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informacje

Do 9 listopada przebywaç b´dzie w Ty-
chach grupa m∏odzie˝y z Norwegii. Ich po-
byt rozpoczà∏ si´ 19 paêdziernika, a odbywa
si´ w ramach programu Leonardo da Vinci.
w który zaanga˝owany jest Zespó∏ Szkó∏ nr 4
przy al. Bielskiej 100.

Wspó∏praca mi´dzy szko∏à tyskà a norwe-
skà, z miejscowoÊci Fosen rozpocz´∏a si´ ma-
jowà wizytà w Tychach nauczyciela Ole An-
tonsena. Wtedy to przekazane zosta∏y listy
intencyjne dotyczàce przysz∏ej wymiany gru-
py uczniów z obu krajów, której celem jest
zapoznanie uczniów z naukà zawodu
w partnerskiej szkole. 

W tym celu dziesi´cioosobowa grupa
uczniów z Zespo∏u Szkó∏ nr 4 przebywa∏a
trzy tygodnie w Norwegii. Teraz oÊmioro
uczniów z Norwegii przyjecha∏o do Tychów.
Pracujà w firmach dzia∏ajàcych na terenie na-
szego miasta: m.in. Comau Poland, Carbo-
automatyce, Przedsi´biorstwie Energetyki
Cieplnej i Telekomunikacji Polskiej. 

W czasie pobytu w Tychach m∏odzie˝
zwiedzi∏a miasto, spotka∏a si´ z Urz´dzie
Miasta z przedstawicielami Miejskiego Zarzà-
du OÊwiaty i Powiatowego Urz´du Pracy.

W planach jest jeszcze zwiedzanie Krako-
wa, Wieliczki oraz OÊwi´cimia.

Prowadzony w ramach programu Leonar-
do da Vinci program Linking-up for Mobility
in Europe dotyczy wzajemnej wymiany mi´-
dzy Norwegià a krajami kandydujàcymi do
Unii Europejskiej. W programie mogà uczest-
niczyç szko∏y zawodowe, centra szkolenio-
we, firmy, politechniki i inne jednostki zajmu-
jàce si´ szkoleniem zawodowym.

G∏ównà cz´Êcià programu jest praktyka
w firmie, a czas jej trwania wynosi od dwóch
tygodni do trzech miesi´cy.

(AC)
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Trzy ople corsy, dwie astry i jedna skoda
fabia - to nowe samochody Komendy Miej-
skiej Policji w Tychach, których zakup by∏ do-
finansowany z bud˝etu miasta Tychy kwotà
86 tys. z∏. 

17 paêdziernika policjanci otrzymali klu-
czyki do nowych samochodów. W uroczy-
stoÊci wzià∏ udzia∏ prezydent Tychów An-
drzej Dziuba, komendant policji w Tychach
Tomasz Kubicki oraz przedstawiciele Imielina
i Che∏mu Êlàskiego, które to gminy do∏o˝y∏y
si´ do dwóch zakupionych wozów. Samo-
chody poÊwi´ci∏ ks. Józef Szklorz, proboszcz
parafii b∏. Karoliny Kózkówny.

W tym roku na rzecz policji miasto przeka-
za∏o dodatkowo 5 tys. z∏ na zakup progra-

mów komputerowych oraz 130 tys. z∏ na
zorganizowanie przeszkolenia i skierowanie
do s∏u˝by patrolowej na terenie Tychów do-
datkowych 18 funkcjonariuszy policji.

(AC)

Auta dla policji

Zespó∏ Szkó∏ nr 1 przy ul. Wejchertów 20,
jako jedyna szko∏a w naszym mieÊcie, mo˝e
pochwaliç si´ posiadaniem potwierdzonego
certyfikatem systemu zarzàdzania jakoÊcià
ISO 9001. UroczystoÊç wr´czenia certyfikatu
przez przedstawiciela Polskiego Centrum Ba-
daƒ i Certyfikacji odby∏a si´ 7 paêdziernika.

Decyzj´ o rozpocz´ciu staraƒ o przyznanie

certyfikatu ISO podj´∏a rada pedagogiczna
w 2001 roku. Wdro˝enie systemu nastàpi∏o
w grudniu ubieg∏ego roku, a w kwietniu od-
by∏ si´ audyt certyfikujàcy, w wyniku którego
Zespó∏ Szkó∏ nr 1 w Tychach uzyska∏ certyfi-
kat: „Edukacja na etapie gimnazjum oraz
szko∏y podstawowej i ponadgimnazjalnej”.

Certyfikat przyznawany jest na trzy lata. Po
tym okresie trzeba ponownie poddaç si´
procedurze certyfikacji. Teraz szko∏a b´dzie
pod sta∏ym nadzorem Polskiego Centrum
Badaƒ i Certyfikacji. Jak powiedzia∏a nam na-
uczycielka Zespo∏u Szkó∏ nr 1, Sylwia
Uchnast-Gara, pracownicy szko∏y wiedzà, ˝e
wyró˝nienie nie jest im dane raz na zawsze,
dlatego szko∏a systematycznie b´dzie pod-
nosiç jakoÊç Êwiadczonych us∏ug.

(AC)

dla tyskiej
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Prezydent Miasta Tychy

Dworzec kolejowy w Tychach od pó∏nocy
do godz. 3 nad ranem jest zamykany - takà
decyzj´ podjà∏ w∏aÊciciel i gospodarz budyn-
ku - dyrekcja Zak∏adu Gospodarowania Nie-
ruchomoÊciami PKP w Katowicach. W tym
czasie na stacji nie zatrzymujà si´ ˝adne po-
ciàgi. 

Zamykanie dworca ma na celu przepro-
wadzenie prac porzàdkowych. W czasie, kie-
dy hala dworca jest nieczynna, odpowiednie
s∏u˝by sprzàtajà pomieszczenia. 

Miasto zabezpiecza miejsca noclegowe
dla osób bezdomnych, które przebywa∏y do
tej pory w budynku dworca PKP. Pracownicy
Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej oraz
noclegowni w Tychach informowali bez-
domnych o formach pomocy, z jakich mogà
skorzystaç: o adresach noclegowni, gdzie
mogà liczyç na opiek´, a tak˝e o adresach
jad∏odajni, w których mogà otrzymaç ciep∏y
posi∏ek.

Noclegownia dla bezdomnych
m´˝czyzn znajduje si´ w Tychach
przy ul. Miko∏owskiej 122, mo˝e
przyjàç 80 potrzebujàcych. ˚adna
osoba, która trafi do oÊrodka, nie
pozostanie bez opieki. Osoby prze-
bywajàce w noclegowni nie mogà
byç pod wp∏ywem alkoholu.

Bezdomne kobiety mogà korzy-
staç z pomocy OÊrodka Interwencji
Kryzysowej w Tychach przy ul. Fitel-
berga 4.

W mieÊcie sà dwie jad∏odajnie,
w których osoby biedne i bezdomne
mogà dostaç ciep∏y posi∏ek. Jedna
znajduje si´ przy OÊrodku Caritas
Archidiecezji Katowickiej Âw. Fausty-
na w przy ul. NowokoÊcielnej 56,
druga przy parafii Êw. Krzysztofa,
przy ul. Wyszyƒskiego 1.

(AC)

Dworzec zamkni´ty nocà

GCI ju˝ dzia∏a

Par´ dni temu rozpocz´∏a si´ druga
w tym roku, du˝a kampania spo∏eczna,
której wspó∏organizatorem jest Urzàd Mia-
sta w Tychach. W maju, w ramach akcji
„Nie sprzedaj´ alkoholu ma∏olatom” stara-
liÊmy si´ wspólnie z Komendà Miejskà Poli-
cji i Kompanià Piwowarskà SA uÊwiadomiç
doros∏ym mieszkaƒcom Tychów, ˝e sprze-
da˝ alkoholu dzieciom i m∏odzie˝y jest
przest´pstwem, i w efekcie utrudniç nielet-
nim dost´p do alkoholu. Teraz, jako wspó∏-
organizatorzy akcji „Bezpieczne Tatry”, ra-
zem z Tatrzaƒskim Parkiem Narodowym
i Tatrzaƒskim Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym chcemy propagowaç zasady
bezpiecznej turystyki górskiej. 

Dlaczego w∏aÊnie nasze miasto anga˝uje
si´ w taki projekt? Zaledwie dziewi´ç mie-
si´cy temu w najtragiczniejszym wypadku
w historii polskich Tatr Tychy straci∏y oÊmio-
ro m∏odych mieszkaƒców. To przez pami´ç
o Nich postanowiliÊmy w∏àczyç si´ do or-
ganizacji tej akcji. Jest ona bowiem próbà
zapobie˝enia kolejnym dramatom, bo
choç góry bywajà nieprzewidywalne
i okrutne, nie jesteÊmy wobec nich ca∏kiem
bezbronni: znajàc i stosujàc regu∏y bez-
piecznej turystyki, zwi´kszamy nasze szan-
se na bezpieczny powrót do domu.

W tym numerze piszemy tak˝e m.in.
o pochodzàcym z Paprocan, wybitnym
dziewi´tnastowiecznym rzeêbiarzu, Augu-
Êcie Kissie. Jego historia to dobitny przy-
k∏ad, ˝e nasz region mo˝e pochwaliç si´
znakomitymi twórcami, którzy rozs∏awiali
Âlàsk w ca∏ej Europie.

˚ycz´ przyjemnej lektury.
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Pola nadziei
Ju˝ po raz drugi mieszkaƒcy Tychów mieli

okazj´ wziàç udzia∏ w Ogólnopolskiej Kam-
panii Hospicyjnej „Pola Nadziei”. 10 paê-
dziernika w Parku Miejskim zast´pca prezy-
denta Tychów Henryk Borczyk uroczyÊcie od-
s∏oni∏ tablic´ upami´tniajàcà rozpocz´cie
kampanii „Pola Nadziei”. Nast´pnie tysza-
nie, uczniowie tyskich szkó∏, przedszkolaki,
przedstawiciele w∏adz miasta posadzili ce-
bulki ˝onkili. Na wiosn´ w parku zakwitnie
ponad tysiàc tych kwiatów, które sà symbo-
lem nadziei na nowe ˝ycie, symbolem na-
dziei w walce z chorobà nowotworowà. 

Akcja zosta∏a zorganizowana przez Spo-
∏eczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Êw.
Kaliksta I w Tychach. 

W tym roku
Hospicjum im.
Êw. Kaliksta
I w Tychach
obchodzi swo-
je 10-lecie.
Wolontariusze
opiekujà si´
ci´˝ko chorymi
w miejscu ich
zamieszkania.
W tym roku
pod opiekà ho-
spicjum pozostaje 160 chorych.

((AACC))

Od po∏owy paêdziernika przy ul. Grota
Roweckiego 44 (pokoje 102-104) dzia∏a
Gminne Centrum Informacji, które wzboga-
ci∏o ofert´ dzia∏ajàcego od marca OÊrodka
Informacji Europejskiej. 

Zadaniem GCI jest u∏atwienie tyszanom
dost´pu do informacji o lokalnym, regional-
nym, ogólnokrajowym i europejskim rynku
pracy, a tak˝e o mo˝liwoÊci odbycia sta˝u
lub praktyki. 

Osoby zainteresowane mogà skorzystaç
z pomocy w wype∏nianiu niezb´dnej doku-
mentacji m.in. w j´zyku angielskim, niemiec-

kim, jak równie˝ w napisaniu CV i listu mo-
tywacyjnego. 

Na miejscu mo˝na te˝ zasi´gnàç informa-
cji na temat prawa pracy oraz praw i obo-
wiàzków bezrobotnego, dotyczàcych rozpo-
cz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej, a tak˝e
z zakresu szeroko rozumianej pomocy spo-
∏ecznej oferowanej przez miasto oraz orga-
nizacje pozarzàdowe. 

Gminne Centrum Informacji czynne jest
przez ca∏y tydzieƒ, tak˝e w niedziel´, od 7
do 21, nr tel. 227 20 41, wew. 106. Fax 227
20 41. (AC)



3 listopada ruszy∏a ogólnopolska ak-
cja „Bezpieczne Tatry”. Jej celem jest
uÊwiadomienie tym wszystkim, których
przyciàgajà nasze najwy˝sze szczyty, ˝e
góry sà pi´kne, ale pi´kno to mo˝e byç
niebezpieczne. UÊwiadomieniu tej
prawdy ma s∏u˝yç kampania edukacyj-
na, której organizatorami sà: Tatrzaƒ-
skie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Tatrzaƒski Park Narodowy oraz Urzàd
Miasta Tychy. Patronat honorowy nad
akcjà objà∏ Minister Ârodowiska RP Cze-
s∏aw Âleziak. 

O tym, jak akcja propagujàca bezpieczeƒ-
stwo w Tatrach jest potrzebna, Êwiadczà da-
ne statystyczne. Od roku 1909, kiedy rozpo-
cz´to prowadzenie rejestrów wypadków ta-
trzaƒskich, do po∏owy roku 2003 w pol-
skich Tatrach zgin´∏o 681 osób - ka˝dego
roku statystycznie zdarza si´ wi´c ponad 7
wypadków Êmiertelnych.

Jak mówi Adam Marasek, ratownik TOPR,
specjalista do spraw profilaktyki przeciwwy-
padkowej, Êmierç w górach nie omija niko-
go: ginà zwykli turyÊci, taternicy, narciarze,

groto∏azi - ci, którzy w Tatrach
znaleêli si´ po raz pierwszy, i ci,
którzy mieli wieloletnie doÊwiad-
czenie zdobywane w najwy˝szych
górach. Ginà od upadku w prze-
paÊç, od uderzenia kamieniem,
w lawinie, w czasie burz od wy∏a-
dowaƒ atmosferycznych, umierajà
od wiatru i zimna lub z powodu
schorzeƒ, które pozwalajàc ˝yç na
nizinach, na wysokoÊci tatrzaƒ-
skich szczytów, w s∏onecznym
skwarze i wysi∏ku podejÊcia, oka-
zujà si´ chorobami Êmiertelnymi. 

Dlatego w∏aÊnie trzeba mi∏oÊnikom wspi-
naczek wyjaÊniaç, jak post´powaç w gó-
rach, ˝eby w´drówka na d∏ugo pozostawi∏a
mi∏e wspomnienia, a nie sta∏a si´ dramatem.

Kampani´ rozpoczà∏ konkurs wiedzy
o bezpiecznym zachowaniu si´ w górach,
prowadzony w formie ankiety internetowej
dost´pnej na stronie Tatrzaƒskiego Parku
Narodowego, pod adresem www.bezpiecz-
ne.tatry.tpn.pl. oraz www.bezpieczne.ta-
try.pl. Celem konkursu, który trwa od 3 listo-
pada 2003 do 31 stycznia 2004 roku, jest
propagowanie ÊwiadomoÊci zagro˝eƒ, jakie
niesie ze sobà przebywanie w górach,
zw∏aszcza w Tatrach, i uprawianie na ich te-
renie rozmaitych form rekreacji i sportu.

W konkursie mogà wziàç udzia∏ wszyscy
ch´tni, bez wzgl´du na wiek i miejsce za-
mieszkania. Warunkiem jest zarejestrowanie

swojego uczestnictwa przez podanie danych
osobowych: imienia i nazwiska, numeru PE-
SEL, adresu zamieszkania (do koresponden-
cji) oraz adresu poczty elektronicznej. 

Jakie sà zasady konkursu? Otó˝ codzien-
nie o pó∏nocy (równie˝ w niedziele i Êwi´ta)
na stronie internetowej ukazuje si´ nowe py-
tanie, które jest dost´pne przez nast´pne 24
godziny. Odpowiedzi na pytanie mo˝na
udzieliç wy∏àcznie w czasie, w którym jest
ono umieszczone na stronie. Na jedno pyta-
nie mo˝na odpowiedzieç tylko raz. W przy-
padku wys∏ania przez t´ samà osob´ wi´cej
ni˝ jednej odpowiedzi na jedno pytanie, b´-
dzie brana pod uwag´ pierwsza z udzielo-
nych odpowiedzi. 

Konkurs jest wieloetapowy. W ka˝dym
z etapów uwzgl´dniana b´dzie iloÊç po-
prawnych odpowiedzi. Etapy rozstrzygane
sà co miesiàc i obejmujà odpowiedzi nade-
s∏ane w danym miesiàcu kalendarzowym.
Og∏oszenie wyników poszczególnych eta-
pów nast´powaç b´dzie ka˝dego piàtego
dnia nast´pnego miesiàca. Ostatni etap
obejmie wszystkie odpowiedzi udzielone
w czasie trwania konkursu, tj. od 3 listopa-
da 2003 do 31 stycznia 2004. Og∏oszenie
wyników po∏àczone z wr´czeniem nagród
nastàpi na poczàtku lutego 2004. Dok∏adny
termin zostanie og∏oszony na internetowej
witrynie konkursu.

Dla zwyci´zców poszczególnych etapów
konkursu przewidziane sà nagrody rzeczo-
we, m.in. ksià˝ki o tematyce tatrzaƒskiej
i przyrodniczej. W ostatnim etapie przyzna-
ne b´dà bardzo atrakcyjne nagrody (m.in.
odzie˝ i sprz´t sportowy, telefony komórko-
we) oraz wyró˝nienia. 

Niezale˝nie od konkursu, w ramach akcji
„Bezpieczne Tatry” od 17 do 21 listopada

nasze miasto
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w Tychach zostanie zorganizowany „Tydzieƒ
z górami”. W tym czasie odb´dzie si´ wiele
ciekawych spotkaƒ edukacyjnych z „ludêmi
gór”.

„Tydzieƒ z górami” rozpocznie si´ od spo-
tkania z Krzysztofem Wielickim - zwiàzanym
z Tychami wybitnym himalaistà, który jako
jedyny Polak, poza nie˝yjàcym Jerzym Ku-
kuczkà, zdoby∏ wszystkie oÊmiotysi´czniki
Êwiata. Na spotkanie zatytu∏owane „Góry
moja pasja” zapraszamy 17 listopada o go-
dzinie 18.00 do Szko∏y Muzycznej w Ty-
chach. Na spotkaniu Krzysztof Wielicki opo-
wie o swoich górskich doÊwiadczeniach, b´-
dà wspomnienia, pokazy slajdów, równie˝
tych z ostatniej zimowej wyprawy na K2. 

G∏ównym celem „Tygodnia z górami” jest
przede wszystkim edukacja m∏odzie˝y. We
wszystkich szko∏ach ponadgimnazjalnych
w naszym mieÊcie odb´dzie si´ cykl prelekcji
poÊwieconych bezpieczeƒstwu w górach.
18 i 19 listopada z uczniami i nauczycielami
spotkajà si´ ratownicy Tatrzaƒskiego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. 

Na zakoƒczenie „Tygodnia z górami”, 21
listopada zaplanowano „Filmowà noc z gó-
rami” w tyskim kinie Andromeda. Ten wie-
czór wype∏nià projekcje filmów o tematyce
górskiej. W programie znajdà si´ filmy krót-
kometra˝owe i film fabularny „Himalaya”.
W przerwie b´dzie wiele dodatkowych
atrakcji: góralski pocz´stunek, zagra kapela
góralska, b´dzie mo˝na podziwiaç auten-
tyczne stroje góralskie. Na „Filmowà noc
z górami” zostali zaproszeni naczelnik Ta-
trzaƒskiego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego Jan Krzysztof oraz dyrektor Ta-

trzaƒskiego Parku Narodowego Pawe∏ Ska-
wiƒski.

Ponadto w trakcie trwania „Tygodnia
z górami” w filiach Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej odb´dzie si´ pokaz filmu „Tajemnice
Morskiego Oka”:

• 17 listopada (poniedzia∏ek), godz.
16.30 w filii nr 12, ul. Zar´by 31a

• 18 listopada (wtorek), godz. 16.00 w fi-
lii nr 14, ul. Armii Krajowej 105

• 19 i 21 listopada 2003 (Êroda i piàtek),
godz. 16.00 w filii nr 7 przy al. Niepodleg∏o-
Êci 110

• 20 listopada (czwartek) godz. 16.00
w Bibliotece Centralnej, ul. Wyszyƒskiego
27.

Przez ca∏y czas akcji rozpowszechniane
b´dà ulotki wydane przez Wydawnictwo Ta-

trzaƒskiego Parku Narodowego, poÊwi´co-
ne zagro˝eniom i niebezpieczeƒstwom, któ-
re mogà nas spotkaç w górach. 

Podczas akcji b´dzie te˝ promowany uru-
chomiony we wrzeÊniu numer ratunkowy
0601 100 300, na który mogà dzwoniç

przez ca∏à dob´ osoby potrzebujàce pomo-
cy w górach.

Szczegó∏owe informacje o akcji „Bez-
pieczne Tatry” mo˝na znaleêç na stronach
internetowych: 

www.umtychy.pl
www.bezpieczne.tatry.tpn.pl
www.bezpieczne.tatry.pl 

((IICC))
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Sponsor g∏ówny:

Patron medialny:

Sponsorzy:Organizatorzy:

Tyskie Browary Ksià˝´ce - sponsor g∏ówny akcji „Bezpieczne Tatry” - zapraszajà wszystkie osoby pe∏noletnie
do wzi´cia udzia∏u w konkursie:

„EKWIPUNEK ZDOBYWCY ZA WIEDZ¢ O K2”

Wejdê na stron´ akcji „Bezpieczne Tatry”, zarejestruj si´ jako uczestnik, a nast´pnie kliknij na logo Tyskich
Browarów Ksià˝´cych, by przeczytaç o wielkiej zimowej wyprawie Krzysztofa Wielickiego i Kompanii

Piwowarskiej na K2. Odpowiedz na dwa pytania zwiàzane z „Górà Gór”, trzymaj kciuki i czekaj do lutego 2004
roku na Wielkie Rozstrzygni´cie.

Trzy zwyci´skie osoby nagrodzimy niezwykle atrakcyjnym Ekwipunkiem Zdobywcy!
˚YCZYMY POWODZENIA !
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WWyycchh∏∏ooddzzeenniiee - jest stanem, w którym temperatura cia∏a spada
poni˝ej 35°C. Do najcz´stszych objawów wych∏odzenia nale˝à: za-
burzenia ÊwiadomoÊci ze Êpiàczkà w∏àcznie, poczucie wyczerpania,
sennoÊç oraz zaburzenia mowy, np. mowa powolna.

OOddmmrroo˝̋eenniiee - jest skutkiem oddzia∏ywania zimna, ale niekoniecz-
nie mrozu. Typowymi objawami tego urazu sà: znaczne wych∏odze-
nie, zaczerwienienie, utrata czucia oraz bladoÊç palców nóg, nosa,
ma∏˝owin usznych. Uszkodzenia cia∏a powsta∏e w wyniku odmro˝e-
nia mogà byç trwa∏e.

PPiieerrwwsszzaa  ppoommoocc::
• osob´ wych∏odzonà lub z odmro˝eniami trzeba ogrzewaç po-

woli,
• zdjàç przemarzni´te ubranie,
• u∏o˝yç na suchej tkaninie i okryç ca∏e cia∏o kocem lub specjalnà

folià aluminiowà, ogrzewaç w∏asnym cia∏em. 

UUwwaaggaa::
• silny wiatr w po∏àczeniu z temperaturà powietrza tylko nieco

poni˝ej 0°C powodowaç mo˝e takie same skutki, jak bezwietrzna
pogoda o temperaturze poni˝ej -30°C, 

• osoba wyzi´biona mo˝e wyglàdaç na zmar∏à, nigdy nie rezygnuj
z reanimacji,

• gdy odmro˝one sà koƒczyny, zanurz je w letniej (36-37°C) wo-
dzie. Na inne cz´Êci cia∏a nak∏adaj ciep∏e (nie goràce!) ok∏ady, 

• osobom z odmro˝eniem lub wych∏odzonym nie podawaj alko-
holu, zw∏aszcza, gdy nie mo˝na jej zapewniç ciep∏ego schronienia.
Ze wzgl´du na zawartoÊç kofeiny nie podawaj te˝ kawy, a bez wska-
zaƒ lekarza ˝adnych leków. 

BBààddêê  pprrzzyyggoottoowwaannyy  nnaa  wwyyssttààppiieenniiee  ÊÊnniiee˝̋yycc,,  zzaawwiieeii  ii zzaammiieeccii::  
• s∏uchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez

rozg∏oÊnie radiowe i telewizyjne, 
• w czasie intensywnych opadów Êniegu najlepiej pozostaƒ w do-

mu, 
• jeÊli u˝ywasz piecyków, zapewnij wentylacj´ pomieszczeƒ, 
• zabezpiecz inwentarz i pasz´ przed zamarzni´ciem, 
• jeÊli musisz wyjÊç na zewnàtrz, ubierz si´ w ciep∏à odzie˝ wielo-

warstwowà i powiadom kogoÊ, dokàd si´ wybierasz i o której pla-
nujesz tam dotrzeç, 

• zachowaj ostro˝noÊç poruszajàc si´ po zaÊnie˝onym i oblodzo-
nym terenie, zwróç uwag´ na zwisajàce sople i zwa∏y Êniegu na da-
chach budynków. 

PPooddrróó˝̋oowwaanniiee  ww zziimmiiee::  

PPAAMMII¢¢TTAAJJ, ˝e jednà z wielu przyczyn Êmiertelnych wypadków spo-
wodowanych zimnem jest niew∏aÊciwe przygotowanie pojazdu do
sezonu zimowego oraz nieznajomoÊç zasad post´powania w wy-
padku jego unieruchomienia lub zab∏àdzenia w drodze. 

• najlepiej podró˝uj publicznymi Êrodkami transportu,
• jeÊli wybierzesz samochód, nie podró˝uj samotnie, poinformuj

innych o planie podró˝y, jedê w dzieƒ, g∏ównymi drogami, unikaj
bocznych dróg i skrótów, 

• przygotuj samochód do zimy, 

• trzymaj w baga˝niku „zimowy zestaw”: ∏opatk´ do Êniegu, mi-
gajàce Êwiat∏o, r´kawice, czapk´, koc, lin´ holowniczà, ∏aƒcuchy na
ko∏a, pojemnik z solà kamiennà, kable do akumulatora, 

• pami´taj, ˝e dzia∏ania s∏u˝b drogowych majà na celu jedynie ∏a-
godzenie skutków zimy na drogach.

JJeeÊÊllii  ÊÊnniieegg  uuwwii´́zzii  CCii´́  ww ssaammoocchhooddzziiee::  

• zjedê z g∏ównego pasa, w∏àcz migajàce Êwiat∏a alarmowe i wy-
wieÊ jaskrawà tkanin´ na antenie samochodu lub przez okno, 

• pozostaƒ w samochodzie - ratownicy szybciej Ci´ znajdà. Nigdy
nie oddalaj si´ od pojazdu, jeÊli w zasi´gu wzroku nie ma budyn-
ków, w których móg∏byÊ si´ schroniç. Uwa˝aj - nawet niewielki dy-
stans mo˝e byç niemo˝liwy do pokonania w g∏´bokim Êniegu i za-
mieci, a ocena obserwowanej poprzez zamieç Ênie˝nà odleg∏oÊci
mo˝e byç mylàca, w∏àczaj silnik i ogrzewanie na dziesi´ç minut
w ciàgu ka˝dej godziny dla podtrzymania ciep∏a. Kiedy silnik pracu-
je, lekko otwórz okno - taka wentylacja uchroni Ci´ przed zatruciem
tlenkiem w´gla. Co jakiÊ czas usuwaj Ênieg i lód z rury wydechowej,

• çwicz dla rozgrzania, lecz unikaj przem´czenia. Ogrzewaj si´
wraz z innymi pasa˝erami wierzchnim ubraniem i kocami, 

• ˝eby zauwa˝yç nadchodzàcà pomoc, jedna osoba stale powin-
na czuwaç. Nie Êpijcie wszyscy jednoczeÊnie,

• nie nadu˝ywaj akumulatora. Ogranicz potrzeby zu˝ycia energii,
u˝ywaj Êwiat∏a, ogrzewania i radia zale˝nie od mo˝liwoÊci,

• w nocy, w∏àcz wewn´trzne oÊwietlenie, ˝eby ratownicy mogli
Ci´ zobaczyç,

• na bezludnych obszarach leÊnych lub rolnych rozepnij na Ênie-
gu du˝à p∏acht´, najlepiej jaskrawà, ˝eby zwróciç uwag´ ratowni-
ków lub samolotów ratunkowych, co pewien czas dawaj sygna∏y
Êwiat∏ami i klaksonem. 
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Stymulowanie wzrostu ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstw oraz pomoc ukie-
runkowana na tworzenie warunków
sprzyjajàcych powstawaniu alterna-
tywnych miejsc pracy sà coraz cz´Êciej
wymieniane wÊród tych obszarów poli-
tyki gospodarczej, których realizacja
mo˝e stosunkowo szybko przyczyniç
si´ do poprawy trud-
nej sytuacji spo∏eczno-
ekonomicznej w wielu
regionach Polski. 

Por´czenia kredytowe
sà jednym z najbardziej
tradycyjnych instrumen-
tów finansowych, stoso-
wanych w realizacji celów
polityki gospodarczej
ukierunkowanej na roz-
wój sektora ma∏ych
i Êrednich przedsi´-
biorstw.

Fundusz Por´czeƒ Kre-
dytowych dzia∏ajàcy
w Agencji Promocji i Roz-
woju Gospodarczego
Miasta Tychy SA, ma na
celu zapewnienie ∏atwe-
go dost´pu do tanich, zewn´trznych êróde∏
finansowania dla sektora ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw w Tychach oraz stymulowa-
nie wzrostu inwestycji poprzez wspieranie
wybranych dziedzin rozwoju gospodarcze-
go miasta. Podstawà tworzenia kapita∏u
funduszu sà Êrodki przekazane APRG przez
miasto Tychy, w zamian za obj´cie akcji
w posiadanym kapitale zak∏adowym spó∏ki.

Zadaniem Funduszu jest pomoc w prze-
zwyci´˝aniu problemów zwiàzanych z za-
bezpieczeniem kredytu, przy jednoczesnym
zagwarantowaniu bankom odzyskania pie-
ni´dzy, nawet w przypadku upad∏oÊci kredy-
tobiorcy. 

Fundusz równie˝ ma za zadanie Êwiad-
czenie szeregu us∏ug. Nale˝à do nich: po-

moc doradcza przy zarzàdzaniu finansami
w przedsi´biorstwie, szkolenia w tej dziedzi-
nie, pomoc w przygotowaniu wniosków
kredytowych, czy te˝ opracowywaniu „unij-
nych” biznes planów.

Fundusz Por´czeƒ Kredytowych w Tychach
pos∏uguje si´ w∏asnym regulaminem, precy-
zyjnie okreÊlajàcym zasady i procedury

udzielania por´czeƒ. Oto kilka ustaleƒ regu-
laminu, szczególnie istotnych dla przedsi´-
biorcy ubiegajàcego si´ o por´czenie kredy-
tu:

1. Por´czenia mogà byç udzielane wy∏àcz-
nie krajowym, prywatnym przedsi´biorcom,
tzn. osobom fizycznym, prawnym lub spó∏-
kom tych osób (zwanych dalej przedsi´bior-
cami), którzy majà miejsce zameldowania
lub siedzib´ prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej lub prowadzà lub b´dà prowa-
dziç dzia∏alnoÊç gospodarczà na terenie
miasta Tychy.

2. O por´czenie Funduszu mogà ubiegaç
si´ przedsi´biorcy spe∏niajàcy ∏àcznie nast´-
pujàce warunki: obowiàzek rejestracji we
w∏aÊciwym organie rejestrowym oraz pro-

wadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w za-
kresie produkcji, budownictwa, us∏ug, han-
dlu lub dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej.

3. Por´czone kredyty muszà dotyczyç fi-
nansowania zakupu Êrodków trwa∏ych lub
Êrodków obrotowych na potrzeby wniosko-
dawcy. KoniecznoÊç zakupu oraz bezpoÊred-
nia przydatnoÊç przedmiotu kredytowania,

jak i celowoÊç finansowania
Êrodków obrotowych, muszà
znajdowaç uzasadnienie
w przedstawionym planie
przedsi´wzi´cia.

4. Por´czenia udzielane przez
Fundusz dotyczà kwot podsta-
wowych kredytów (por´cze-
niem obj´te jest zawsze maksy-
malnie 60 proc. aktualnych zo-
bowiàzaƒ wynikajàcych z kwoty
podstawowej por´czonego kre-
dytu, ale nie wi´cej ni˝ 60 tys.
z∏).

5. Maksymalny okres, na jaki
mo˝e byç udzielone por´czenie
wynosi 5 lat.

Fundusz Por´czeƒ Kredyto-
wych w Tychach podpisa∏ umo-
wy o wspó∏pracy w za-

kresie por´czania kredytów ma∏ym
i Êrednim przedsi´biorcom z Ban-
kiem Spó∏dzielczym w Tychach, ul.
Damrota 41, Bankiem Przemys∏o-
wo-Handlowym PBK SA, oddzia∏
w Mys∏owicach, filia w Tychach
przy ul. Legionów Polskich 40 oraz
z Bankiem Gospodarki ˚ywnoÊcio-
wej SA, oddzia∏ w Katowicach przy
ul. Teatralnej 17a.

Szczegó∏owych informacji na te-
mat por´czeƒ udziela:

Barbara Golek, tel. 325 72 13
e-mail: fpk@tychy.org.pl

Przy kredycie -
skorzystaj z por´czenia

y

wydarzenia
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W 1820 r. Kiss przeniós∏ si´ do Brzegu, aby w tamtejszej odlewni
metali kolorowych doskonaliç swoje umiej´tnoÊci. Jednak˝e prze∏o-
mowà datà w ˝yciu m∏odego artysty by∏ rok 1822, kiedy Kiss wyje-
cha∏ do Berlina, by studiowaç w Królewskiej Akademii Sztuk Pi´k-
nych i pracowaç w atelier Leonharda Poscha. W 1825 r. zosta∏
uczniem i wspó∏pracownikiem znanego w ca∏ych Niemczech rzeê-
biarza i architekta Christiana Daniela Raucha, z którym wspó∏praco-
wa∏ przez nast´pnych pi´tnaÊcie lat. 

Warto zwróciç uwag´, ˝e ju˝ na wczesnym etapie swojej twór-
czoÊci August Kiss ch´tnie rzeêbi∏ konie - pierwsze modele pomni-
ków przedstawiajàcych jeêdêców pochodzà z 1828 roku. Dwa lata
póêniej Kiss zosta∏ mianowany wyk∏adowcà cyzelowania i grawero-
wania w Instytucie Przemys∏u i Handlu, a w 1837 r. zosta∏ cz∏onkiem
Królewskiej Akademii w Berlinie. 

Pierwszà pracà, która przynios∏a Kissowi s∏aw´ by∏ pomnik wal-
czàcej z panterà Amazonki (1837-41), który prezentujemy poni˝ej

na akwareli Ireneusza
Botora. Pomnik do dziÊ
mo˝na oglàdaç przed
Muzeum im. Schinkela
w Berlinie.

Po zaprezentowaniu
„Amazonki” Kiss otrzy-
ma∏ zlecenia na kolejne
monumentalne prace
i wkrótce zdoby∏ s∏aw´
jednego z najs∏ynniej-
szych specjalistów
w rzeêbieniu koni. W ko-
lejnych latach stworzy∏
konne pomniki Fryderyka
Wilhelma III w Królewcu
(1841-44), Fryderyka
Wielkiego we Wroc∏awiu
(1857). Wielkim przed-
si´wzi´ciem by∏ pomnik
przedstawiajàcy Êw. Je-
rzego w walce ze smo-
kiem. Dzie∏o to Kiss po-
darowa∏ berliƒczykom.
Wzniesione w 1865 ro-
ku, do zakoƒczenia II
wojny Êwiatowej by∏o
ozdobà dziedziƒca zam-
kowego w Berlinie, a dzisiaj mo˝na je podziwiaç na wybrze˝u Szpre-
wy, w centrum stolicy Niemiec, niedaleko koÊcio∏a Êw. Miko∏aja (obok
rzeêby Miko∏aja Kopernika). August Kiss stworzy∏ równie˝ wiele po-
mników nagrobkowych, które do dziÊ mo˝na oglàdaç na berliƒskich
cmentarzach. Ostatnim dzie∏em wyrzeêbionym przez artyst´ by∏a
grupa marmurowych postaci uosabiajàcych wiar´, nadziej´ i mi∏oÊç.
Pomnik ten znajduje si´ z zbiorach Muzeum Narodowego w Berlinie.

S∏ynny rzeêbiarz rumaków i monarchów mieszkajàc w Berlinie nie
zapomnia∏ o miejscowoÊci, w której si´ urodzi∏. W 1839 roku Kiss
przeznaczy∏ znacznà na owe czasy kwot´ 200 talarów na zakup
ksià˝ek i pomocy dla fundacji na rzecz szko∏y powszechnej w Papro-
canach. - Chcia∏ ów artysta wyraziç tym czynem swoje przywiàzanie
do rodzinnej wsi, w której sp´dzi∏ lata dzieci´ce, i przeznaczy∏ ca∏y
dochód z urzàdzonej w Berlinie wystawy swoich dzie∏ dla „ubogiej
dziatwy szkolnej w Paprocanach” - czytamy w przedwojennej mo-
nografii Tychów Ludwika Musio∏a.

August Kiss zmar∏ w Berlinie 24 marca 1865 roku, w wieku 63 lat. 
(ML) - Opracowanie na podstawie tekstów Petera Karla

Sczepanka i materia∏ów uniwersytetu w Trewirze

kultura

August Kiss
Wielki rzeêbiarz z Paprocan
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August Kiss urodzi∏ si´ w 11 paêdziernika 1802 r. w Paprocanach. Jego ojciec - inspektor hutniczy, przyby∏ na Górny Âlàsk
z Turyngii, matka by∏a córkà koniuszego dworu pszczyƒskiego. Gdy August ukoƒczy∏ pi´tnaÊcie lat, rodzina Kissów przenio-
s∏a si´ z Paprocan do Miko∏owa, a on sam rozpoczà∏ nauk´ w Królewskiej Hucie ˚elaza w Gliwicach, gdzie poznawa∏ tajniki
zawodu odlewnika artystycznego. Ju˝ wówczas specjalizowa∏ si´ w odlewaniu statuetek znanych postaci ówczesnego ˝ycia
politycznego i artystycznego.

W czerwcu Rada Miasta Tychy pod-
j´∏a uchwa∏´ w sprawie wykonania
tablicy upami´tniajàcej ˝ycie i dzia∏al-
noÊç artystycznà Augusta Kissa. Dzie-
∏o to powierzono znanemu tyskiemu
rzeêbiarzowi Augustynowi Dyrdzie.
Uroczyste ods∏oni´cie tablicy odb´-
dzie si´ 6 listopada w Paprocanach.


