 

przekroczą szkolne progi po 

raz pierwszy.

O swoich wyobrażeniach i pla-
nach mówią dzieci z Przed-

szkola Niepublicznego Integracyjne-
go przy ul. Nałkowskiej i Przedszkola 
nr 21 przy ul. Zelwerowicza.

DARIA

DOMIN

Cieszę się, że 
idę do szkoły, 
bo będę 
mieć spokój 
z przedszkolem. 
Nudzi mi się już 
w nim. W szko-
le chciałabym 
rysować, ale nie 
wiem jeszcze, co. Chcę się też uczyć 
matematyki. Już ją przerabiałam 
z moją dużą siostrą. Dodawanie 
i odejmowanie jest takie fajne. Wolę je 
niż czytanie, choć bardzo lubię, jak czyta 
mi się bajki. Na przykład Kopciuszka.

WIKTORIA

PYCIARZ

Ja się szkoły 
nie boję, ale 
matematyki 
tak. Lubię 
chodzić 
na basen 
i chciałbym, 
żebyśmy 
w szkole też 
tam chodzili. Mam tam swojego 
trenera. Tego samego, co mój brat. 
Wiem, że w szkole nie można się 
bawić, a jak się jest niegrzecznym, 
to trzeba iść do kąta. Mam już 
różowy tornister z Witcha.

KUBA

SKIBA

Chcę pójść 
do szkoły 
i jestem 
bardzo 
ciekawy, jak 
tam będzie.
W przedszkolu 
jest fajnie, 
ale trochę się

już nudzę. Mam kolegę, który 
już chodzi do szkoły i mówił 
mi, że szkołę wymyślili po to, by 
męczyć uczniów. Ale ja mu nie 
wierzę. Chyba mu tam nie poszło 
i dlatego tak mówi. Chciałbym się 
uczyć biologii, bo interesuję się 
zwierzętami. Trochę się martwię, 
że będę musiał zmienić przyjaciół. 
No i będę musiał wcześniej chodzić 
spać, bo teraz to zdarza mi się kłaść 
nawet o 12.00 w nocy.

DANIEL

SAMOSZYN

Chętnie pójdę 
do szkoły, 
choć wiem, 
że tam można 
się będzie 
bawić tylko 
na przerwach, 
a nie tak, 
jak w przed-
szkolu. Wiem o tym od mojego 
kolegi Kamila. W szkole będę 
siedział w ławce i będą mnie uczyć 
na przykład o zwierzętach. Pisać 
i czytać już właściwie umiem, 

ale pewnie też będziemy się tego 
uczyć. Nie jestem pewny, ale chyba 
ktoś jeszcze z mojego przedszkola 
pójdzie do tej szkoły. Byłoby fajnie, 
bo miałbym kolegów.

MACIEK

MONIUSZKO

Nie boję się 
szkoły. Wiem, 
że będziemy 
mieć tam 
lekcje 
i chodzić 
do dyrektorki, 
bo ona jest 
w szkole 
najważniejsza. Mam już plecak 
z Nike. Mama mi kupiła. Cieszę 
się, że idę do szkoły, bo będę się 
tam mniej uczył niż teraz. Teraz 
musiałem się uczyć pisać i czytać. 
Szybkie czytanie nie jest łatwe. 
Wiem, że w mojej szkole jest 
sklepik z chipsami i hamburge-
rami. Bardzo je lubię i będę je 
kupował. Mama będzie mi dawała 
15 złotych kieszonkowego.
 

co Wy na to?

My się szkoły nie boimy

WRZESIEŃ 2006
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Dokładnie przed 60 laty 
rozpoczęła się historia szkolnictwa 
zawodowego – i ogólniej 
ponadpodstawowego – w Tychach.

W 1946 roku Ludwik Bogobowicz 
zorganizował Państwowe Gimnazjum 

Spółdzielcze (przygotowujące pracowników 
handlu), a Czesław Grot Publiczną Szkołę 
Dokształcającą Zawodową. Czas powstania 
szkół był znamienny – obie stwarzały dorosłej 
młodzieży szansę uzupełnienia wykształcenia, 
w uzyskaniu którego przeszkodziły lata wojny. 

Szkołę zorganizowaną przez Czesława 
Grota można uznać za „matkę” wszystkich 
szkół zawodowych w Tychach (z wyjątkiem 
„Browarnika”). To z niej, po kilku latach prze-
kształceń i licznych zmianach nazw, powstała 
między innymi Szkoła Rzemiosł Budowlanych. 
Popularna tyska „Budowlanka” przed wakacja-
mi, w czerwcu, świętowała 45-rocznicę powsta-
nia, warto zatem poświęcić jej więcej uwagi. 

Szkoła zawodowa, założona przez Cze-
sława Grota, powstawała w pomieszczeniach 
Szkoły Powszechnej nr 1 przy placu Wolno-
ści, po czym przeniosła się do wyremontowa-
nego lokalu przy ulicy Kościuszki, a później 
do budynku Technikum Browarniczego. Nosi-
ła wówczas nazwę Zasadnicza Szkoła Metalo-
wo-Budowlana w Tychach. Jej dyrektorem był 
Sylwester Horczyński.

W 1958 roku zapadła decyzja o budowie 
własnej siedziby dla szkoły kształcącej po-
szukiwanych fachowców branży budowlanej, 
a w ślad za tym – decyzja o podzieleniu do-
tychczasowej „zawodówki” i wyodrębnieniu 
z niej Szkoły Rzemiosł Budowlanych. To dla 
tej szkoły powstawał okazały gmach na osied-
lu E. Jego zaprojektowanie powierzono parze 
młodych architektów – Marii i Andrzejowi 
Czyżewskim, którzy wówczas właśnie związa-
li się z tyskim Miastoprojektem i zamieszkali 
w Tychach. Jak wspomina Andrzej Czyżewski, 

w projektowaniu ograniczeni byli wykonany-
mi wcześniej (według innego projektu) funda-
mentami – musieli zatem trzymać się obrysu 
głównego budynku. Cała reszta – koncepcja 
funkcjonalna, pomysł zastosowania wybranej 
technologii, kształt i detal architektoniczny – 
to dzieło Czyżewskich. 

Szkoła już w trakcie budowy uznana zo-
stała za wizytówkę miasta. Okazałość gma-
chu, ciekawa forma łupiny przy wejściu głów-
nym, basen powstający pod salą gimnastyczną 
(pierwszy kryty basen w Tychach), wielka aula, 
wznoszony tuż obok internat i nowoczesne 
warsztaty szkolne – to wszystko przyciągało 
uwagę – i mieszkańców, i władz. Budowę wizy-
tował wojewoda Jerzy Ziętek. Na uroczystość 
oddania obiektu do użytku w 1962 roku przy-
jechał i Ziętek, i Edward Gierek, wówczas I se-
kretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR. To on 
przecinał wstęgę.

W 1962 roku, przy wprowadzaniu Szko-
ły Rzemiosł Budowlanych do nowej siedziby, 
utworzone zostało zarazem Technikum Bu-

dowlane – pięcioletnie dla absolwentów szkół 
podstawowych i trzyletnie dla absolwentów 
szkoły zawodowej. Tyska budowlanka stała się 
renomowaną „uczelnią”; jej znakomite wypo-
sażenie i obszerny internat przyciągały ucz-
niów z całego województwa i innych regionów 
Polski. Przez całe lata sławą cieszyły się niektó-
re specjalności tej szkoły, szczególnie atrak-
cyjna (i oblegana przez kandydatki) była klasa 
dziewczęca kształcąca asystentki dla biur pro-
jektowych, tzw. klasa kreślarska.

Przez pierwszych kilka lat funkcjonowa-
nia w nowym obiekcie pełniła „Budowlanka” 
również ważną rolę kulturotwórczą – na scenie 
w jej wielkiej auli występowały z przedstawie-
niami zespoły aktorskie teatrów śląskich. To 
były spektakle nie tylko dla uczniów, ale rów-
nież dla mieszkańców miasta, kupujących bile-
ty. Widownia wypełniona była zawsze po brze-
gi.

MARIA LIPOK-BIERWIACZONEK
Szkic dedykuję mojemu Ojcu, który „Bu-

dowlankę” współtworzył.

„Budowlanka”

Tak wyglądała „Budowlanka” na pocztówce z początku lat 60.
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Odwiedziny wojewody Jerzego Ziętka
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Za 5,28 mln zł Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej (PEC) w Tychach 
wybuduje w dzielnicy Wilkowyje 
nowoczesną kotłownię wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. 
Obiekt zostanie oddany do użytku 
przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego 2006/2007. Kotłownia 
dostarczy ciepło mieszkańcom 
dzielnicy oraz zlokalizowanym tam 
przedsiębiorstwom.

W Wilkowyjach PEC montuje trzy kotły 
retortowe o mocy 5,4 MW, w których 

w sposób ekologiczny spalany będzie węgiel 
kamienny – paliwo najtańsze i jednocześnie 
najbardziej dostępne na Śląsku. PEC pozosta-
wił sobie możliwość dobudowania w przyszło-
ści czwartego kotła, co zwiększy moc kotłowni 
do 7,5 MW. Istniejąca już sieć ciepłownicza jest 
przystosowywana do przyjęcia energii produ-
kowanej w nowoczesnej ciepłowni.

Kotły z paleniskami retortowymi zasto-
sowane w obiekcie posiadają tzw. świadectwa 

bezpieczeństwa ekologicznego. Oznacza to, 
że bez dodatkowych kosztownych instalacji 
(np. odsiarczania spalin) paliwo będzie spala-
ne w sposób przyjazny dla środowiska. Wyko-
rzystanie węgla nie doprowadzi do wzrostu cen 
energii oferowanej odbiorcom, a jednocześnie 
zapewni zbyt śląskim kopalniom. Prace projek-
towe i opracowanie wniosku o dofinansowanie 
unijne rozpoczęto we wrześniu 2005 r.

Koszt budowy kotłowni wyniesie 2,25 mln 
zł netto, do tego doliczyć należy wydatki na wy-
mianę sieci ciepłowniczej i renowację terenu, 
co łącznie zamknie się kwotą 5,28 mln zł netto. 
Ze środków Zintegrowanego Programu Roz-
woju Regionalnego zostanie zrefundowane 1, 
46 mln zł. Pożyczki na realizację przedsięwzię-
cia w wysokości 3,9 mln zł udzielił Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Nowa kotłownia w Wilkowyjach nie jest je-
dyną inicjatywą ekologiczną w mieście. Od 2002 
roku Urząd Miasta prowadzi program ogranicze-
nia niskiej emisji. W latach 2002-2004 w ramach 
programu wymieniono 1500 starych kotłów wę-
glowych za sumę 15 mln złotych. Zastąpiły je 
nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła, przede 
wszystkim na tzw. „groszek”. Mieszkańcy mogli 

liczyć na 70-procentowe dofinansowanie kosz-
tów inwestycji. W efekcie co roku na miasto spa-
da o 2 tys. ton zanieczyszczeń mniej. Program 
jest kontynuowany. Na lata 2006-2007 planowa-
na jest wymiana 700 kolejnych kotłów za 8 mln 
złotych. PEC Tychy po raz kolejny jest operato-
rem tego pionierskiego programu.

Czystsze niebo nad miastem to dążenie 
wielu samorządowców. 22 września w Urzędzie 
Miasta Tychy odbędzie się konferencja, w ra-
mach której włodarze śląskich gmin będą mo-
gli zapoznać się z doświadczeniami Tychów. 
Tego samego dnia PEC planuje zainaugurować 
funkcjonowanie nowej kotłowni.

Od 29 września w trzy kolejne piątki 
w mieście będą się odbywały pikniki ekolo-
giczne, podczas których tyszanie zainteresowa-
ni wymianą kotła ciepłowniczego będą mieli 
możliwość zapoznania się z ofertą producen-
tów i instalatorów. Pozostali uczestnicy pik-
ników w niekonwencjonalny sposób poznają 
ekologiczne metody korzystania z węgla. Orga-
nizatorzy zapowiadają niezapomniane wraże-
nia. Informacja dotycząca lokalizacji pikników 
zostanie umieszczona do 10 września w serwi-
sie www.umtychy.pl.

KRZYSZTOF NIEZGODA

WRZESIEŃ 2006

Tychy stolicą śląskiej ekologii

Kotłownia w Wilkowyjach wkrótce będzie gotowa
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Twoje dziecko po raz pierwszy w życiu idzie 

do szkoły. Jak je to tego przygotować radzi 

Anna Gryn, pedagog i terapeuta z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach.

N ie można zapominać o lęku, który może to-
warzyszyć pierwszym dniom w szkole. Do-

brze jest opowiedzieć, jak będzie wyglądał ten 
dzień. Najlepiej spróbujmy go razem narysować 
– przemawia to do wyobraźni dziecka. Porozma-
wiajmy z nim o szkole, nie tylko przed 1 września, 
ale codziennie. Wtedy można na bieżąco rozwie-
wać niepokój.

Poza tym na pewno nie zaszkodzi zbadać 
wzrok i słuch dziecka. Uczeń niedowidzący, nie-
dosłyszący, z poważną wadą postawy lub cho-
ry szybciej się męczy, trudniej utrzymuje uwagę. 
W szkole ważna jest sprawność manualna, koor-
dynacja, wyobraźnia przestrzenna, dlatego warto 
robić z dzieckiem ćwiczenia, rozwijające te umie-
jętności. Pomoże mu to w nauce pisania, czytania 
i matematyki. Opowiadanie dziecku bajek rozwija 
w nim umiejętność słuchania i poszerza słowni-
ctwo. Dziecko, które ma duży zasób słów, łatwiej 
wyrazi swoje potrzeby i przeżywane emocje.

Warto, aby dziecko miało stały plan dnia, 
właściwie oświetlone miejsce do nauki i obowiąz-
ki, z których musi się wywiązywać: sprzątanie 
własnego pokoju, składanie ubrań, segregowanie 
zabawek, mycie lalek czy samochodów.

Wierszyki, piosenki mówione i śpiewane z ro-
dzicami lub dziadkami to z kolei forma ćwicze-
nia pamięci. I jeszcze jedna z ważnych spraw dla 
pierwszoklasisty. To umiejętność rywalizowania. 
Ćwiczymy ją chociażby podczas gier planszowych. 
Jeżeli mimo naszego zaangażowania coś nas nie-
pokoi, zawsze można uzyskać bezpłatną profesjo-
nalną pomoc w Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Tychach przy ul. Gen. Andersa 16 (tel. 
032 327 17 66 lub 032 227 23 92), zatrudniającej 
psychologów, pedagogów, logopedów i psychiatrę 
wieku rozwojowego.   

rada fachowca

Pierwszy raz 

do szkoły

krzyżówka tyska

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 24 utworzą hasło. Prosimy o przesyłanie 
rozwiązania na adres: Redakcja „Twojego Miasta”, Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 
49, pokój 916. Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało „Tyskie klimaty”. Nagrody 
zdobyli: Anna Szczepanik, Józef Osmak i Tomasz Żłobiński.
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