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informacje

1 wrzeÊnia zosta∏ oddany do u˝ytku w´ze∏
drogowy przy ul. Beskidzkiej, a ju˝ od po∏o-
wy sierpnia kierowcy mogà jeêdziç nowym
odcinkiem trasy DK1 Katowice-Bielsko na
wysokoÊci osiedla Z.

Inwestycja - budowa wiaduktu drogowe-
go nad ul. Sikorskiego rozpocz´∏a si´
w kwietniu ubieg∏ego roku. Jej koszt wyniós∏
8 mln 637 tys. z∏. 4,5 mln z∏ miasto pozyska-
∏o w formie bezzwrotnej subwencji z Banku
Âwiatowego. 

Wykonawcà prac by∏a firma Deutsche
Asphalt GmbH, wybrana w drodze przetar-
gu mi´dzynarodowego. 

Przebudowa drogi by∏a konieczna ze
wzgl´du na niebezpieczne skrzy˝owanie 
ul. Beskidzkiej z ul. Targiela. Dochodzi∏o tam
do wielu groênych, cz´sto Êmiertelnych wy-
padków. Kierowcy wje˝d˝ajàcy z osiedla na
drog´ krajowà musieli d∏ugo czekaç na w∏à-
czenie si´ do ruchu. Od wrzeÊnia zmotory-
zowani mogà korzystaç z bezpiecznego
wjazdu na ul. Beskidzkà od ul. Sikorskiego.
RównoczeÊnie z uruchomieniem w´z∏a dro-
gowego nastàpi cz´Êciowe zamkni´cie
skrzy˝owania ul. Beskidzkiej z ul. Targiela, z
której mo˝liwy b´dzie wy∏àcznie skr´t w
prawo. (AC)

94 tyskie rodziny skorzysta∏y w tym roku
z rzàdowego programu „Wyprawka szkolna
w roku szkolnym 2003/2004” realizowane-
go przez Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecz-
nej. Program zapewnia komplet podr´czni-
ków dla klasy pierwszej oraz wyposa˝enie tj.
tornister, strój gimnastyczny i przybory
szkolne o wartoÊci 90 z∏. ¸àcznie na ten cel
wydano 8 460 z∏otych.

O zakwalifikowaniu si´ do programu de-
cydowa∏ dochód rodziny w przeliczeniu na

osob´. W przypadkach szczególnie uzasad-
nionych (bezrobocie obojga rodziców, wie-
lodzietnoÊç, d∏ugotrwa∏a choroba) wypraw-
ki przyznano dzieciom z rodzin, w których
poziom dochodu jest nieco wy˝szy ni˝ wy-
nosi tzw. kryterium dochodowe.

W roku szkolnym 2003/2004 w Tychach
nauk´ w pierwszych klasach rozpocz´∏o
1148 dzieci. 

(IC)
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W´ze∏ otwarty

Z wyprawkà do szko∏y

3 mln 584 tys. z∏ przeznaczy∏o w tym ro-
ku miasto na remonty placówek oÊwiato-
wych. Najdro˝sze prace remontowe
w okresie wakacji zosta∏y przeprowadzane
w Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wol-
noÊci - odwodniono budynek i wyremon-
towano dach. Remont kosztowa∏ 269 700
z∏. Od nowego roku szkolnego uczniowie
Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów mogà
çwiczyç w odnowionej sali gimnastycznej.
LicealiÊci z LO nr 1 rozpocz´li lekcje w Êwie-
˝o wymalowanych salach, a uczniowie LO
nr 2 wchodzà do szko∏y przez wyremonto-
wane wejÊcie.

W czterech tyskich szko∏ach w okresie
wakacji modernizowane by∏y sale lekcyjne
na potrzeby pracowni komputerowych -
w SP nr 4 przy ul. OÊwi´cimskiej, w SP nr
22 przy ul. Harcerskiej, w SP 36 przy ul. De
Gaulle’a, Gimnazjum nr 5 przy ul. M∏odzie-
˝owej. Remonty te poch∏on´∏y prawie 140
tys. z∏.

Remonty zosta∏y przeprowadzone rów-
nie˝ w budynkach przedszkoli. Tam najcz´-
Êciej odnawiane by∏y posadzki i parkiety.

(AC)
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W paêdzierniku odb´dà si´ konsultacje spo∏eczne dotyczàce powo∏ania dzielnic - nowe-
go systemu jednostek pomocniczych, który ma zastàpiç dotychczasowe osiedla. 

Wed∏ug planów dzielnice majà byç powo∏ane jeszcze w tym roku, po przyj´ciu przez Ra-
d´ Miasta odpowiednich uchwa∏. BezpoÊrednio po ustanowieniu nowych jednostek odb´-
dà si´ wybory do Rad Dzielnic.

O problemie napiszemy szerzej w kolejnym numerze „TM”.
(ML)

Od 10 wrzeÊnia ponownie czynna b´dzie
P∏ywalnia Miejska przy ul. Edukacji. Niemal
dwutygodniowa przerwa zwiàzana by∏a
z przeglàdem technicznym urzàdzeƒ.
Czyszczona jest niecka basenu, a ubytki gla-
zury uzupe∏niane.

Przypomnijmy, ˝e w grudniu 2001 roku
zakoƒczy∏a si´ przebudowa obiektu. Po-
wsta∏y dwie nowe niecki basenu, zje˝d˝al-
nia, jaccuzi, sauna oraz si∏ownia, wyremon-
towany zosta∏ basen dzieci´cy. Obiekt od-
wiedza wiele osób, które chcà czynnie wy-
poczywaç. W 2002 roku basen odwiedzi∏o

ponad 220 tys. osób. Z sauny skorzysta∏o
oko∏o 7 tysi´cy osób, tyle samo z si∏owni.
Od poczàtku tego roku do koƒca lipca ba-
sen odwiedzi∏o ponad 120 tys. osób, saun´
- 5 tys., a si∏owni´ 4 tys. osób. 

Od wrzeÊnia wprowadzony zostanie no-
wy regulamin p∏ywalni. Osoby korzystajàce
z przedpo∏udniowych zaj´ç na basenie
w grupach zorganizowanych b´dà musia∏y
zak∏adaç czepki kàpielowe. Czepki nie b´dà
ju˝ obowiàzkowe po godzinie 16.00, kiedy
basen jest czynny dla osób indywidualnych.

(AC)

Basen po przeglàdzie

Osiedla czy dzielnice

Pod koniec wrzeÊnia odb´dà si´ uroczy-
ste obchody 50-lecia I Liceum Ogólno-
kszta∏càcego im. Leona Kruczkowskiego
w Tychach. Jest to w moim przekonaniu
wa˝ne wydarzenie nie tylko dla nauczycie-
li, uczniów i absolwentów Kruczka, ale dla
ca∏ego miasta. I LO jest bowiem najstarszà
szko∏à ogólnokszta∏càcà w Tychach, a jej
absolwenci, co podkreÊlajà Maria Lipok-
Bierwiaczonek i Jadwiga Wiendlocha - au-
torki ksià˝ki pt. „Pó∏ wieku tyskiego li-
ceum” oraz okolicznoÊciowego artyku∏u
w tym numerze „Twojego Miasta”, stano-
wià wykszta∏conà kadr´ miasta. Wielu ty-
skich lekarzy, prawników, in˝ynierów, na-
uczycieli to byli uczniowie I LO.

Autorki zwracajà tak˝e uwag´ na bardzo
wa˝nà, zw∏aszcza w Tychach, rol´ integra-
cyjnà, jakà odgrywa∏a szko∏a. „W liceal-
nych ∏awkach zasiadali obok siebie m∏odzi
ludzie z rodzin starotyskich, z rodzin przy-
by∏ych z innych cz´Êci Âlàska, z ró˝nych re-
gionów Polski, z rodzin repatriantów z kre-
sów wschodnich. Tak˝e dziewcz´ta
i ch∏opcy doje˝d˝ajàcy z Murcek czy Ko-
stuchny. (...) W rodzàcych si´ przyjaêniach
nie by∏o wa˝ne, kto skàd pochodzi∏.” - czy-
tamy we wst´pie ksià˝ki „Pó∏ wieku tyskie-
go liceum.

Spo∏ecznoÊç Kruczka - kolejne pokolenia
uczniów i nauczycieli - przyczyni∏a si´ do
tego, ˝e Tychy sta∏y si´ miastem tak ró˝-
nym od tego, w którym pi´çdziesiàt lat te-
mu Franciszek Teper uruchamia∏ swojà
szko∏´.

We wrzeÊniu odb´dzie si´ cykl spotkaƒ z mieszkaƒcami naszego miasta. Ich te-
matem b´dzie budowa systemu kanalizacji w Tychach. Konsultacje b´dà odby-
waç si´ w nast´pujàcych dzielnicach:

Pierwsze spotkanie: Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele
Drugie spotkanie: Wartog∏owiec - ZawiÊç
Trzecie spotkanie: Czu∏ów - Zwierzyniec

Czwarte spotkanie: Màko∏owiec - Stare Tychy
Piàte spotkanie: Wilkowyje
Szóste spotkanie: Cielmice

W spotkaniach z mieszkaƒcami uczestniczyç b´dà przedstawiciele w∏adz mia-
sta oraz firmy Citec zajmujàcej si´ opracowaniem szczegó∏owych rozwiàzaƒ
budowy systemu kanalizacji w Tychach.
Informacje o terminach spotkaƒ pojawià si´ na plakatach w poszczególnych
dzielnicach. Do mieszkaƒców trafià równie˝ ulotki informacyjne.

Ruszajà konsultacje w sprawie budowy kanalizacji



26 i 27 wrzeÊnia tyskie I LO im. L.
Kruczkowskiego Êwi´towaç b´dzie
swój jubileusz.

1 wrzeÊnia 1953 roku rozpocz´∏o prac´
pierwsze liceum ogólnokszta∏càce w Ty-
chach. Trzy dni wczeÊniej, 29 sierpnia, odby∏
si´ egzamin wst´pny, który wy∏oni∏ 40
uczniów pierwszej licealnej klasy w Tychach.
Powstawa∏a pierwsza w mieÊcie (liczàcym
wówczas 17 tysi´cy mieszkaƒców) Êrednia
szko∏a ogólnokszta∏càca, o którà od kilku ju˝
lat upominali si´ miejscowi nauczyciele
(cztery lata wczeÊniej ulokowa∏o si´ w Ty-
chach przeniesione z Bydgoszczy Gimna-
zjum Przemys∏u Fermentacyjnego). Kurato-
rium w swej decyzji musia∏o braç pod uwa-
g´ fakt rozbudowy miasta - w 1953 roku za-
siedlano ju˝ nowowzniesione budynki osie-
dla A.

Organizacj´ LO i funkcj´ jego dyrektora
kuratorium powierzy∏o Franciszkowi Tepero-
wi, dotychczasowemu kierownikowi Szko∏y
Podstawowej nr 2. Szko∏a ta mieÊci∏a si´ we
wspólnym budynku ze szko∏à nr 1, zajmujàc
jego jedno skrzyd∏o. Powstajàce liceum, któ-
re w pierwszym roku istnienia mia∏o tylko
jednà klas´, po∏àczono organizacyjnie z SP
nr 2 tworzàc tzw. jedenastolatk´. SP i LO
przez trzy lata funkcjonowa∏y w po∏owie
starego gmachu przy pl. WolnoÊci.

Pierwszy zespó∏ pedagogów stanowi∏a ka-
dra dawnej SP nr 2 wzmocniona przez skie-
rowanych tu do pracy przez kuratorium spe-
cjalistów: nauczycielki j´zyka francuskiego,
polskiego i nauczyciela chemii. Po niewiel-
kich zmianach kadrowych w drugim i trze-

cim roku pracy sk∏ad zespo∏u pedagogów
ustabilizowa∏ si´ na wiele lat. W 1954 roku
wicedyrektorem zosta∏a nauczycielka geo-
grafii Anna Szeliga, fizyki uczy∏ Alojzy Krzy-
˝owski, matematyki - El˝bieta Czech i Wik-
toria TabiÊ, polskiego Irena Rudzka, rosyj-
skiego Wira Czarska, historii - dyrektor Teper,
przysposobienia wojskowego W∏adys∏aw
RzeÊko. Chemii od 1957 roku uczy∏ Stani-
s∏aw Koterla, a wczeÊniej Marian Karpa, na-
uczyciel biologii.

Liceum rozwija∏o si´ stopniowo, przyjmu-
jàc kolejne roczniki uczniów.
Latem 1956 roku szko∏a
przenios∏a si´ do wygodniej-
szej, ale nadal tymczasowej
siedziby - do nowego budyn-
ku przy dzisiejszej ul. Brzozo-
wej. W 1962 roku nastàpi∏o
organizacyjne rozdzielenie
szko∏y podstawowej i liceum.
LO, ju˝ w pe∏ni samodzielne,
przygotowywa∏o si´ do kolej-
nej przeprowadzki - oto na
skraju miasta, w pobli˝u sta-
wów, koƒczono budow´ lice-
alnego obiektu.

Nauczyciele i uczniowie
czekali naƒ niecierpliwie. W budynku szko∏y
przy Brzozowej by∏o za ciasno, przyjmowa-
no ju˝ po 160 uczniów do klas ósmych (czy-
li ówczesnych pierwszych licealnych). Cie-
kawscy licealiÊci urzàdzali sobie wycieczki na
plac budowy, dziwiàc si´ niezwyk∏ej archi-
tekturze powstajàcej szko∏y (projektantami
budynku byli architekci z Warszawy, H. ¸o-
sowska i Z. Jaroszyƒski).

24 marca 1963 roku odby∏a si´ uroczy-
stoÊç przej´cia wymarzonego nowego bu-
dynku. Wtedy to szkole nadano imi´ Leona
Kruczkowskiego. Wybór patrona mia∏ Êcis∏y
zwiàzek z wojennymi losami Franciszka Te-
pera, który w czasie okupacji przebywa∏
w oficerskim obozie jenieckim w Gross-Born
(Borne Sulinowo). W tym˝e oflagu jeƒcem
by∏ Leon Kruczkowski, którego Teper zapa-
mi´ta∏ jako niestrudzonego organizatora
obozowego ˝ycia kulturalnego. Absolwenci
roku 1963 jako pierwsi pisali matur´ w prze-
stronnych pomieszczeniach nowej szko∏y -
w dziesiàtà rocznic´ powstania liceum.

Dyrektor Franciszek Teper kierowa∏ szko∏à
do 1969 roku, kiedy to przeszed∏ na emery-
tur´ (uczy∏ nadal w LO a˝ do Êmierci w 1973

roku). Kolejnymi dyrektorami byli: Stanis∏aw
Koterla (w latach 1969-1972), Norbert Janik
(1972-1974), Andrzej Balcarczyk (1974-
1990). Od 1991 roku funkcj´ dyrektora pe∏-
ni Urszula Mandera.

Franciszek Teper za∏o˝y∏ kronik´ szko∏y,
w której przez szesnaÊcie lat równym, sta-
rannym pismem odnotowywa∏ wszystkie
wa˝ne wydarzenia z ˝ycia liceum. Kronikar-
skie zapiski Tepera i kolejnych dyrektorów
Kruczka to wzruszajàca lektura, a zarazem
cenne êród∏o, umo˝liwiajàce poznanie pi´ç-

dziesi´cioletniej, bogatej historii szko∏y. Kro-
nika uwieczni∏a zdarzenia wa˝ne i cieka-
wostki, które tworzy∏y swoisty klimat liceum.

Od poczàtku istnienia szko∏a podejmowa-
∏a w swoich progach ludzi zas∏u˝onych
w ró˝nych dziedzinach nauki, kultury i spor-
tu. Warto przypomnieç niektórych: Józefa
Stompla, laureata konkursu szopenowskie-
go, poetk´ Ew´ Lipskà, profesora Uniwersy-
tetu Âlàskiego Tadeusza S∏awka, aktorów
Ann´ Seniuk, Beat´ Tyszkiewicz, Jana Nowic-
kiego, mistrza Êwiata w boksie zawodowym
Dariusza Michalczewskiego. Od ponad
czterdziestu lat trwa wspó∏praca liceum
z Filharmonià Âlàskà, której artyÊci organizu-
jà regularne koncerty umuzykalniajàce dla
naszych uczniów. Za∏o˝ona w 1985 roku
Szkolna Galeria Malarstwa i Grafiki mo˝e
poszczyciç si´ bogatymi zbiorami, a organi-
zowane wystawy (nie tylko Êlàskich arty-
stów) pozwalajà m∏odzie˝y na ˝ywy kontakt
ze sztukà. Literackie i dziennikarskie pasje
mo˝na rozwijaç dzi´ki redagowanej
w Kruczku od 12 lat szkolnej gazecie „Ver-
te”. Ma ona na swoim koncie par´ sukce-
sów: wyró˝nienie w Ogólnopolskim Konkur-

nasze miasto

pierwszego 
tyskiego ogólniaka
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50 lat

Komisja Egzaminacyjna - matura 1962

Franciszek Teper 
- pierwszy dyrektor Kruczka



sie na Gazet´ Szkolnà, uczestnictwo cz∏onka
zespo∏u redakcyjnego w Szczycie Inicjatywy
Ârodkowoeuropejskiej w Budapeszcie,
pierwsze miejsce w konkursie na szkolnà ga-
zet´ w zorganizowanym w tym roku przez
redakcj´ „Dziennika Zachodniego”. Z du˝ym
sentymentem wspominajà absolwenci
Kruczka dzia∏ajàcy kilkanaÊcie lat kabaret.
Rozbawia∏ on publicznoÊç, przedstawiajàc
w krzywym zwierciadle rzeczywistoÊç szkol-
nà, nierzadko wzbogaconà o inteligentnà
satyr´ politycznà. Równie ciep∏ymi wspo-
mnieniami obdarzany jest teatr „Jeszcze”,
który w latach 1992-1997 przygotowywa∏
co roku premier´, wyczekiwanà z niecierpli-
woÊcià, a by∏y to zawsze niezwykle udane
spektakle. M∏odzi artyÊci sami dbali o sceno-
grafi´ i kostiumy. Zespó∏ dwukrotnie prezen-
towa∏ swoje dokonania na Tyskich Spotka-
niach Teatralnych i otrzymywa∏ przychylne
recenzje lokalnej prasy.

W 1994 roku po raz pierwszy zorganizo-
wane zosta∏y obozy naukowe. Najpierw by-
∏y to wyjazdy j´zykowe do Londynu i Pary˝a,
potem do Niemiec, w ramach sta∏ej umowy
o udziale w wymianach wielonarodowych.
Wyprawa naukowa do Szwajcarii, do Euro-
pejskiego Centrum Badaƒ Jàdrowych, wzbo-
gacona by∏a równie˝ o zwiedzanie siedziby
ONZ w Genewie oraz Muzeum Olimpijskie-
go w Lozannie. Od roku 2000 klasy o profi-
lu biologiczno-chemicznym uczestniczà
w interdyscyplinarnym obozie „Ârodowisko
przyrodnicze Beskidu ˚ywieckiego”. Obozy
naukowe w Kruczku na sta∏e zosta∏y wpisa-
ne do szkolnej edukacji.

Nowà, istniejàcà w szkole od 1997 roku
organizacjà jest Klub Europejski. Przygoto-
wywane przez jego cz∏onków Dni Europej-
skie to ciekawe i pouczajàce imprezy: kon-
kursy historyczne, plastyczne, koncerty pie-
Êni Êpiewanych w j´zyku polskim, niemiec-

kim i w gwarze Êlà-
skiej, pokazy kulinar-
ne.

Trudno sobie wy-
obraziç I LO bez Ko∏a
˚eglarskiego, które
istnieje ju˝ 30 lat.
W ramach organizo-
wanych szkoleƒ teo-
retycznych m∏odzie˝
mo˝e zdobywaç ˝e-
glarskie patenty,
uczestniczy w waka-
cyjnych obozach ˝e-
glarskich na Mazu-
rach. Klimat szko∏y
tworzy równie˝ Rada
M∏odzie˝owa. We
wrzeÊniu, co roku or-

ganizowane sà tajne, powszechne, równe
i bezpoÊrednie wybory przewodniczàcego.
Uznaniem wÊród uczniów i nauczycieli cie-
szà si´ organizowane przez cz∏onków rady
wieczorki artystyczne, na których m∏odzie˝
mo˝e zaprezentowaç swoje talenty wokal-

ne, muzyczne i poetyckie. Rada M∏odzie˝o-
wa patronuje wielu akcjom charytatywnym,
na przyk∏ad zorganizowa∏a aukcj´ na rzecz
osób niepe∏nosprawnych (pod opiekà fun-
dacji „Wszystko dla dzieci”) czy kiermasz de-
koracji i prezentów Êwiàtecznych, z których
dochód przeznaczony by∏ na tyski Dom
Dziecka. Dzia∏alnoÊç Rady M∏odzie˝owej da-
je wi´c mo˝liwoÊç rozwijania màdrych i szla-
chetnych inicjatyw, najlepiej Êwiadczàcych
o dojrza∏oÊci uczniów.

Pó∏ wieku I LO to dokonania kadry profe-
sorskiej, absolwentów, to teraêniejszoÊç,
o którà nale˝y zadbaç, by „nie zastygnàç
pod wspomnieƒ bry∏à”. To tak˝e nadzieja,
˝e zawsze o tej szkole b´dzie si´ mówi∏o
z szacunkiem i wdzi´cznoÊcià, bo czegoÊ
dobrego nauczy∏a...

Maria Lipok-Bierwiaczonek
Jadwiga Wiendlocha

nasze miasto
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Monografia I LO
Z okazji jubileuszu 50-lecia I LO im. L. Kruczkowskiego przygoto-

wana zosta∏a monografia szko∏y. Dzie∏o liczy ponad 100 stron dru-
ku formatu A4, zawiera obszerne opracowanie historii szko∏y, bio-
gramy zmar∏ych nauczycieli, wspomnienia absolwentów, aneksy.
Teksty uzupe∏niajà liczne fotografie. 

Monografia jest efektem pracy zespo∏u, którym kierowa∏y Maria
Lipok-Bierwiaczonek (absolwentka szko∏y) i Jadwiga Wiendlocha
(nauczycielka j´zyka polskiego). Warto podkreÊliç, ˝e wszyscy - au-
torzy tekstów, zdj´ç, redaktorki tomu - pracowali spo∏ecznie, bez
pobierania honorariów. 

Ksià˝k´ mo˝na b´dzie kupiç 27 wrzeÊnia w czasie uroczystoÊci ju-
bileuszowych w I LO. 

Dyrektor Urszula Mandera odbiera gratulacje rektora Akademii
Ekonomicznej w Katowicach za wzorowe przygotowanie maturzy-
stów do egzaminów wst´pnych w roku 2000

Rozpocz´cie roku szkolnego 2002/2003



wichury

porady porady porady porady porady porady

porady

Powodowane sà najcz´Êciej szybko przemieszczajàcymi si´
aktywnymi ni˝ami. Najgroêniejsze bywajà w okresie wiosen-
nym i jesiennym. 

WICHURY - wiatry wiejàce z pr´dkoÊcià powy˝ej 75 km/h.
W Polsce wyst´pujàce coraz cz´Êciej. Mogà uszkadzaç budynki, ∏a-
maç i wyrywaç drzewa z korzeniami oraz parali˝owaç transport. 

HURAGANY - wiatry wiejàce z pr´dkoÊcià powy˝ej 120 km/h,
o katastrofalnej sile ra˝enia, powodujà du˝e zniszczenia. 

PRZED NADEJÂCIEM WICHURY: 

• s∏uchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez
rozg∏oÊnie radiowe i telewizyjne, 

• sprawdê, czy poszycie dachu jest solidnie przymocowane, 
• oceƒ stan okien - je˝eli uznasz to za konieczne, odpowiednio je

zabezpiecz, 
• uprzàtnij z obejÊcia przedmioty, które mog∏yby spowodowaç

szkody w przypadku porwania ich przez wiatr, 
• pozamykaj zwierz´ta oraz odpowiednio zabezpiecz pomiesz-

czenia, w których si´ znajdujà, 
• upewnij si´, czy Twoje radio i latarka dzia∏ajà jak nale˝y, miej za-

pas na∏adowanych baterii, 
• sprawdê stan apteczki pierwszej pomocy, zaopatrz si´ w nie-

zb´dne materia∏y i leki, 
• zaopatrz si´ w paliwo do samochodu - mo˝e byç potrzebny,
• upewnij si´, czy Twoi najbli˝si sàsiedzi zdajà sobie spraw´ z po-

wagi sytuacji. 

W CZASIE WICHURY: 

• W domu:
- zachowaj spokój - nie wychodê na zewnàtrz, jeÊli nie jest to ab-

solutnie konieczne, 
- wy∏àcz g∏ówny wy∏àcznik pràdu - ograniczy to mo˝liwoÊç po-

wstania po˝aru, 
- schowaj si´ w Êrodkowych i najni˝szych partiach budynku z da-

la od oszklonych okien, sufitów i drzwi, 

- s∏uchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych oraz przestrze-
gaj przekazywanych w nich zasad zachowania si´. 

• JeÊli s∏u˝by ratownicze zalecà ewakuacj´: 
- wyrusz tak szybko, jak to tylko mo˝liwe, 
- opuszczajàc mieszkanie wy∏àcz energi´ elektrycznà, g∏ówny za-

wór wody i gazu oraz zabezpiecz dom, 
- zawiadom kogoÊ znajdujàcego si´ poza zasi´giem wichury, do-

kàd si´ ewakuujesz, 
- zabierz przygotowany wczeÊniej podr´czny baga˝ oraz ciep∏à

odzie˝. 

• Z dala od domu:
- pozostaƒ tam, gdzie jesteÊ, dopóki wichura nie przejdzie, 
- nie zatrzymuj si´ pod trakcjami elektrycznymi, planszami rekla-

mowymi i drzewami, 
- nie spaceruj pod balkonami - spadajàce doniczki, kwietniki lub

szyby okienne mog´ Ci´ dotkliwie poraniç. 

PO PRZEJÂCIU SILNYCH WIATRÓW: 

• zorganizuj pomoc, równie˝ medycznà, dla poszkodowanych, 
• uprzàtnij zniszczony sprz´t i dokonaj niezb´dnych napraw

w domu, 
• nie próbuj usuwaç zwalonych drzew, które upad∏y na linie ener-

getyczne, nie dotykaj zerwanych przewodów, 
• jeÊli jesteÊ ubezpieczony, wykonaj zdj´cia zniszczeƒ, zarówno

domu, jak i jego wyposa˝enia, 
• sprawdê instalacje (gazowà, elektrycznà, wodociàgowà i Êcieko-

wà) w zniszczonym domu, 
• zg∏oÊ si´ w swoim miejscu pracy - mo˝esz byç potrzebny. 

Uwaga:
O wszystkich zdarzeniach majàcych istotne znaczenia dla bezpie-

czeƒstwa ludzi informuj s∏u˝by dy˝urne: stra˝y po˝arnej, policji, po-
gotowia energetycznego i gazowego.

(AH)
Opracowanie na podstawie materia∏ów 

Âlàskiego Urz´du Wojewódzkiego
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Przystàpienie Polski do Unii Europej-
skiej stworzy nowe mo˝liwoÊci dla
przedsi´biorczoÊci.

Przyj´cie i wdro˝enie standardów Unii Eu-
ropejskiej przez kraje kandydujàce jest jed-
nym z warunków pe∏nego uczestnictwa
w jednolitym rynku. Polityka unijna k∏adzie
nacisk szczególnie na wspieranie ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw (MÂP). To w∏aÊnie
dla tego sektora pojawi∏y si´ zupe∏nie nowe
mo˝liwoÊci pozyskania Êrodków na roz-
wój oraz uczestniczenia w szkoleniach
dotyczàcych wszystkich najwa˝niejszych
aspektów funkcjonowania ma∏ej i Êred-
niej firmy. 

Wspieranie ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw, mi´dzy innymi poprzez u∏a-
twienie im dost´pu do êróde∏ finanso-
wania oferowanych przez Uni´ Europej-
skà, jest zadaniem Agencji Promocji
i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy
SA, realizowanym w nowopowsta∏ym
dziale doradztwa dla MÂP. Nasi pracow-
nicy oferujà profesjonalnà pomoc
w uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej -
poczàwszy od udzielenia kompleksowej in-
formacji, poprzez doradztwo indywidualne
do sporzàdzenia wniosku dotacyjnego.

Obecnie realizujemy projekt „Rozwój
Zasobów Ludzkich - Szkolenia Pracow-
ników Ma∏ych i Ârednich Przedsi´-
biorstw na Âlàsku”, finansowany ze
Êrodków programu Unii Europejskiej
Phare oraz ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa pod nadzorem Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci i Woje-
wódzkiego Urz´du Pracy w Katowicach.

Zadaniem projektu jest rozwój umiej´tno-
Êci kadr ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
(MÂP) poprzez ogólne i specjalistyczne szko-
lenia. Bogata oferta szkoleƒ dotyczy wszyst-
kich najwa˝niejszych aspektów funkcjono-
wania ma∏ej i Êredniej firmy. Zainteresowani
znajdà wi´c propozycj´ szkoleƒ, których ce-

lem jest podniesienie umiej´tnoÊci mene-
d˝erskich i pracowniczych s∏u˝àcych lepsze-
mu zarzàdzaniu przedsi´biorstwem. 

Uczestnictwo w szkoleniu premiowane
jest otrzymaniem bezp∏atnych us∏ug dorad-
czych. Stwarza to mo˝liwoÊç uzyskania po-
mocy ekspertów w zakresie rozwiàzywania
podstawowych problemów firm oraz prak-
tycznego wdra˝ania wiedzy uzyskanej
w trakcie szkoleƒ.

Kursy szkoleniowe zosta∏y zgrupowa-
ne w oÊmiu pakietach obejmujàcych:

1. zarzàdzanie
2. zarzàdzanie zasobami ludzkimi
3. technologie i innowacje
4. systemy jakoÊci
5. finanse
6. marketing i sprzeda˝
7. turystyk´
8. warsztaty dla organizacji 

doradczo-szkoleniowych

Szczegó∏owych informacji 
na temat szkoleƒ udzielajà:
Katarzyna Papie˝, tel. 325 72 62, 
e-mail: einfo@tychy.org.pl
Barbara Golek, tel. 325 72 13, 
e-mail: fpk@tychy.org.pl
Arkadiusz Mika, tel. 325 72 18,
e-mail: kursy@tychy.org.pl

Oferta dost´pnych programów,
z których mo˝na aplikowaç o bez-
zwrotne dotacje:

1. Wst´p do jakoÊci - dotacje na wspó∏fi-
nansowanie kosztów wdra˝ania systemów
kontroli jakoÊci, certyfikacji i standaryzacji
w MÂP.

2. Innowacje i technologie dla rozwoju
przedsi´biorczoÊci - dotacje na wspó∏finan-

sowanie kosztów us∏ug doradczych
i szkoleniowych w procesie rozwoju fir-
my w oparciu o nowe technologie i in-
nowacje.

3. Program Rozwoju Przedsi´biorstw
- dotacja na wspó∏finansowanie kosz-
tów us∏ug doradczych i szkoleniowych
majàcych na celu zwi´kszenie konku-
rencyjnoÊci i efektywnoÊci na rynku. 

4. Program Rozwoju Przedsi´biorstw
Eksportowych - dotacja na wspó∏finan-
sowanie kosztów us∏ug doradczych
i szkoleniowych majàcych na celu
zwi´kszenie konkurencyjnoÊci MÂP na
rynkach eksportowych.

5. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - dota-
cja dla MSP na zakup:

• nowych maszyn i urzàdzeƒ (KÂT
grupy 3-6 801, 802)

• Êrodków transportu (KÂT grupa
76 oraz 742-744, 746-748 KÂT)

• nowych mebli (KÂT 808) - tylko
dla hoteli i restauracji

• oraz koszty monta˝u do 15
proc. kosztów kwalifikowanych.

6. Program Rozwoju Firm Interne-
towych - nowoÊç - s∏u˝y wspieraniu
przedsi´biorstw rozwijajàcych si´
w oparciu o technologie interneto-
we, oferujàcych kontakty handlowe
on-line, portale internetowe, sprze-
da˝ przez internet.

Korzystaj z dotacji -
szkolenia finansowane 
z Unii Europejskiej

wydarzenia
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Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
na spotkania informacyjne poÊwi´cone 

tematyce szkoleƒ, które odb´dà si´ 
10 i 24 wrzeÊnia o godz. 9.00 w siedzibie Agencji

Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy SA 
w Tychach, al. Pi∏sudskiego 12



Mia˝d˝y wgniata
„TAKICH t∏umów ludzi nie widzia∏am

jeszcze na ˝adnym festiwalu szanto-
wym” (Jayin - Szczecin)

Ka˝dego z dwóch dni festiwalu w oÊrod-
ku w Paprocanach zjawi∏o si´ po ok. 6 tys.
mi∏oÊników muzyki marynistycznej. Przycho-
dzili ca∏ymi rodzinami. Tyszanie, mieszkaƒcy
Âlàska i goÊcie ze wszystkich stron kraju. Ci,
którym odleg∏oÊç nie pozwala∏a na powrót
do domu po pierwszym dniu imprezy, rozbi-
jali namioty i czekali na niedziel´ - dzieƒ ko-
lejny. Najwi´cej by∏o m∏odzie˝y. Ale najbar-
dziej fascynujàcy by∏ widok starszych ludzi
podrygujàcych w rytm ˝eglarskich ballad
Andrzeja Koryckiego. „Magda”, „Byle da-
lej”, „˚eglarski rock and roll” - te piosenki
Êpiewa∏o si´ pod ˝aglami od zawsze. A na
Âlàsku t´sknota za wiatrem i wodà zrodzi∏a
wielu ˝eglarzy...

„Na szantach zawsze czuj´ jakbym
by∏ w najbezpieczniejszym miejscu na
Êwiecie. Nie ma bójek ani innych nie-
ciekawych incyndentów” (Wojciech Ma-
∏ota - Katowice)

Nad bezpieczeƒstwem zgromadzonych
czuwali pracownicy ochrony, stra˝nicy miej-
scy i policja. Ochroniarze witali grzecznie
ka˝dego wchodzàcego do Paprocan. Budzi-
∏o to zresztà swoistà sensacj´, bo z takimi
zachowaniami przedstawicieli tej profesji
niecz´sto mamy do czynienia. Na terenie
oÊrodka by∏o spokojnie. Szanty to muzyka,
która budzi pozytywne emocje, porywa do
taƒca. Na sàsiadujàcym ze scenà boisku do
koszykówki taƒczàcych przybywa∏o wraz
z nastaniem mroku. Stateczni, doroÊli wiel-
biciele szant zaj´li miejsca na alejkach
i trawnikach oÊrodka. 

„Mi∏o mnie zaskoczy∏a tyska publicz-
noÊç. Nie sàdzi∏em, ˝e tak szybko b´dà
w stanie wysup∏aç du˝e pieniàdze na
tak szczytny cel” (Mateusz Wata - Tychy)

Letnie szanty w Tychach zawsze zwiàzane
sà z akcjà charytatywnà. W tym roku orga-
nizatorzy - Miejskie Centrum Kultury - pod-
j´li wspó∏prac´ z Fundacjà Rozwoju Kardio-
chirurgii z Zabrza. Stàd has∏em przewodnim
festiwalu sta∏o si´ zawo∏anie „Szanty z Ser-
cem”. Podczas festiwalu przedstawiono
ide´ i post´p prac nad projektem Polskiego
Sztucznego Serca. GoÊciem festiwalu by∏
Jan Sarna - dyrektor fundacji. Na scenie,
w blasku jupiterów uzyska∏ zapewnienie

prezydenta Andrzeja Dziuby o zaanga˝owa-
niu miasta w dalsze prace. PublicznoÊç festi-
walowa okaza∏a si´ hojna. Zebrano ponad 
7 tys. z∏. Pieniàdze zostanà przekazane Fun-
dacji Rozwoju Kardiochirurgii.

„Festiwal w Tychach mia˝d˝y
i wgniata w ziemi´. Niepowtarzalna at-
mosfera, rewelacyjna oprawa dêwi´-
kowa. Dla mnie jesteÊcie najlepsi!”
(z festiwalowej ksi´gi goÊci - Robert)

W Tychach wyst´pujà najlepsze szantowe
zespo∏y. Od kilku lat poczytujà sobie za za-
szczyt zaproszenie do wzi´cia udzia∏u w ty-
skim „Porcie PieÊni Pracy”. Tyska publicznoÊç
szantowa reaguje jak ˝adna inna. Âpiewa
wraz z wykonawcami, zna teksty utworów,
sowicie nagradza brawami. Znak rozpo-
znawczy festiwalu - czarne koszulki z bia∏ym
znakiem graficznym (kombinacjà trzech liter
„P”) zobaczyç mo˝na na wielu polskich fe-
stiwalach. W relacjach telewizyjnych z tego-
rocznych „Szant w Gi˝ycku” wÊród publicz-
noÊci najbardziej rzuca∏y si´ w oczy osoby
odziane w „portowe” koszulki.

Tyscy wielbiciele muzyki marynistycznej
majà swoje Êwi´to dwa razy w roku. W zi-
mie - w Szkole Muzycznej i w lecie - w Pa-
procanach. Wraz z najlepszymi polskimi
szantymenami Êpiewajà o pracy na morzu,
o powrocie do domu, o dawnych bitwach
i historycznych ˝eglarzach. W sercu Âlàska
brzmià pieÊni mórz i oceanów.

(DrG)
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Mia˝d˝y i wgniata
W poniedzia∏ek 25 sierpnia wÊród ˝eglarzy-internautów i mi∏oÊników muzyki szantowej zawrza∏o. Z dnia na dzieƒ w sie-

ci pojawi∏o si´ kilka dyskusji i kilkadziesiàt elektronicznych listów dotyczàcych najwi´kszego na Âlàsku festiwalu - „Portu Pie-
Êni Pracy” w Tychach. To goÊcie imprezy - internauci z ca∏ej Polski wrócili do domu i zacz´li opisywaç swoje pofestiwalowe
wra˝enia.

Po festiwalu „Port PieÊni Pracy - Szanty z Sercem”


