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Z myślą o seniorach

Niebawem rozpocznie swoją działalność Centrum
Usług Społecznościowych przy ul. Edukacji.

11-14

Twoje zielone Tychy

Cztery specjalne strony poświęcone
ekologii, a zwłaszcza segregacji odpadów.

22
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Rewanżowe porażki

Choć w Szwecji było blisko sukcesu, hokeiści GKS Tychy
przegrali oba wyjazdowe mecze w CHL.

podczas odbywającego się w dniu urodzin ryśka Riedla „rocka na plaży” jubileusze obchodziły zespoły cree i dżem

Beata Kucz

rockowe jubileusze
strona 10

reklama

W Muzeum Miejskim
można już oglądać wystawę „Pozdrowienia
z Czułowa” – pierwszą
poświęconą w całości
jednej dzielnicy Tychów.
Prezentuje ona zdjęcia,
dokumenty i pamiątki,
przeważnie z pierwszej
połowy XX wieku, wypożyczone lub przekazane
przez czułowskie rodziny
Gabrielowi Pierończykowi, który przez ostatnie
dziesięć lat zgłębiał historię tej dzielnicy. str. 5

Sylwia Witman

Historia jak
Narodowe
z rodzinnego albumu Czytanie

w Tychach
Ósma edycja Narodowego Czytania odbyła się w sobotę, 7 września
w całej Polsce, a nawet poza jej granicami. W Tychach rozpoczęła się
jednak dzień wcześniej.
W piątek gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej był aktor Tomasz
Stockinger i to on przeczytał tyskiej
młodzieży fragmenty noweli Elizy
Orzeszkowej „Dobra pani”. Wieczorem tego samego dnia aktor
spotkał się z tyszanami w ramach
cyklu „Tury Kultury”.
str.6

Nasze Tychy

Dyżur reportera

tel.

e-mail: redakcja@twojetychy.pl

Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

32 325 72 38

W niedzielę, 15 września

Nordic
walking ze
Skaldami
Parafia bł. Karoliny
Kózkówny zaprasza
na Rodzinny
piknik parafialny i
IV Tyski Marsz Nordic
Walking. Jak zwykle,
po forsownym marszu,
uczestnicy będą
mogli odetchnąć przy
muzyce. W ogrodzie
parafialnym zagra
zespół Skaldowie.

Impreza odbędzie się 15 września.
Tego dnia od godziny 15
w parafialnym ogrodzie czekać
będą atrakcje i animacje dla
najmłodszych: trampolina,
zjeżdżalnia, konkurencje
sportowe, malowanie twarzy.
Również o godzinie 15 w kościele
rozpocznie się msza święta. W
międzyczasie, na boisku przy
parafii rozegrany zostanie mecz
piłki nożnej.
Rozgrzewka przed startem
marszu nordic walking rozpocznie się o godz. 16 w ogrodzie parafialnym. Zaraz potem
uczestnicy wyruszą w trasę, która w poprzednich latach prowadziła wokół Jeziora Paprocańskiego. Meta – również przy
parafii bł. Karoliny.
O godzinie 18 rozpocznie się
koncert grupy Skaldowie – zespołu, który triumfy święcił w latach
60. i 70. Z pewnością dzisiejsi
pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolatkowie zaśpiewają razem z nimi
niejeden przebój. SW ●
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W jednej z tyskich dzielnic zorganizowano festyn w bawarskim
stylu.
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Jodłowanie
w Czułowie
Od kilkunastu lat, w pierwszej
połowie września, w Czułowie
organizowany jest festyn, który
w tym roku upłynął w bawarskich
rytmach. Nawet deszczowa aura
nie przeszkodziła mieszkańcom
bawić się na czułowskim… Oktoberfeście.
Na scenie koncertowały zespoły Kwaśnica Bavarian Show i Blaskapelle Świbie, zorganizowano
konkursy podnoszenia beczki
piwa, na najlepszy strój związany z Oktoberfestem, jodłowania
i picia piwa na czas. Wybierano
też królową i króla Oktoberfesfu…
– Nasz festyn na stałe wpisał się w kalendarz czułowskich
imprez, tak samo jak Dzień Seniora, Dzień Sąsiada czy Dzień
Dziecka – powiedział Grzegorz
Praus, przewodniczący Zarządu
Osiedla Czułów. – Organizowa-

www.tychy.pl

ny jest co roku, z tym że za każdym razem ma inną tematykę.
W tym roku jest to Oktoberfest
i nie chodzi jedynie o picie piwa,
ale przede wszystkim o dobrą zabawę, dlatego przygotowaliśmy
kilka atrakcji i kilka konkursów dla publiczności – zarówno dorosłych, jak i dzieci. Można też pośpiewać i potańczyć…
Takie imprezy integrują naszych
mieszkańców, nie tylko dlatego,
że mogą się spotkać i pobawić, ale
wiele osób włącza się do ich organizacji, w tym także nasi przedsiębiorcy, którzy wspierają nasze
przedsięwzięcia. W przyszłym
roku także zorganizujemy festyn,
ale w naszej dzielnicy będą organizowane miejskie dożynki, więc
połączymy te wydarzenia.
Oktoberfest w Monachium rozpoczyna się 21 września, w Czułowie już był… LS ●

◆ 4.09 na ul. Dąbrowskiego policjanci zatrzymali do kontroli chryslera voyagera. Okazało się, że
kierujący nim 37-letni mężczyzna
był pijany - badanie wykazało w
jego organizmie 2,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało
się, że obowiązuje go dożywotni,
sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych za
wcześniejszą jazdę po spożyciu alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a za kierowanie
samochodem w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu grozi mu do 5 lat więzienia.
Do podobnych zdarzeń doszło 3.09 na ul. Towarowej, gdzie
funkcjonariusze zatrzymali 64-

letniego tyszanina, który kierował audi A5 pomimo cofniętych
uprawnień oraz 7.09 na ul. Budowlanych również bez prawa
jazdy kierował mercedesem 63letni tyszanin.
◆ W sobotę, 7.09 na
skrzyżowaniu ulic Budowlanych – Begonii –
Bocheńskiego doszło
do zderzenia dwóch samochodów osobowych:
mercedesa oraz renault. Kierowcy
obu pojazdów twierdzili zgodnie,
że wjechali na skrzyżowanie mając zielone światło (renault jechał
ul. Budowlanych w kierunku al.
Bielskiej, a kierowca mercedesa
poruszał się ul. Bocheńskiego w
kierunku ul. Begonii). Obaj kierowcy byli trzeźwi, ale w trakcie

wykonywania czynności okazało się, że kierowca mercedesa nie
posiada uprawnień do kierowania
pojazdami. Teraz czeka go sprawa
w sądzie. O tym, kto był winny
kolizji, również zadecyduje sąd,
gdyż żaden z kierowców do winy
się nie przyznał. Dzień później
nie na ruchliwym skrzyżowaniu
w centrum miasta lecz na leśnym
odcinku ul. Bieruńskiej – kierowca osobowej skody zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Samochód
zatrzymał się na boku. Policjantom kierowca wyjaśnił, że widząc
jadący z naprzeciwka samochód
chciał zjechać maksymalnie do
krawędzi jezdni i na poboczu
stracił panowanie nad pojazdem.
Kierowcy nic się nie stało, został
ukarany mandatem. LS ●
112.tychy.pl
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Czułowski Oktoberfest łączy z tym bawarskim
znakomity nastrój uczestników.

Renault uszkodzony podczas kolizji na skrzyżowaniu Budowlanych i Begonii.
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Nasze Tychy
Premier znowu w Tychach
Kamil Peszat
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Metrolinie także
w Tychach
Powstaje projekt siatki połączeń Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Premier Mateusz Morawiecki pojawił się w minionym tygodniu w Tychach i odwiedził boisko
przy ul. Wieniawskiego, o którym zrobiło się głośno dokładnie rok temu, kiedy to dwóch
chłopców z osiedla Weronika umieściło w sieci filmik z prośbą o nowe boisko.
Wtedy do Tychów M. Morawiecki przyjechał wraz z ministrem sportu i turystyki Witoldem
Bańką. Dziś pojawił się w towarzystwie marszałka woj. śląskiego. Na premiera czekały
ogólnopolskie media, kilkudziesięciu tyszan oraz młodzi piłkarze, z którymi premier przybił
„piątkę”. Na boisku, które powstało dzięki wsparciu Totalizatora Sportowego, szef Rady
Ministrów zaznaczył: – Jest to przestrzeń, która tak naprawdę powstała z marzeń tych
młodych chłopców. Rok temu, odwiedzając to miejsce, zapytałem chłopaków, co jest ich
największym marzeniem. Odpowiedzieli, że miejsce gdzie można grać w piłkę. Dostałem
podanie, a dziś widzę, że odegraliśmy je we właściwy sposób. Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tego obiektu.
Przy okazji medialnego szumu, związanego z uruchomieniem jednego (!), powstałego przy
wsparciu rządu boiska, warto wspomnieć, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat wybudowano
i zmodernizowano z budżetu miasta Tychy ponad 60 boisk, z których na co dzień korzystają
dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Tychów. KPW ●
reklama

Trwają prace nad
zmianą siatki połączeń
w komunikacji
zbiorowej
aglomeracji.
Zarząd Transportu
Metropolitalnego
planuje uruchomić
14 nowych połączeń
– przyspieszonych linii
autobusowych tzw.
metrolinii oraz drugie
tyle linii, które będą
dowoziły pasażerów
do przystanków
metrolinii. Nowe
połączenia w znacznym
stopniu mają skrócić
czas dojazdu do 25
miast GórnośląskoZagłębiowskiej
Metropolii.

Priorytetem w komunikacji
zbiorowej GZM pozostaje kolej,
jednak powstanie kolei metropolitalnej to kwestia kilkunastu
lat. Do tego czasu podróżowanie mają usprawnić przyspieszone linie autobusowe oraz linie
w „systemie dowozowo-odwozowym”.
Z przedstawionego w ubiegłym tygodniu projektu wynika, iż Tychy znajdą się trasie
trzech przyspieszonych metrolinii: M4 Katowice – Ty-

chy (częstotliwość kursowania
w godz. 4‑23 wyniesie 30 minut, w godz. 23‑4: 60 min.), M9
Gliwice – Gierałtowice – Mikołów – Tychy (godz. 4‑6: 60
min., godz. 6–23: 30 min., godz.
23–4: 90 min.) oraz M12 Sosnowiec – Mysłowice – Imielin
– Lędziny – Tychy (godz. 4‑6:
60 min., godz. 6‑17: 30 min.
i godz. 17‑23: 60 min).
Jeśli chodzi natomiast o tzw.
połączenia dowożące pasażerów
do przystanków, z których odjeżdżać będą przyspieszone metrolinie, mamy dwa: D4 Kobiór –
Tychy (w godz. 4‑23: co 60 min)
i D9 Imielin – Chełm Śl. – Bieruń – Tychy (godz. 4‑6: 60 min.,
godz. 6‑17: 30 min., godz. 17‑23:
60 min).
– Ideą linii dowozowo-odwozowych jest to, aby pasażerowie,
którzy nie mieszkają lub nie pracują w pobliżu przystanków linii
przyspieszonych, mieli ułatwiony do nich dostęp i mogli również z nich skorzystać. W miejsce przesiadkowe, gdzie będą się
zatrzymywać metrolinie, mogliby dojechać nowymi połączeniami. Rozkłady jazdy linii „M”
i „D” oczywiście byłyby skoordynowane ze sobą, aby oczekiwanie na połączenie również nie
było długie – dodał Aleksander
Sobota.

Jak się dowiedzieliśmy, nowa
siatka połączeń ma się pojawić
pod koniec 2021 roku, jednak
z uwagi na procedury przetargowe, termin ten może się wydłużyć.
– Projekt nowej siatki połączeń traktujemy jako rozwiązanie
czasowe, które pozwoli uzupełnić ofertę na trasach, gdzie dzisiaj pociągów brakuje ze względu m.in. na brak infrastruktury
kolejowej lub jej niewystarczającą przepustowość. Natomiast
tam, gdzie jest to możliwe – już
teraz dofinansowujemy uruchomienie dodatkowych połączeń
kolejowych, aby zwiększyć ich
częstotliwość kursowania – dodał Grzegorz Kwitek z zarządu
Metropolii.
Chodzi m.in. o dofinansowanie dodatkowych połączeń kolejowych na trasie Tychy-Katowice czy Gliwice-Dąbrowa
Górnicza. Metropolia przekazuje środki Urzędowi Marszałkowskiemu od uruchomienia
Metrobiletu, czyli od czerwca
br. W tym roku jest to kwota 1,2
mln zł, co pozwoliło na uruchomienie kilkunastu nowych połączeń, a w przyszłym roku wyniesie pięć razy więcej – 6 mln
zł. Dzięki temu w ofercie pojawi
się około 40 nowych kursów.
LS ●
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Giganci zagrali dla Świetlikowa
Beata Kucz

Z myślą o seniorach
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Zakończono prace przy budowie Centrum Usług Społecznościowych.
Niebawem ruszy
tyskie Centrum Usług
Społecznościowych
przy ul. Edukacji 11.
Prace budowlane
już się zakończyły,
10 września rozpoczną
się odbiory techniczne,
a potem przyszli
użytkownicy budynku,
czyli Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
oraz Dzienny Dom
Pomocy Społecznej
„Wrzos” przystąpią
do zagospodarowania
i wyposażenia budynku.

do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. MOPS wyposaży
części wspólne tj. kuchnię, salon,
łazienkę, przedpokój, natomiast
pokoje – aby zapewnić maksimum prywatności – umebluje każdy z mieszkańców, zgodnie ze swoimi upodobaniami
i możliwościami. O podziale
mieszkań na żeńskie i męskie
zadecyduje liczba chętnych.
Jeżeli będzie trzech chętnych
mężczyzn do mieszkania chronionego-wspierającego, to stworzymy mieszkanie dla mężczyzn.
W tej sprawie można się kontaktować się z Działem Pomocy Osobom Starszym w MOPS
– telefonicznie pod numerem
32/323‑22‑68 lub na adres e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl.
Posiadamy także wolne miejsce
w mieszkaniu przy ul. Trzy Stawy, które przeznaczone jest dla
niepełnosprawnych mężczyzn.
W tej sprawie również prosimy
o kontakt z MOPS lub pracownikiem socjalnym z rejonu zamieszkania.
Dodajmy, iż koszt budowy CUS to ok. 7 mln zł. Dzięki środkom pozyskanym przez
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich, inwestycja
jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego w wysokości 3,4 mln zł, z Funduszu
dopłat z Banku Gospodarstwa
Krajowego pochodzi 430 tys. zł,
reszta – z budżetu miasta. LS ●

Padający niemal przez całe niedzielne popołudnie deszcz nie zdołał zniechęcić setek tyszan
do przyjścia na Stadion Miejski, gdzie odbyła się kolejna edycja charytatywnej imprezy pn.
„Giganci dla Świetlikowa”.
Oprócz dwóch spotkań piłkarskich (m.in. z udziałem młodej ekipy niepełnosprawnych
„kuloodpornych” zawodników), na chcących wesprzeć Śląskie Hospicjum dla Dzieci
„Świetlikowo” czekały aukcje koszulek reprezentantów Polski: Roberta Lewandowskiego,
Arkadiusza Milika i Krzysztofa Piątka oraz szereg innych atrakcji.
Na zdjęciu: W meczu „Gigantów” wystąpili m.in. znani artyści: klawiszowiec zespołu Cree
Adam „Lemon” Lomania i aktorka Anna Guzik. WW ●

Coroczna impreza promująca bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czyli Dzień Bezpieczeństwa
odbył się w minioną niedzielę pod „Żyrafą”.

Bezpiecznie i z nagrodami
Jak zawsze w jego organizację
włączyły się służby – straż pożarna, policja, ratownicy medyczni
– i wiele podmiotów komercyjnych. Ci uczestnicy, których nie
przestraszył deszcz, z pewnością
nie żałowali. Zwłaszcza, że organizatorzy przygotowali dla nich
liczne konkursy z atrakcyjnymi
nagrodami.
Pogoda w ostatni weekend nie
rozpieszczała, jednak tyszanie,
którzy wybrali się tego dnia pod
„Żyrafę” by porozmawiać i posłuchać o bezpieczeństwie, mogli liczyć na wiele atrakcji. Pierwszą
z nich był energiczny koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach. Zainteresowanie wzbudził przygotowany
przez strażaków pokaz palącego się oleju. Widzowie mogli nie
tylko przyjrzeć się temu groźnemu choć efektownemu zjawisku,

ale też dowiedzieli się jak należy się zachować, gdy taki wypadek zdarzy nam się w kuchni. Nie
zabrakło też stałych na tej imprezie atrakcji, jak symulator dachowania.
Wśród przygotowanych
przez organizatorów konkursów
były m.in. test wiedzy o przepisach ruchu drogowego, krzyżówka dla najmłodszych i konkurencja dla prawdziwych mężczyzn:
turlanie opony TIR-a. Ta odbyła
się w padającym deszczu i tylko
dwóch śmiałków zdecydowało się
spróbować swoich sił. Wytrwała
publiczność zorganizowała im jednak odpowiedni doping. Nagrody
i upominki otrzymywała też publiczność – na przykład osoba, która najkrócej ze wszystkich obecnych posiadała prawo jazdy.
Główna nagroda tegorocznej
edycji Dnia Bezpieczeństwa (ro-

wer) przypadła jednak tej osobie,
która popisała się najlepszą wiedzą o… Dniu Bezpieczeństwa.
W tym konkursie trzeba było odpowiedzieć na pytania np. o to ile
edycji odbyło się do tej pory albo
w którym roku gościem specjalnym był Adam Małysz.
Przez całe popołudnie na imprezie obecni byli wolontariusze
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach, który od 27 lat opiekuje się
niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi i młodzieżą w wieku
od 3. do 25. roku życia. Zebrane podczas Dnia Bezpieczeństwa
pieniądze wspomogą działalność
tej placówki.
Organizatorami imprezy byli: tyska radna Lidia Gajdas, stowarzyszenie Inicjatywa Tyska, Miejskie
Centrum Kultury i Sunset projekt
– agencja eventowa. SW ●
Sylwia Witman

Leszek Sobieraj

Budowa CUS w Tychach to jedna z największych inwestycji
ostatnich lat, skierowana do najstarszych mieszkańców miasta
– osób powyżej 60 lat, które zakończyły aktywność zawodową.
W Centrum będą mogły spędzać
co najmniej osiem godzin dziennie – od poniedziałku do piątku.
Przygotowana zostanie atrakcyjna oferta w zakresie zajęć edukacyjnych, kulturalnych czy
rekreacyjnych, ale także usług
opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Prowadzone będą także
porady psychologiczne i prawne.
– Wykonane zostały wszystkie
roboty budowlane, wykończeniowe i porządkowe oraz oznakowanie ewakuacyjne budynku,
przebudowany został zjazd z ul.
Grota Roweckiego, aby dostoso-

wać jego parametry do szerokości wewnętrznej drogi dojazdowej do budynku – powiedziała
Agata Goc z Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych.
CUS będzie świadczył usługi dla około 30 tyskich seniorów, znajdą się tutaj także trzy
mieszkania chronione (w tym
jedno rotacyjne) oraz 5 mieszkań komunalnych. Jak nas poinformowała Monika Łuczyńska,
naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej UM, przyszli najemcy lokali komunalnych zostali już wyłonieni spośród
wnioskodawców, którzy mieli
złożone wnioski o przydział lokalu mieszkalnego. Wnioski tych
osób uzyskały pozytywną opinię
Komisji Mieszkaniowej. Z uwagi
na charakter budynku, są to osoby w wieku powyżej 70 lat.
W CUS powstaną ponadto dwa mieszkania chronionewspierające dla osób niesamodzielnych powyżej 60. roku życia
z możliwością zamieszkania
na pobyt stały (nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności) oraz jedno mieszkanie rotacyjne.
– Każde z mieszkań przeznaczone jest dla trzech osób
w oddzielnych, jednoosobowych pokojach – wyjaśnia Marianna Feith, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
– Mieszkanie posiada również
kuchnię z pokojem dziennym
i łazienkę w pełni dostosowaną

Montaż drzwi wejściowych do budynku to jedna z ostatnich prac
budowlanych na terenie Centrum Usług Społecznościowych.
Warto skorzystać z oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dla starszych studentów
W związku z dużym zainteresowaniem zapisami na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach,
placówka informuje, że udało
się zorganizować wolne miejsca
na zajęcia z języków obcych – angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego

oraz włoskiego – w różnych stopniach zaawansowania, jak również na zajęcia z obsługi komputera – tutaj także w różnych
stopniach zaawansowania. Wolne miejsca czekają także w sekcji
kulturalno-literackiej. W związku
z tym rekrutację na UTW prze-

dłużono do czwartku 12 września
w godzinach od 9.00 do 13.00.
Zapisać należy się osobiście, wypełniając kwestionariusz osobowy.
Siedziba Uniwersytetu Trzeciego
Wieku mieści się przy ul. Ciasnej 3.
Opłata za jedną sekcję wynosi zaledwie 20 zł na cały semestr. MN ●

Nagrody dla uczestników konkursów dziecięcych wylosowali Milena i Bartek.
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Historia jak z rodzinnego albumu
Czułów sprzed lat na fotografiach w tyskim muzeum.
W Muzeum Miejskim
można już oglądać
wystawę „Pozdrowienia
z Czułowa” – pierwszą
poświęconą w całości
jednej dzielnicy
Tychów. Prezentuje ona
zdjęcia, dokumenty
i pamiątki, przeważnie
z pierwszej połowy XX
wieku, wypożyczone
lub przekazane
przez czułowskie
rodziny Gabrielowi
Pierończykowi, który
przez ostatnie dziesięć
lat zgłębiał historię tej
dzielnicy.

pamiątki. Wielu przyprowadziło
krewnych, dzieci i wnuki.

Dzieci, wnuki, prawnuki
– Dzisiaj są tutaj dzieci, wnuki
i prawnuki tych osób przedstawionych na zdjęciach – mówiła
Teresa Jopczyk. – W jednej gablocie jest zdjęcie mojej rodziny,
wszystkich jej członków, którzy
urodzili się do okresu plebiscytu. Jest tam mój dziadek Marcin
Gardian.
Razem z panią Teresą wystawę zwiedzała jej bratowa, Justyna Jopczyk, wnuczka Franciszka
Jakutka, jednego z inicjatorów
budowy pomnika poświęconego poległym powstańcom śląskim z Czułowa. – Jest tu trąba
na której grał mój dziadek i zdjęcia na których on jest – mówiła Justyna Jopczyk. – Ten sztandar też był długo przechowywany
w naszej rodzinie.
Mowa tu o chorągwi organizacji powstańczej, która obecnie jest
w zbiorach Muzeum Miejskiego
Sylwia Witman

Pomysłodawca i kurator wystawy Gabriel Pierończyk jest historykiem-amatorem. Pasjonatem,
który zainteresował się dziejami
Czułowa i jego mieszkańców,
a potem przez wiele lat zbierał
informacje, wspomnienia i pamiątki. I cierpliwie je katalogował. W 2010 roku wydał książkę „Czułowski kocioł”, opisującą

losy tej niewielkiej miejscowości
w burzliwych latach 1938‑1945.
Wiedzę zdobywał poprzez wielogodzinne rozmowy z mieszkańcami Czułowa, szczególnie
tymi najstarszymi. – Chodziłem
od domu do domu, aż w jednym
z tych domów spotkałem moją
przyszłą żonę i teraz sam jestem
mieszkańcem Czułowa – opowiada Gabriel Pierończyk. – Babcia
żony, dopóki żyła, bardzo mi pomagała. Przekazała mi mnóstwo
informacji i podpowiadała z kim
mogę jeszcze porozmawiać. Gdy
ta wiedza się nagromadziła, powstał pomysł wystawy.
Wystawa została przygotowana przez Muzeum Miejskie
w Tychach, które wzbogaciło
ją własnymi zbiorami związanymi z Czułowem. Wernisaż, który odbył się 6 września, zgromadził bardzo wielu gości – głównie
mieszkańców Czułowa. Wielu
z nich przyszło zobaczyć jak prezentują się w muzealnych salach
przekazane przez nich rodzinne

Tajemnicze bilboardy pojawiły się w Tychach.

Kamil Peszat

Kup psa!?

Przed kilkoma dniami w różnych miejscach na terenie
Tychów pojawiły się platformy z tajemniczymi bilboardami, przedstawiającymi sylwetki człowieka i jego
czworonożnego przyjaciela oraz napis: „Kup psa”.
Plakaty nie są podpisane, wiadomo, że nie stoi
za ich ustawieniem ani schronisko dla zwierząt

(które przecież psów nie sprzedaje, a jedynie oddaje pod opiekę chętnych”, ani żaden z okolicznych
sklepów zoologicznych. Wygląda to raczej na tzw.
teaser, czyli zwiastun jakiejś akcji społecznej. Jakiej? – o tym powinniśmy się przekonać w najbliższym czasie. WW

w Tychach i stanowi jeden z cenniejszych eksponatów.
– Ja nigdy nie byłam mieszkanką Czułowa, ale moja mama stamtąd pochodziła. Na tym zdjęciu jest
mój wujek, dziadek i moja mama,
około roku 1930 – mówiła kolejna
zwiedzająca, Maria Cisek, wskazując na fotografię grupy osób, przed
imponującym pojazdem, autobusem marki Mercedes. – Dziadek
był właścicielem tego autobusu. Tu,
w gablocie jest mandat wystawiony
dla konduktorki Jadwigi Swobody,
jego córki a mojej cioci, za to że pozwoliła pasażerom jechać na schodach autobusu, co mogło doprowadzić do wypadku.

Uratowany obraz
– Wszystko co tu pokazujemy
jest oryginalne i związane z Czu-

łowem – mówi o wystawie Gabriel Pierończyk. – Może oprócz
dwóch rzeczy. Bietka została
przeze mnie zrekonstruowana,
chociaż karabin maszynowy jest
oryginalny, przyjechał z muzeum
z Tomaszowa Lubelskiego. Kopią
jest też przystanek autobusowy,
ale sam rozkład jazdy jest oryginalny.
Bietka o której mowa (dwukołowa przyczepa wioząca karabin
maszynowy) widnieje na jednej
z prezentowanych fotografii – została ufundowana w 1938 roku dla
wojska polskiego przez pracowników czułowskiej Fabryki Celulozy
i Papieru. Na wystawie można też
obejrzeć obraz Matki Boskiej, który do niedawna wisiał na ścianie
budynku dyrekcyjnego zakładów
papierniczych. – Nie oszczędził

go ani czas ani pogoda – mówi
kurator wystawy. – Zrekonstruowałem go w około 30 procentach,
kosztowało mnie to dwa miesiące pracy. Ale dzięki temu możemy cieszyć się jego kolorami, takimi jakie miał w 1938 r.
Rekonstrukcję zarówno obrazu jak i bietki Gabriel Pierończyk
wykonywał – podobnie jak całą
swoją pracę kronikarza dziejów
Czułowa – w swoim czasie wolnym, po godzinach pracy. Zawodowo nie jest związany z muzealnictwem. To tylko pasja. Chociaż
słowo „tylko” nie do końca tutaj
pasuje. Ogrom wykonanej pracy
można podziwiać w siedzibie muzeum przy placu Wolności. Wystawę będzie można zwiedzać
do końca listopada.
Sylwia Witman ●

Od upraw do… rekreacji
ROD Budowlani świętuje 50-lecie działalności.
W sobotę, 7.09
w Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym Budowlani
zorganizowano
uroczyste spotkanie
z okazji 50-lecia
działalności.
Powstał z inicjatywy
pracowników
Przedsiębiorstwa
Budownictwa
Ogólnego na terenie
przylegającym do ul.
Oświęcimskiej.

– W roku 1962 wytyczono tutaj 150 ogródków działkowych,
jednak z czasem zainteresowanie działkami było tak duże,
że zapadła decyzja o powiększeniu ogrodu i obecnie mamy 304
działki, ulokowane na powierzchni prawie 10 hektarów – powiedziała Irena Garyga, prezes ROD
Budowlani. – Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż liczba osób
użytkujących ogródki działkowe
sięga setek osób, bo czas spędzają tutaj całe rodziny. Mamy
już trzecie pokolenie działkowców, a wraz z nimi zmieniała się
rola ogródków. Przed laty służyły
przede wszystkim uprawom warzyw i owoców, w dużym stopniu odciążając rodzinne budżety.
Natomiast w ostatnich latach jest
to głównie przestrzeń do rekreacji
i odpoczynku.
Jak się okazuje, coraz więcej
młodych ludzi jest zainteresowanych posiadaniem własnego
ogródka, a wyłącznie rekreacyjne wykorzystanie działek nie jest
regułą. Jak mówiono podczas
spotkania, niektórym działkowcom zależy, by jeść własne, zdrowe warzywa i owoce, stąd decydują się na ponowne zakładanie
upraw. Z kolei Ewa Skarbińska,
przedstawiciel Delegatury Tychy
Polskiego Związku Działkowców
wydzieliła część swojego ogródka
na uprawy, tworząc ścieżkę edukacyjna dla przedszkolaków.
– Z perspektywy czasu widzimy, jak ważne dla nas działkowców były zapisy ustawy o ROD
z 2013 roku, które nas osłaniają,
bo chętnych na tereny zajmowane przez działki nie brakowało

i zresztą nadal nie brakuje – dodaje I. Garyga. – Niektóre ogrody
w ostatnich latach usamodzielniły się, wychodząc ze struktur
PZD, jednak choć wspomniana
ustawa daje nam -działkowcom
pewne prawa, pomoc ze strony
związku, głównie prawna i organizacyjna, bywa czasami nieoceniona.
W ciągu pół wieku tyskie ogrody działkowe, w tym ROD Budowlani, zmieniły się nie do poznania. Wiele pracy i nakładów
– bo działkowcy sami inwestują w infrastrukturę – kosztowały poczynione inwestycje, m.in.
w ROD Budowlani wymieniono
linię energetyczną, pojawiły się
nowe słupy, rozbudowano Dom
Działkowca.
A czego brakuje użytkownikom działek przy Oświęreklama

cimskiej? Przydałyby się ekrany dźwiękochłonne, bo kiedy
ogród powstawał ruch na DK 44
był niewielki, a dziś jest to jedna
z najbardziej obciążonych dróg
w regionie.
Jubileuszowe spotkanie było
okazją do uhonorowania odznakami działaczy i samych działkowców. Odznakę „Zasłużony
dla ROD” otrzymał Tadeusz Kamiński, „Zasłużony Działkowiec”
– Zbigniew Pawłowicz, wyróżniono także osoby, które uczestniczyły w zakładaniu ogrodu:
Józefa Jabłońskiego, Antoniego
Pokrątkę i Jana Fułka. Były także
podziękowania dla działaczy oraz
dyplomy za długoletnie członkostwo i pracę na rzecz ROD.
Podsumowano także konkurs
na „Najładniejszą Działkę 2019
roku”. Leszek Sobieraj ●
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Narodowe Czytanie w Tychach
Ósma edycja Narodowego Czytania odbyła się w sobotę, 7 września w całej Polsce, a nawet poza jej granicami. W Tychach rozpoczęła się jednak dzień wcześniej.

Akcja publicznego czytania największych dzieł literatury polskiej
została zapoczątkowana przez
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i jest kontynuowana przez Andrzeja Dudę. Lektury
do kolejnych edycji Narodowego
Czytania wybiera para prezydencka. W tym roku wybór padł nie
na jeden, lecz na osiem utworów
– nowel z okresu pozytywizmu.
Wybrano m.in. utwory Marii
Konopnickiej, Bolesława Prusa,

Władysława Reymonta, Stefana
Żeromskiego, Elizy Orzeszkowej,
Henryka Sienkiewicza.
Dla tych, którzy już dawno skończyli szkołę, Narodowe
Czytanie jest okazją do przypomnienia sobie lektur, nie zawsze
lubianych a często po latach
odsłaniających niedostrzegane
wcześniej walory. Natomiast
dla młodzieży szkolnej to często pierwsze spotkanie z tymi
dziełami. I być może takie spotkanie, z profesjonalnym wykonaniem Tomasza Stockingera,
pozwoli młodzieży dostrzec te
walory od razu. W tyskiej Mediatece uczniowie Zespołu Szkół
nr 1 przez około godzinę słuchali – w skupieniu i absolutnej ciszy – skróconej wersji
„Dobrej pani”. Nie sposób było
uciec od zadumy nad losem małej Helki i starzejącej się służącej
Czernickiej. Atmosferę podkreślał dodatkowo akompaniament
pianisty Stefana Gąsieńca. Za-

towych: Grażyna Jurek (Zespół
Szkół nr 1), Adam Burczyk (ZS
nr 6), Katarzyna Bienia-Marczykiewicz (Przedszkole nr 18), Jacek Baran (SSP nr 19), Tomasz
Giedwiłło (Zespół Szkół Muzycznych), Elżbieta Golińska
i Bożena Saczek (SP) 18), a także nauczyciele – Danuta Szucka

(Technikum nr 2), Adam Niesyto (MDK nr 2) i Oktawia Noras
(SP nr 18) oraz redaktor naczelny „Twoich Tychów” Wojciech
Wieczorek.
Po odczytaniu kolejnych utworów głos zabierali przygotowani
przez organizatorkę spotkania
Barbarę Dubaj ósmoklasiści, któ-

rzy przedstawili znaczenie nowel w polskiej literaturze. Podkreślali wartości w nich zawarte,
takie jak: szacunek dla tradycji,
historii, rodziny i dla drugiego
człowieka.
Na czwartek, 12 września Narodowe Czytanie zaplanowano
w Zespole Szkół nr 1. MK ●

Tradycyjnie już w akcję Narodowego Czytania włączyły się
tyskie szkoły, m.in. Szkoła Podstawowa nr 18, której uczniowie
wysłuchali w piątek fragmenty
wszystkich ośmiu nowel. Czytali
je dyrektorzy placówek oświa-

Mercedes wśród wózków
Kamil Peszat

FLASH

słuchanie publiczności docenił
sam aktor.
– Takie dni jak ten są dla mnie
odpoczynkiem od codziennej
pracy, od telewizji, serialu – mówił Tomasz Stockinger – Są takim
czystym przeżyciem, świętem,
tym bardziej, że mamy do czynienia z pięknym słowem, piękną literaturą. Myślę że tego nam
brakuje na co dzień. Ludzie kaleczą język, mówią za szybko, niewyraźnie, nawet aktorzy. Więc
kiedy się obcuje z takim pięknym językiem to jest naprawdę
oczyszczające, też dla wykonawcy.
Szczególnie, że państwo tak pięknie słuchali. Za to bardzo dziękuję. SW ●

Sylwia Witman

W piątek gościem
Miejskiej Biblioteki
Publicznej był aktor
Tomasz Stockinger
i to on przeczytał
tyskiej młodzieży
fragmenty noweli Elizy
Orzeszkowej „Dobra
pani”. Wieczorem tego
samego dnia aktor
spotkał się z tyszanami
w ramach cyklu „Tury
Kultury”.

SP nr 18 w Tychach

Tomasz Stockinger przeczytał fragmenty „Dobrej pani” Elizy Orzeszkowej.

GrandpaGang (pisaliśmy o nich w nr 614) czyli Wiesław Kaczor (84 l.) i Marek Wendreński (23
l.) kilkanaście dni temu odebrali nowy wózek, na którym mają zamiar przebiec pełny dystans
na Silesia Marathon. Został zaprojektowany i wykonany przez firmę Cosmotech, waży 15
kg, wykonany jest z włókna węglowego i wykończony jest miękka i wygodną tapicerką,
którą pan Wiesław sam sobie wybrał. Całość została wydrukowana przy użyciu drukarki 3D
i bez składania mieści się w kombi GrandpaGangu. Dzięki obniżonemu środkowi ciężkości i
zastosowanym lekkim materiałom, nietypowemu duetowi udało się uzyskać efekty lepsze o
30% niż w ub. roku, uzyskując czas 1:52,14 na Tyskim Półmaratonie. KP ●
komunikaty

Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy
przy al. Niepodległości nr 49, VII piętro,
został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący:
– sprzedaży na rzecz najemcy garażu nr 149 o pow. użytkowej 20,00 m² położonego przy
ulicy Begonii wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 0,0042 części w działkach
nr 3523/25, 3525/25, 3970/33 o pow. łącznej 1,0732 ha.

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości
49 na VII piętrze, został wywieszony wykaz nieruchomości Gminy Tychy przewidzianych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka nr 3656/65 o pow. 83 m2, położonej w Tychach przy al. Jana Pawła II na rzecz jej
dotychczasowego użytkownika wieczystego.

reklama

W SP nr 18 wybrane nowele czytali zaproszeni przez szkołę goście.
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Od rowerów do e-hulajnóg
Rozwijająca
się sieć ścieżek
rowerowych sprawia,
że systematycznie
rośnie liczba
korzystających
z nich osób. Ponadto
od dwóch lat działają
w mieście wypożyczalnie
rowerów, pojawia się
coraz więcej jeżdżących
na e-hulajnogach,
elektrycznych
deskorolkach
i rowerach. To sprawia,
że wzrasta liczba
zdarzeń drogowych
z udziałem osób
poruszających się
na jednośladach.
O rozmowę na ten temat
poprosiliśmy podinsp.
Jarosława Dziendziela,
naczelnika Wydziału
Ruchu Drogowego KMP
w Tychach.

Wzrost liczby kolizji i wypadków
z udziałem rowerzystów
to niepokojące zjawisko. W skali
kraju, w 2018 roku rowerzyści
uczestniczyli w 4.712 wypadkach,
a liczba ta wzrosła w porównaniu
z 2017 rokiem o 500. Jak jest
w Tychach?
Jarosław Dziendziel:

– Również obserwujemy podobną tendencję. W 2017 roku
było 8 wypadków z udziałem
rowerzystów i 41 kolizji, rok
później – 11 wypadków i 36
kolizji, a do lipca 2019 roku
zanotowaliśmy już 8 wypadków
i 19 kolizji. Ponadto od początku
tego roku do sierpnia zatrzymaliśmy 145 pijanych rowerzystów,
którzy mieli powyżej 0,5
promila, w ub. roku – w tym
samym czasie – było ich 97. Jeśli
chodzi o stwierdzono stężenie
alkoholu od 0,2 do 0,5 promila
to w tym roku zatrzymano 60

Arkadiusz Ograbisz

Rozmowa z podinsp. Jarosławem Dziendzielem, naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach

W miejscach, gdzie poruszają się i piesi i rowerzyści, często dochodzi do kolizji i potrąceń.
rowerzystów, w tym samym
okresie ub. roku – 51. Dodam,
iż podstawową karą jest mandat
– 300 złotych za jazdę w stanie
po spożyciu alkoholu (0,2-0,5
promila) oraz 500 zł – powyżej
0,5 promila.
Podczas ostatniej akcji „NURD”
(Niechronieni Uczestnicy Ruchu
Drogowego) policjanci ujawnili aż
103 wykroczenia popełnione przez
kierujących pojazdami wobec
pieszych i rowerzystów.

– Chodzi przede wszystkim
o nieustąpienie pierwszeństwa
na przejściu dla pieszych
i przejeździe rowerowym,
nadmierną prędkość w rejonie
skrzyżowań oraz wyprzedzanie
przed przejściami dla pieszych
lub omijanie stojących
samochodów, które zatrzymały
się, by ustąpić przejeżdżającemu
rowerzyście lub pieszemu.
Oczywiście nie oznacza to,
że tylko kierowcy zachowują się

niezgodnie z przepisami, łamią
je również rowerzyści – wobec
kierowców i pieszych. Nagminne jest przejeżdżanie rowerem
po przejściu dla pieszych.
Zanotowaliśmy przypadki,
że piesi, w tym dziecko, zostało
potrącone przez rowerzystę
a najbardziej bulwersujący
wypadek zdarzył się niedawno
w Toruniu, kiedy 15-latek
wiozący na rowerze kolegę,
potrącił śmiertelnie 86-letnią
kobietę. Przejeżdżanie rowerem
przez przejście dla pieszych jest
niedopuszczalne i tutaj rowerzystę nic nie tłumaczy. Wiadomo,
że to dla niego kłopotliwe,
że musi zejść z roweru, przejść
przez pasy, przejechać odcinek
i znów zsiąść, ale przepisy w tym
przypadku są jednoznaczne.
Co innego oczywiście, jeśli
przez drogę czy skrzyżowanie
jest wyznaczony przejazd dla
rowerów. Jednak i w tym przypadku nie jest tak, że rowerzysta

mając pierwszeństwo wjeżdża
rozpędzony na przejazd dla
rowerów. Pierwszeństwo ma,
jeśli jest na przejeździe, ale nie
w sytuacji, kiedy do niego dojeżdża. Jeżeli rowerzysta widzi
nadjeżdżający pojazd, musi
go przepuścić, a nie wjeżdżać
bezpośrednio przed niego. Jadąc
na rowerze trzeba pamiętać,
że pierwszeństwo na przejeździe
rowerowym przez skrzyżowanie
nie uchroni przed wypadkiem,
ani przed jego skutkami i nawet
jeśli to kierowca będzie winny
wypadku, to bardziej poszkodowany będzie rowerzysta.
Jedną z najczęściej spotykanych
nieprawidłowości jest jazda
po chodniku i rzecz jasna
chodzenie po drodze rowerowej.
Kiedy rowerzysta może wjechać
na chodnik?

– Jest kilka takich sytuacji. Jeśli
opiekuje się dzieckiem do 10 lat
jadącym rowerem po chodniku,

kiedy prędkość dopuszczalna
na jezdni przekracza 50 km/h,
a szerokość chodnika wynosi
minimum 2 metry oraz gdy
na drodze panują trudne
warunki atmosferyczne. Ale
w mieście praktycznie nie
ma dróg dopuszczających
większą prędkość niż 50 km/h.
Nieuzasadnione korzystanie
z chodnika może się skończyć
dla rowerzysty mandatem
w wysokości 50 złotych. Warto
też zwrócić uwagę na sytuacje,
kiedy rowerzysta jedzie ulicą,
a nie korzysta ze znajdującej
się obok ścieżki rowerowej.
Przepisy mówią, że jeśli jest
ścieżka dla rowerów i jest ona
wyznaczona dla kierunku,
w którym rowerzysta się
porusza lub zamierza skręcić,
to powinien nią jechać. Kiedy
natomiast ścieżka rowerowa jest
jednokierunkowa a rowerzysta
przemieszcza się w przeciwną
stronę, nie ma obowiązku
jechania po niej. Wówczas
może jechać jezdnią, a kierowcy
przy wyprzedzaniu rowerzysty
powinni pamiętać, że odstęp
musi wynosić minimum jeden
metr.

Nawet jeśli to
kierowca będzie
winny wypadku,
to bardziej
poszkodowany
będzie rowerzysta
Za co najczęściej karani
są rowerzyści?

– Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na drodze
dla rowerów i pieszych grozi
mandat w wysokości 50 zł. Tyle

samo wynosi mandat za naruszenie przez rowerzystę przepisu o korzystaniu z chodnika.
Za wjechanie na przejazd dla
rowerów bezpośrednio przed
nadjeżdżający pojazd – 150 zł,
a przewożenie dziecka do lat 7
bez siodełka – 50 zł.
Coraz więcej osób jeździ
na elektrycznych hulajnogach,
e-deskorolkach, elektrycznych
monocyklach, e-rowerach, czy
segwayach (jednoosobowy,
dwuśladowy e-pojazd). Traktowani
są jako piesi, tymczasem dochodzi
do niebezpiecznych sytuacji,
bo np. e-hulajnogą można jechać
po chodniku powyżej 20 km/h.
Jest też wiele wątpliwości…
Po poboczu lub jezdni pieszy musi
iść lewą stroną drogi, a jadący
na e-hulajnogą – po której? Skoro
można iść pod wpływem alkoholu,
to jadąc chodnikiem e-hulajnogą
również?

– Rzeczywiście, osoby jeżdżące
na elektrycznych deskorolkach
czy hulajnogach nadal są traktowane jako piesi i powinni
poruszać się po chodniku.
Trwają prace nad zmianami
w ustawie, pojawiło się
pojęcie „urządzenie transportu
osobistego”. We wstępnych
informacjach mówi się m.in.
że e-hulajnogi mają być traktowane jak rowery, poruszać
się po ścieżkach rowerowych,
choć nie wszystkie przepisy
dotyczące rowerzystów będą
obowiązywać użytkowników
urządzeń transportu osobistego. Czy będą to nadal piesi
czy kierujący? Mówi się o tym,
by hulajnogą można się było
poruszać na jezdni, jednak
jedynie tam, gdzie prędkość
na danym odcinku drogi
nie przekracza 30 km/h. Ale
to na razie tylko propozycje.

Rozmawiał: Leszek Sobieraj ●

Z Kuwejtu przez Nordkapp do Tychów
Anwar zwiedził już 70
państw, a ma ambicje
na więcej, nawet
wszystkie. Na trasie
obecnej podróży
jest kilkanaście
krajów europejskich.
Do Tychów przyjechał
by odwiedzić
Marka Suslika – też
zapalonego podróżnika
i motocyklistę.

O Marku pisaliśmy w „Twoich
Tychach” w 2018 roku, gdy jako
pierwszy Polak pokonał zimą
na motocyklu trasę z Polski
na Nordkapp. Jego wyczyn zainspirował wielu motocyklistów.
Za pośrednictwem portali społecznościowych z Markiem nawiązał
kontakt m.in. Anwar. Jego podróż
po Polsce była okazją do bezpośredniego spotkania obydwu zapalonych podróżników.
Dlaczego zima? Bo latem przejechałem już cały świat – mówi

Marek. – W tym roku byłem
w Moskwie na motocyklu i w Jakucku samolotem, teraz szykuję
się do podróży do Jakucka zimą
na motocyklu. Temperatury dochodzą tam do minus 70 stopni.
Ale ja nie lubię gorąca.
– Lato nie jest dobre dla motocyklistów i dla tych ciężkich
ubrań – zgadza się z nim Anwar.
– A w tym i zeszłym roku Europa jest bardzo ciepła.
Jednak do wysokich temperatur motocyklista pochodzący z Kuwejtu – jednego z najgorętszych miejsc na świecie – jest
przyzwyczajony. – Pamiętam już
temperaturę 60 stopni – mówi.
– 38 stopni, w Europie uważane
za bardzo gorące, to w Kuwejcie
norma.
Anwar jeździ po świecie od 21
lat. – Nie narzucam sobie szybkiego tempa, jeden rok to jedna podróż, trwająca miesiąc lub
dwa. Potem wracam do domu –
mówi. Tegoroczną podróż zaczął

we Frankfurcie w Niemczech. Potem na trasie były: Luksemburg,
Paryż, Londyn, Szkocja, Irlandia,
Belgia, Holandia, Niemcy, Dania,
Norwegia (punkt obowiązkowy –
Nordkapp), Szwecja, Finlandia,
Estonia, Łotwa, Litwa i Polska.
W Tychach Anwar zatrzymał się
w środę, 28 sierpnia. Był to krótki
postój. Po wspólnej kawie i pogawędce z Markiem wyruszył w dalszą drogę do Czech, na Słowację
i Węgry. Jednak przed wyjazdem
znalazł też chwilę na rozmowę
z dziennikarzem „TT”.
Anwar podróżuje motocyklem BMW R1200 CC. Maszyna ma dopiero rok, ale na liczniku już 40 tysięcy kilometrów.
– W BMW zmieniasz tylko olej
i jeździsz 10.000 kilometrów bez
serwisu – chwali swoją ulubioną markę. – Jest też komfortowy i bezpieczny, w razie upadku
dobrze zabezpiecza motocyklistę
przed urazami.
Sylwia Witman ●

Sylwia Witman

Tychy odwiedził ostatnio Anwar Al Azimi - motocyklista z Kuwejtu, który od 21 lat podróżuje po całym świecie.

Anwar Al Azimi (z lewej) odwiedził już na motocyklu 70 państw i nie zamierza na tym poprzestać.
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Kobiece wiano

Urodziny na plaży
Uczestników kolejnej edycji imprezy pn. „Rock na Plaży” nie przestraszył
deszcz i chłód.
zdjęcia: Kamil Peszat

4. edycja festiwalu Wiano zaprezentowała kobiece spojrzenie na sztukę.
W ostatnim dniu sierpnia
odbył się w Tychach
festiwal Wiano 2019,
przygotowany przez
Muzeum Miejskie wraz
ze Stowarzyszeniem
Śląskie Zakłady Sztuki,
którego siedziba
od maja br. mieści się
na placu Wolności 3.
Otwarta przestrzeń
pomiędzy budynkiem
muzeum a zapleczem
SŚZS była miejscem,
gdzie organizatorzy
zaprezentowali
niezwykłe kobiety.

To właśnie przedstawicielki
słabszej płci były bohaterkami
tegorocznej edycji Wiana. Z poprzednim zdaniem absolutnie
nie zgadza się Marta Frej, której wystawa towarzysząca „#jestemsilnabo” odbyła się w Galerii
Na Wolności w siedzibie SŚZS. –
To, co nam kulturowo kojarzy się
z silnym człowiekiem, jest jakąś
bzdurą. Czy silnym człowiekiem
jest bułgarski ciężarowiec, który jako pierwszy podniósł ciężar
przekraczający trzykrotnie jego
masę, a jednocześnie był alkoholikiem? Szczerze wątpię. Postanowiłam dociec, gdzie kryje się
źródło siły i poprosiłam kobiety,
by przysłały mi swoje zdjęcie wraz
z dokończonym zdaniem „Jestem
silna, bo...”. Dostałam przeszło
tysiąc maili z bardzo osobistymi odpowiedziami, a z nich ponad 50 zaprezentowałam na tej
wystawie w formie grafiki. Są
to historie kobiet, które stawiły
czoła niebywałym przeciwnościom losu i z często nierównego
pojedynku wychodziły zwycięsko, z podniesionym czołem. Te
przykłady pokazują, że stereotyp o słabszej płci jest zupełnie nieprawdziwy – zauważyła
podczas wernisażu Marta Frej.
– Artystka ta nierzadko podejmuje tematy tabu, nie stroni
od kontrowersji i prowokacji. Nie
chowa się ze swoimi poglądami,
także politycznymi; mówi otwartym tekstem i obrazem w swoim
imieniu. Jej szelmowska twórczość sprawiła, że mem, obrazek
z napisem będący głównie narzędziem internetowej złośliwości,

www.tychy.pl

zdjęcia: Beata Kucz
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Szeptunki, wiedunki, czyli innymi słowy wiedźmy
wchodzą w skład duetu Mehehe.
stał się nie tylko wartościowym
obiektem sztuki, ale także nośnikiem ważnych społecznie treści.
Jej prace skrzą się dowcipem, są
przewrotne, odważne i bezpardonowe. Jednemu dadzą do myślenia, innemu do wiwatu. Wystawę
można oglądać do 27 września
w czwartki, piątki i soboty w godzinach od 16 do 19. Zapraszamy
do Galerii Na Wolności – zachęca Jakub Kabus, prezes SŚZS.
Zupełnie inny obraz kobiecości przedstawiły artystki, które
po swoje wiano przyjechały z muzycznym posagiem. Uposażone
w kobiecą delikatność i wrażliwość zabrały słuchaczy w muzyczną podróż po niewieściej
duszy. Dziewczyny z Sutari cofnęły się do czasów dawnych Słowian, skąd czerpią inspiracje. Ich
muzyka oparta na melodyce tradycyjnych pieśni ludowych przesiąknięta jest spokojem i radością
życia. Występ z pogranicza teatru
obfitował w wybuchy pozytywnych emocji, z których dziewczyny tworzą istotny element swoich
aranżacji. Te, wygrywane na takim instrumentarium jak wilcze
basy, barabany czy tarka kuchenna, nie pozostawiają wątpliwości,
że harmonia jest kobietą. W podobnej estetyce, lecz oddalone
o lata świetlne, zaprezentowały się Kagyuma, które łączą nowoczesny dorobek trip-hopu
i jazzu z delikatnym i miękkim
kobiecym śpiewem. Ktoś, zna-

lazłszy się przypadkiem pod sceną, mógłby stwierdzić, że dziewczyny zawodzą, jednak osoba
z mniej podeptanym uchem szybko poprawiłaby to przejęzyczenie, że dziewczyny uwodzą. Wierzymy, że w jednym z nieznanych
nam języków „kagyuma” oznacza kosmiczne stworzenia, których głosy bogowie wykorzystują
do budowania lepszych światów.
Ten festiwal kobiecości uwieńczyły dwie panie szeptunki, wiedunki
lub po prostu wiedźmy, tworzące
duet Mehehe. Połowa zespołu jest
związana z wcześniej wspomnianymi Sutari, stąd powrót do zakorzenionego w pierwotnej słowiańszczyźnie klimatu. Jednak
zupełnie innego. Prysła dziewczęca sielanka na rzecz ludowej magii wspomnianych szeptuch. Nie
zachowały się żadne świadectwa
muzycznych obrzędów polskich
wiedźm, ale te zaproponowane
przez Mehehe brzmiały wyjątkowo prawdziwie.
Festiwal Wiano 2019 pokazał m.in. jedną rzecz. Można się
spierać o rolę kobiety w dzisiejszym społeczeństwie, jej atrybuty i cechy, zastanawiać czy kobiecość kształtuje kultura, biologia
czy socjalizacja i czym ona tak
właściwie jest, można dyskutować
o trafności opisujących ją słów,
ale gdy ma się do czynienia z kobiecością w czystej postaci, jest
nie do pomylenia z niczym innym. Kamil Peszat ●

Dla Cree i Dżemu fani są gotowi przybyć z najdalszych zakątków Polski.
Szósta edycja „RnP”
była z kilku powodów
wyjątkowa. Odbyła
się w dniu 63. urodzin
Ryśka Riedla, a ponadto
w Paprocanach swoje
jubileusze obchodziły
zespoły Cree i Dżem.

Zanim jednak jubilaci pojawili
się na scenie nad jeziorem, odbył
się konkurs, w którym o nagrodę
w wysokości 4 tys. złotych rywalizowały grupy Nothin To Lose,
Jutuber i RoseMerry. Jury najwyżej oceniło kapelę RoseMerry
i to właśnie muzykom z Rzeszowa

wiceprezydent Maciej Gramatyka
wręczył symboliczny czek.
Następny wykonawca – zwycięzca konkursu z ubiegłego roku
– zespół Audioties przygotował
zmokniętą publiczność na główne koncerty tego dnia, których
pierwszą odsłoną był występ Luxtorpedy. Robert Friedrich i jego
kompani stanęli na wysokości zadania, dali energetyczny koncert,
który na długo pozostanie w pamięci widzów.
A potem już tradycyjne zakończenie „Rocka na Plaży”, czyli występy obchodzącego 25-lecie
zespołu Cree (zagrali z nowym

gitarzystą, gdyż Sylwestra Kramka zastąpił Bartek Miarka) oraz
koncertującego od 40 lat Dżemu. Zarówno podczas jednego,
jak i drugiego występu, nad sceną unosił się duch Ryśka Riedla,
zmaterializowany zresztą na telebimie.
Warto wspomnieć, że kolejnej
udanej edycji „RnP” towarzyszyła akcja zbierania środków na hospicjum dla dzieci „Świetlikowo”.
Wolontariuszki hospicjum nie nadążały z wyplataniem wianków,
które w zamian za datki do skarbonki trafiały na głowy publiczności. WW ●

Nagrodę festiwalowego konkursu odebrał rzeszowski zespół RoseMerry.
Przy okazji zakupu marchewki i jabłek można było znaleźć ciekawą książkę i spotkać się z
pisarkami.

Książki na hali
Dziewczyny z Sutari zaprezentowały ciekawe instrumentarium m.in. kankle (litewski instrument strunowy).

Zorganizowany w minioną sobotę przez Tyskie Hale Targowe kiermasz książek cieszył się
ogromnym zainteresowaniem
wśród odwiedzających obiekt, a
frekwencja przekroczyła oczekiwania. Oprócz spotkania z tyski-

mi pisarkami (Agnieszką Kijas,
Małgorzatą Lisińską i Danutą Skwarczyńską) na kiermaszu
można było tanio kupić książki
używane już od złotówki oraz zaopatrzyć się w artykuły szkolne.
Dla najmłodszych Tyskie Hale

Targowe przygotowały watę cukrową za darmo.
Jak zapewnia organizatorka
kiermaszu, Karolina Chemicz-Pałys, wydarzenie z pewnością zagości na halach przy al. Piłsudskiego
również w przyszłym roku. MN ●
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W trosce o planetę
i własny portfel
Stosunkowo niedawno w naszym kraju zaczęto myśleć o ekologii, a ściślej – o segregacji i przetwarzaniu odpadów. Dotyczy to zwłaszcza miast,
których mieszkańcy generują tony śmieci miesięcznie. Zmiany w systemie gospodarki odpadami, a w szczególności wyższe koszty ich zagospodarowania
i coraz bardziej restrykcyjne zasady segregacji sprawiają, że dziś nie powinniśmy zadawać sobie pytania: „czy segregować? ” ale „jak robić to dobrze? ”.
Jeśli nie zainteresujemy się recyklingiem, stopniowo będą się kurczyć miejsca do składowania odpadów, co grozi rychłą katastrofą ekologiczną.
Ale to tylko jeden z aspektów; drugim powinna być troska o nasze portfele. Opłaty za odbiór śmieci, zwłaszcza tych niesegregowanych, rosną,
zatem segregacja po prostu nam się opłaca.

Odpadowe vademecum
Segregowanie w pytaniach i odpowiedziach
Od momentu, gdy segregowanie
odpadów stało się modne i nasze
społeczeństwo zrozumiało, że bez
tego walka o przyszłość naszej
planety na nic się nie zda, nie
ma tygodnia, byśmy nie otrzymywali
pytań dotyczących tego tematu.
W podobnej sytuacji są urzędnicy
miejscy, których mieszkańcy pytają,
jak segregować.

prowadzone są dwa PSZOKi – przy ul. Serdecznej, naprzeciw firmy Boryszew SA Oddział
Maflow oraz drugi przy ul. Katowickiej obok
oczyszczalni ścieków w dzielnicy Czułów. Odpady te przyjmowane są nieodpłatnie, w ramach
uiszczonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych, do 1,5 Mg na nieruchomość rocznie.

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM
Tychy odpowiada na najczęściej pojawiające się
pytania.

W przypadku stwierdzenia braku segregacji
odpadów zostaje wszczęte postępowanie
administracyjne w celu określenia wyższej
opłaty. W Tychach wynosi ona 30 zł za osobę
na miesiąc.

Kto odpowiada za czystość i porządek w altanach
śmietnikowych?

Co się stanie, jeżeli zostanie stwierdzony brak
segregacji, pomimo złożonej deklaracji?

Za porządek w altanach śmietnikowych, zgodnie
z §7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Tychy, odpowiada właściciel lub
w jego imieniu zarządca nieruchomości.

Co zrobić ze zużytym olejem z frytownicy?

Dlaczego po zebraniu odpadów wielkogabarytowych
przy altanie śmietnikowej został gruz, panele
podłogowe itp. odpady?

Do pojemników w następujących aptekach:

Odpady remontowo-budowlane (w odróżnieniu
od papieru, plastiku, szkła, odpadów kuchennych
czy odpadów pozostałych po segregacji) nie
podlegają zbiórce z altan śmietnikowych. Tego
rodzaju odpady nie powinny być składowane przy
altanach, lecz oddawane do PSZOK. Nieprawidłowo składowane odpady remontowo-budowlane
są usuwane przez zarządców nieruchomości
na koszt właścicieli lub najemców nieruchomości.
Co zrobić, jeżeli jestem mieszkańcem budynku
wielorodzinnego i widzę, że pojemniki się
przepełniają?

Należy zgłosić informację zarządcy nieruchomości,
który przekaże ją do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Tychy. W razie potrzeby
zostanie zwiększona liczba pojemników w celu
wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości.
Kto i komu może zgłaszać np. brak wywozu odpadów
z posesji?

Reklamację do Referatu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi składa właściciel lub zarządca
nieruchomości. W przypadku budynków
wielolokalowych taką informację należy przekazać
do zarządcy nieruchomości, który przekaże
ją do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Tychy.
Gdzie można wywieźć gruz?

Odpady remontowo-budowlane przyjmowane
są w Punktach Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK). W Tychach

Zużyty olej należy przekazać do PSZOK.
Gdzie wyrzucać przeterminowane leki, zużyte
strzykawki i igły?

lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwa apteki
Apteka ZDROWIT
Apteka DBAM O ZDROWIE
Apteka CRATAEGUS
Apteka CENTRUM
Apteka REMEDIUM
Apteka EDEN
Apteka LUX III
(była AVICENNA)
Apteka BERBERYS
Apteka mgr Jolanta Dudek
Apteka POD PIRAMIDĄ
Apteka DBAM O ZDROWIE
Apteka DBAM O ZDROWIE
Apteka CENTRUM ZDROWIA
Apteka BLISKO CIEBIE
Apteka BLISKO CIEBIE
Apteka BLISKO CIEBIE
Apteka BLISKO CIEBIE
EURO APTEKA

Adres
al. Bielska 79
al. Bielska 107
al. Bielska 128
al. Niepodległości 43
ul. Arkadowa 8
ul. Armii Krajowej 105
ul. Bocheńskiego 9

19. Apteka AGAFARMAX

ul. Budowlanych 49A
ul. Narcyzów 7
ul. Sikorskiego 101
ul. Tischnera 1
ul. Towarowa 2
ul. Zaręby 19A
ul. Borowa 134
ul. Edukacji 37
ul. Tołstoja 3c
ul. Żwakowska 20
ul. Wyszyńskiego 3
al. Piłsudskiego 8 lok. 1/1
(Hale Targowe)

20. Apteka POD PEWEXEM

ul. Dąbrowskiego 95

Wymienione odpady można oddać też do PSZOK.
Czy plastikowe pojemniki np. po jogurtach trzeba
myć przed wrzuceniem do pojemnika do selektywnej
zbiórki?

Nie. Należy je jednak opróżnić.

Gdzie wyrzucać okruchy ceramiki np. porcelanę?

Do pojemnika na odpady pozostałe po segregacji
(tzw. zmieszane). Porcelanę łazienkową (armaturę)
należy oddać do PSZOK.
Czy karton taki jak pudełko po pizzy – zawsze
zabrudzony np. sosem – nadaje się do segregacji czy
wrzucić go do odpadów zmieszanych?

W zależności od stopnia zabrudzenia do pojemnika na papier lub do pojemnika na odpady
pozostałe po segregacji.
Gdzie wyrzucać kartony powleczone folią lub
lakierowane, np. pudełka po farbach do włosów?

Do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale.

Dlaczego my segregujemy, a śmieciarka miesza śmieci
z różnych pojemników?

Obecnie wykonawcy posiadają część taboru
z zabudową wielokomorową, które mogą zabrać
większą ilość frakcji. Może się tak stać również
wtedy, kiedy zostanie stwierdzony brak segregacji w pojemniku do tego przeznaczonym.
Od dnia 6 września b.r., tj. po wejściu w życie
nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach, po uzyskaniu informacji

o braku segregacji, mieszkańcy będą obciążeni wyższą stawką wynoszącą 30 zł za osobę
miesięcznie.
Dlaczego nie możemy segregować śmieci
tylko na „mokre” i „suche”, skoro zakład
Mastera potrafi oddzielać automatycznie
np. papier od plastiku? W mieszkaniach
w blokach są małe kuchnie, trudno zmieścić kilka
koszy na śmieci. A mogłyby być tylko dwa?

Są to uregulowania ustawowe. Obecnie w żadnej
gminie nie ma takiego systemu gromadzenia
odpadów.
Dlaczego w Tychach nie można złożyć deklaracji
na odbiór śmieci przed oddaniem budynku
do użytkowania (domy jednorodzinne)? Przecież już
podczas budowy i prac wykończeniowych spędza
się tam dużo czasu i powstają śmieci (również bio,
bo spożywa się posiłki)?

Nieruchomość niezamieszkałą należy wyposażyć
w pojemnik na odpady, zaznaczając w deklaracji, że dotyczy ona tego typu nieruchomości.
Po oddaniu budynku do użytku i jego zasiedleniu
należy złożyć nową deklarację uwzględniającą
liczbę mieszkańców.
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Nowe oznaczenia
kontenerów
Już za kilka tygodni do wielu tyskich wiat śmietnikowych trafią
nowo zakupione przez spółkę
MASTER kontenery na odpady,
opatrzone specjalnymi naklejkami
ułatwiającymi mieszkańcom zo-

rientowanie się w zasadach segregacji. Na razie stosowne naklejki
pojawiły się już w części śmietników na starych kontenerach.
Prezentujemy te oznaczenia, które
mieszkający w blokach wielorodzin-

nych Czytelnicy mogą sobie wyciąć
i umieścić na swoich domowych pojemnikach na odpady segregowane.
Będą one przydatne przynajmniej
do czasu, gdy zasady segregacji nie
wejdą nam w krew…

www.tychy.pl

Twoje Zielone Tychy
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Segregacja
po nowemu

Od 1 lipca 2017 r. w całym kraju obowiązuje jednolity system segregacji
odpadów komunalnych. Zadecydowało o tym pod koniec 2016 r. Ministerstwo
Środowiska, wydając rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Zgodnie z prawem Unii
Europejskiej Polska
w 2020 roku musi
uzyskać 50-procentowy
poziom recyklingu
i przygotowania
do ponownego użycia:
papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła.
Obecnie ten poziom – jak
informuje MŚ – wynosi
ok. 30 proc.

Konsekwencją ministerialnego
rozporządzenia są nowe zasady
segregacji odpadów, które obowiązują na terenie całego kraju
od 1 lipca 2017 r. Teraz Wspólny System Segregacji Odpadów
(WSSO) polega na segregacji odpadów w podziale na cztery frakcje. W zabudowie wielorodzinnej
do pojemnika niebieskiego trafia
papier, do zielonego – szkło (bez
rozróżnienia na kolory), do żółtego – tworzywa sztuczne i metale, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji, np. resztki
jedzenia.
Rozporządzenie zakłada okresy przejściowe, m.in. ze względu na obowiązujące w gminach
umowy na wywóz odpadów.
Oznacza to, że nowe zasady segregacji samorządy wprowadzą
w zależności od tego, kiedy zakończą się trwające umowy, lecz
nie później niż 30 czerwca 2021 r.
Na wymianę pojemników na te
we właściwych kolorach gminy
mają pięć lat, czyli maksymalnie
do 30 czerwca 2022 r.

Radykalnych zmian w selektywnej zbiórce odpadów nie
trzeba było wprowadzać w gminach obsługiwanych przez firmę
Master – Odpady i Energia Sp.
z o.o. Tam już od kilku lat segregowane odpady surowcowe trafiają do osobnych pojemników:
papier – do niebieskich, szkło –
do zielonych, tworzywa sztuczne
i metale – do żółtych.
Nowością są pojemniki na odpady biodegradowalne – m.in.
resztki jedzenia. Te, w gminach
obsługiwanych przez spółkę
Master, stopniowo pojawiały się
w miejscach zbierania odpadów
od 1 kwietnia 2018 r.
Według nowych zasad segregacji kolorowe pojemniki powinny
być odpowiednio opisane: na niebieskich napis – PAPIER, na żółtych – TWORZYWA SZTUCZNE/METALE, na zielonych
– SZKŁO, na brązowych – ODPADY KUCHENNE.
Pozostałe, dotychczas obowiązujące zasady odbioru odpadów
w gminach obsługiwanych przez
firmę Master, nie ulegają zmianie. Nadal osobno odbierane
są odpady pozostałe po segregacji oraz popiół. Osobno odbierane są też odpady zielone –
trawa i liście, a w Tychach także
odpady kuchenne pochodzenia
roślinnego.
Odpady wielkogabarytowe: zużyte meble, sprzęt RTV
i AGD, odbierane są w również
bez zmian w ramach mobilnej
zbiórki sprzed domów jedno-

rodzinnych i w wyznaczonych
miejscach na osiedlach. Można
je też nieodpłatnie dostarczyć
do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) – zlokalizowanych
w Tychach na ul. Serdecznej
i ul. Katowickiej. Tam można też
dostarczyć odpady niebezpieczne, jak np. baterie, akumulatory,
a także oddać inne odpady. Regulamin PSZOK oraz informator przyjęcia odpadów od mieszkańców znajdują się na stronie
www.master.tychy.pl.
Baterie można oddać też
w placówkach oświatowych oraz
urzędach, które spółka Master
wyposażyła w specjalne pojemniki. Przeterminowane lekarstwa i zbędny sprzęt medyczny (np. strzykawki) oddaje się
w aptekach.
W Tychach, gdzie odpady odbierane są przez spółkę
Master, z wprowadzeniem zasad jednolitego systemu segregacji odpadów komunalnych
nie ma problemów, bo w mieście funkcjonuje on już sprawnie od kilku lat. Jedyną nowością, do której mieszkańcy muszą
się dostosować, jest segregowanie odpadów kuchennych – biodegradowalnych (wprowadzone
od 1 kwietnia 2018 r.). W zabudowie wielorodzinnej powinny
one trafić do pojemników oznakowanych jako odpady kuchenne, a w zabudowie jednorodzinnej do osobnych, brązowych
worków. RS

ŚMIECIOWE WYZWANIE
arc.

www.tychy.pl

Działania proekologiczne to nie tylko segregacja odpadów, ale także dbanie o to, by
przestrzenie publiczne w naszym mieście uwolnić od śmieci pozostawianych np. w parkach
przez mniej świadomych mieszkańców. Także w Tychach odbywają się od czasu do czasu
akcje pod nazwą Trash Challenge, podczas których tyszanie sprzątają miejsca publiczne,
oczywiście odpowiednio segregując zebrane śmieci.
Na zdjęciu grupa radnych Rady Miasta Tychy oraz ich przyjaciół i młodzieży, która wiosną
sprzątała Park Północny.
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Andromedon z piątką

Wygraj kurs językowy!!!

Andromedon jest dość specyficznym festiwalem, w którego
tkankę wpisany jest przekrojowy charakter. – Od początku prezentujemy spektakle dla
dzieci jak i dla dorosłych. Wychodzimy do widza, prezentując spektakle w miejscach nieoczywistych. To jest właśnie siła
spektakli plenerowych i teatru
niezależnego, który nie boi się
eksperymentować z przestrzenią. Pierwotnym założeniem
było zrobić festiwal promujący
kulturę w przestrzeni publicznej, pokazywać lekkie spektakle przypadkowym widzom i
liczyć, że ktoś się zainteresuje
i przyjdzie z ciekawości na ambitniejszą sztukę. Kto wie, może
taka osoba zacznie regularnie
przeglądać repertuar wydarzeń
kulturalnych, a każdy taki widz,
którego uda się „złowić” dla teatru, to dla nas kilka centymetrów bliżej raju – mówi Jakub

Kabus pomysłodawca i główna
siła sprawcza festiwalu.
Czterodniowa w tym roku
edycja Andromedonu, zaczyna
się w czwartek w południe spektaklem dla dzieci „Tymoteusz
wśród ptaków” Teatru Barnaby, bardzo życzliwie przyjętego
w ubiegłym roku. Tego samego
dnia na deskach Teatru Małego
Teatr A Part zagra „Więzy”. Podobny charakter będą miały kolejne dni, gdzie komedia zostanie przełożona dramatem, a po
lekkostrawnej treści nastąpi gęsty tłuszcz. Warto zwrócić uwagę
na Teatr KTO, który zaprezentuje się w sobotni wieczór na Placu Baczyńskiego. Zdobywcy wielu nagród dla najlepszego teatru
ulicznego prezentowali „Peregrinusa” w Anglii, Chinach, Chorwacji, we Francji, w Gruzji, Hiszpanii, Iranie, Kanadzie, Korei,
na Litwie, w Niemczech, Rosji,
Rumunii USA, we Włoszech
oraz w wielu miastach Polski.
Finałowym spektaklem będą
jednak „Trzy oblicza Salvadora
Dali” Teatru Formy. Widowisko
z pewnością o największym rozmachu w tegorocznej edycji.
– Większość spektakli jest darmowa, jednak zalecamy nie czekać z zakupem biletów na spektakle płatne. Ograniczone miejsca
oraz doświadczenie z poprzednich
lat podpowiada nam, że może być
problem z nabyciem wejściówki tuż przed występem – zaleca
organizator. Bilety na spektakle
można rezerwować pod adresem
teatrhom@gmail.com.
Kamil Peszat ●

arc/Sylwia Witman

Tyski Festiwal Teatrów Niezależnych w tym roku potrwa cztery dni.

W najbliższy czwartek,
12 września rozpocznie
się piąta edycja
Tyskiego Festiwalu
Teatrów Niezależnych
Andromedon.
Publiczność zapozna
się z 11 spektaklami
pokazanymi na
czterech scenach. Dwie
znajdą się w galerii
Gemini Park, która od
zeszłego roku, obok
Tyskich Inicjatyw
Kulturalnych, stała
się jednym z głównych
mecenasów festiwalu.

Jedną z aren Andromedonu będzie jak zwykle plac Baczyńskiego.
Program V Festiwalu Andromedon
Czwartek, 12.09:
12.00 i 17.00 – Gemini Park Tychy – Teatr Barnaby „Tymoteusz
wśród ptaków”.
20.00 – Teatr Mały – Teatr A Part „Więzy” (+18, 20 zł)
Piątek, 13.09:
12.00 i 17.00 – Gemini Park Tychy – Teatr Barnaby „Czerwony
Kapturek”.
19.00 – Gemini Park Tychy – Teatr from Poland „Rok 1913”.
Sobota, 14.09:
12.00 Gemini Park Tychy – Teatr Rawa „Niekończąca się historia”.
Wstęp wolny.
17.00 Plac Baczyńskiego – Teatr Nikoli „Impresario”. Spektakl
plenerowy, wstęp wolny.
18.30 Teatr Mały – Arti Grabowski „Raport Panika” (spektakl
tylko dla dorosłych, 20 zł). Ilość miejsc ograniczona, rezerwacja
teatrhom@gmail.com
Niedziela, 15.09:
18.00 Teatr Mały – Monodram Moniki Wachowicz –
„W Zawieszeniu” (spektakl tylko dla dorosłych, 20 zł). Ilość miejsc
ograniczona, rezerwacja teatrhom@gmail.com
21.00 Plac Baczyńskiego – Teatr Formy „Trzy oblicza Salvadora
Dali”. Spektakl plenerowy.

„Śladami Powstań Śląskich” to tytuł wycieczki organizowanej przez Muzeum Miejskie w Tychach z okazji 100. rocznicy wybuchu
I Powstania Śląskiego.

Śladami powstań
Uczestnicy odwiedzą miejsca
związane z wydarzeniami w latach 1919‑1922, a także miejsca
upamiętniające trzy śląskie zrywy
powstańcze.
Na trasie wycieczki znajdą
się m.in.: Góra św. Anny, miejsce największych walk powstań-

ców z Freikorpsem w czasie III
Powstania Śląskiego, mieszczące się tam Muzeum Czynu Powstańczego, odsłonięty w Katowicach w 1967 roku Pomnik
Powstańców Śląskich autorstwa
Gustawa Zemły i Wojciecha
Zabłockiego oraz inne obiek-

11 WRZEŚNIA, środa

ty przypominające o wydarzeniach z lat 1919‑1922. Przewodnikiem będzie historyk dr Jerzy
Gorzelik.
Wycieczkę zaplanowano
na sobotę, 28 września. Zbiórka na parkingu przy Urzędzie Miasta w Tychach o godz.

godz. 17.30 – DO BIBLIOTEKI PO ZDROWIE:
„Szczęście zaczyna się tam, gdzie kończy stres
i poczucie winy” – spotkanie z Zuzanną Celmer
(MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

ska Galeria Sztuki „Obok”, Pasaż Kultury Andromedy, pl. Baczyńskiego)
godz. 19 – V ANDROMEDON – Tyski Festiwal
Teatrów Niezależnych: „Rok 1913” – Teatr from
Poland (Gemini Park Tychy)

12 WRZEŚNIA, czwartek

14 WRZEŚNIA, sobota

godz. 12 i 17 – V ANDROMEDON – Tyski Festiwal Teatrów Niezależnych: „Tymoteusz wśród
ptaków” – Teatr Barnaby (Gemini Park Tychy)
godz. 17 – SZTUKA X MUZY – projekcja filmu
„Jestem najlepsza. Ja, Tonya” (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – V ANDROMEDON – Tyski Festiwal
Teatrów Niezależnych: „Więzy” – Teatr A Part
(Teatr Mały, ul. Hlonda 1)

godz. 11 – W KRAINIE MUZYKI: „Bachowskie
improwizacje” – warsztaty muzyczne dla dzieci
(Pasaż Kultury Andromeda, pl. Baczyńskiego)
godz. 12 – V ANDROMEDON – Tyski Festiwal
Teatrów Niezależnych: „Niekończąca się historia” – Teatr Rawa (Gemini Park Tychy)
godz. 12 – BAJKOTEKA: projekcja filmu dla
dzieci „Pszczółka Maja: Miodowe Igrzyska”
(MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 16 – „SKRZYDLATY ODLOT” – spektakl dla
dzieci Teatru Kultureska (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 17 – V ANDROMEDON – Tyski Festiwal
Teatrów Niezależnych: „Impresario” – Teatr Nikoli (plac Baczyńskiego)
godz. 17 – SALON SŁOWA: „Tyle było lat
w piosence i poezji Piotra Rybaka” – spotkanie
autorskie prowadzone przez Agatę Cichy (Pasaż Kultury Andromeda, pl. Baczyńskiego)

13 WRZEŚNIA, piątek
godz. 12 i 17 – V ANDROMEDON – Tyski Festiwal Teatrów Niezależnych: „Czerwony Kapturek” – Teatr Barnaby (Gemini Park Tychy)
godz. 17.30 i 20.30 – „MIĘDZY ŁÓŻKAMI” –
spektakl komediowy (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 18 – ROZWARSTWIENIE – Adam Sobota, wernisaż wystawy rzeźby ceramicznej (Miej-

15

8.00, powrót ok. godz. 18. Koszt
udziału w imprezie wynosi 65 zł
od osoby
Zapisy przyjmuje i wszelkich
informacji udziela Agnieszka Ociepa-Weiss, tel. 32 327 18
21 w. 30, e-mail: a.ociepa@muzeum.tychy.pl. RN ●

Tygodnik „Twoje Tychy” i „BEST” Centrum Języków Obcych
w Tychach zapraszają do udziału w konkursie. W tym roku z okazji 23. jubileuszu organizator funduje 2 Nagrody główne w postaci semestralnego kurs wybranego języka obcego w BEST
CJO w Tychach o wartości ok. 750 złotych każdy oraz nagrody
pocieszenia: słowniki lub samouczki z różnych języków oraz 20
rabatów na kursy językowe o wartości 150 zł lub 200 zł.
Konkurs składa się z dwóch części: w tym numerze zapraszamy
na quiz z wiedzy angielskich przysłów, natomiast 17 września
2019 sprawdzimy waszą znajomość pochodzenia potraw kulinarnych. Wystarczy wziąć udział w jednym quizie, by wygrać
1 z głównych nagród – udział w dwóch quizach daje większe szanse wygranej! Na odpowiedzi czekamy do 25 września 2019. Można je wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście
na adres: BEST CJO, ul. Kopernika 1 B, 43-100 Tychy lub na e-mail: konkurs@bestcentrum.pl, z dopiskiem „konkurs Twoje Tychy”.
Należy także podać swoje: imię, nazwisko, dokładny adres, datę
urodzenia, numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, e-mail oraz dołączyć następujące oświadczenie: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „BEST”
CJO do celów marketingowych szkoły, w tym do powiadomienia
mnie o wyniku konkursu oraz upublicznienia imienia i nazwiska
w razie wygranej”.
Spośród poprawnych odpowiedzi BEST CJO wylosuje szczęśliwca, który w nagrodę będzie mógł wziąć udział w wybranym przez siebie półrocznym kursie języka obcego, całkowicie
za darmo! Wyniki już 1 października 2019. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.bestcentrum.pl.

Nie przegap szansy na darmowy kurs
w renomowanej szkole językowej
z ponad 20-letnim doświadczeniem!
Prosimy podać polskie odpowiedniki popularnych angielskich przysłów:

Angielski
1.

Time is money.

2.

Still waters run deep.

3.

Too many cooks spoil the broth.

4.

Practice makes perfect.

5.

All good things come to an end.

6.

Curiosity killed the cat.

7.

Never too old to learn.

8.

Clothes do not make the man.

9.

All’s well that ends well.

10.

Better late than never.

godz. 18.30 – LIGHT & SOUND FESTIVAL – festiwal mappingu, koncerty, foodtrucki (Browar
Obywatelski, ul. Browarowa 21)
godz. 18.30 – V ANDROMEDON – Tyski Festiwal Teatrów Niezależnych: „Raport Panika” –
Arti Grabowski (Teatr Mały)
godz. 19 – WŁODZIMIERZ NAHORNY TRIO –
koncert jazzowy promujący płytę „Ballad Book:
Okruchy dzieciństwa” (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – V ANDROMEDON – Tyski Festiwal
Teatrów Niezależnych: „Peregrinus” – Teatr KTO
(pl. Baczyńskiego)

Polski

godz. 20 – V ANDROMEDON – Tyski Festiwal
Teatrów Niezależnych: „Trzy oblicza Salvadora
Dali” – Teatr Formy (pl. Baczyńskiego)

16 WRZEŚNIA, poniedziałek
godz. 14 – ZROZUMIEĆ POWSTANIA ŚLĄSKIE – warsztaty dla młodzieży z Pawłem Ryżką
(Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tołstoja 1)
arc.

www.tychy.pl

15 WRZEŚNIA, niedziela
godz. 17 – V ANDROMEDON – Tyski Festiwal
Teatrów Niezależnych: „Wesoły Cyrk Pana Pedro” (pl. Baczyńskiego)
godz. 18 – SKALDOWIE – koncert zespołu wieńczący IV Tyski Marsz Nordic Walking
(ogród parafii bł. Karoliny, ul. Tischnera)
godz. 18.30 – V ANDROMEDON – Tyski Festiwal Teatrów Niezależnych: „W Zawieszeniu” – monodram Moniki Wachowicz (Teatr
Mały)

14 WRZEŚNIA: godz. 19 – WŁODZIMIERZ NAHORNY TRIO – koncert
jazzowy, Mediateka
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Techniczny rok szkolny
Kamil Peszat

W Tychach powstała kolejna klasa patronacka.

Większość uczniów
rozpoczynała rok
szkolny w poniedziałek,
2 września. Inaczej
było z klasami
patronackimi szkół
technicznych, których
pierwszy szkolny
dzień zorganizowano
w zakładach
współpracujących firm
tj. Opel ManufactuRing
Poland (PSA) i Maflow
Boryszew Group.

Kilkudziesięciu uczniów z tyskich
techników (ZS nr 4, ZS nr 5, ZS nr
6) spotkało się ze swoimi przyszłymi pracodawcami w miejscach ich
pracy. We wtorek uczniowie spotkali się w fabryce Opla, zaś w środę
w Maflow, gdzie dyrektor Zespołu
Szkół nr 6 podpisał z firmą umowę
patronacką.
„Trafny wybór – czas na zawody techniczne” to program przygotowany przez Urząd Miasta Tychy
wraz z Tyską Podstrefą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w ramach którego powstają
klasy patronackie. Ma to na celu
stworzenie porozumienia między
tyskimi szkołami technicznymi
a pracodawcami, co zaowocuje optymalnym programem placówek,
dostosowanym do potrzeb ryn-

Maflow Boryszew Group

Klasy patronackie odwiedziły fabryki, gdzie uczniowie zapoznali się z panującymi na zakładzie realiami.
kowych. – Wciąż więcej osób wybiera licea ogólnokształcące, profile czy kierunki humanistyczne.
A to na fachowców po szkołach
technicznych i zawodowych jest
na rynku największe zapotrzebowanie, mi.n. na mechaników
samochodowych. Zaspokojenie
wszystkich potrzeb kadrowych
firm działających w Tychach staje się coraz większym problemem,
dlatego wychodzimy z inicjatywą
kształcenia branżowego młodzieży już na etapie szkoły zawodo-

wej –mówił o programie Andrzej
Dziuba prezydent Tychów.

Opel
Współpraca placówek dydaktycznych z przedsiębiorcą rozpoczęła
się w ubiegłym roku, a już przyniosła efekty. Jeden z uczniów klas
patronackich, Szymon Czarnecki
otrzymał stypendium Prezesa Rady
Ministrów za wybitne osiągnięcia
w nauce. – Szymon, podobnie jak
ok. 100 innych uczniów, otrzymał
również stypendium ufundowa-

ne przez nas, które w zależności
od wyników wynosi nawet 1500
zł – zachwalał Arkadiusz Suliga
dyrektor fabryki. W rozpoczęciu
roku szkolnego, poza Adamem
Burczykiem, szefem Zespołu Szkół
nr 6, uczestniczyli również pozostali dyrektorzy szkół technicznych
(Marek Wac z ZS nr 5 i Zygmunt
Marczuk ZS nr 4), z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych Maciej
Gramatyka, dyrektor Miejskiego
Centrum Oświaty Dorota Gnacik,
prezes KSSE Janusz Michałek oraz

Osiągnęli
pełnoletniość
reklama

– Szkoła to ludzie, którzy w niej
pracują oraz ludzie, którzy do niej
uczęszczają. Dlatego główną maksymą mojej szkoły było i jest
„wsłuchiwać się w potrzeby naszych Klientów”.
Stąd od 2001 roku LANDER’S
wyspecjalizował się na nauce języka angielskiego dla dzieci w wieku

5‑12 lat. W 2015 roku stworzony
w całości przez zespół LANDER’S
autorski program nauczania dzieci „Trampolina do Sukcesu” otrzymał wyróżnienie z Ministerstwa
Edukacji Narodowej – informuje
Wojciech Kostecki.
– Pamiętamy również o osobach dorosłych, dla których nie-

Podczas środowej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
dyrektorzy Adam Burczyk (ZS
nr 6) oraz Mirosław Kastelik
(Maflow) w towarzystwie m.in.
Macieja Gramatyki, Ewy Stachury-Pordzik i uczniów podpisali umowę patronacką o utworzeniu klasy o profilu technik
pojazdów samochodowych. –
Najważniejszą dla nas korzyścią ze współpracy z Maflow jest
dostęp do najnowocześniejszej
technologii w branży klimatyzacji motoryzacyjnej. Życzyłbym
sobie, by dzięki ścisłej współpracy i wymianie doświadczeń udało
się wypracować wspólny, bardziej
efektywny model kształcenia zawodowego – mówił Adam Burreklama

LANDER’S na Starych Tychach uczy języków obcych już 18 lat!
W tym roku jedna
z najstarszych szkół
językowych w Tychach
obchodzi 18-lecie
swojego istnienia.
O krótką historię
szkoły zapytaliśmy
Wojciecha Kosteckiego
– Dyrektora LANDER’S

wiceprezes KSSE Ewa StachuraPordzik. – Mamy okazje uczestniczyć w projekcie wyjątkowym.
W większości miast podobne
przedsięwzięcia dotyczą jednej
klasy, a w tym przypadku mamy
trzy szkoły w różnych zawodach,
które współpracują z jednym
z najnowocześniejszych zakładów w Polsce, jeśli nie w Europie.
Dzięki temu młodzież ma szansę
przekonać się jak działają dzisiejsze osiągnięcia z dziedziny produkcji – mówił Marek Wac.

przerwanie od 2006 roku, mamy
w ofercie szkolenia i kursy dofinansowane z Unii Europejskiej.
Aktualnie prowadzimy nabór
na dotowane kursy, gdzie całoroczny kurs kosztuje tylko 250 zł.
– dodaje.
– Jestem wdzięczny za wspaniały zespół moich pracowników (lektorów i pracowników
biurowych), którzy przez te
wszystkie lata współpracują
bądź współpracowali ze szkołą,
bo dzięki nim LANDER’S to nie
budynek, sale szkoleniowe, nauka, ale miejsce, gdzie panuje
wspaniała atmosfera, zawiązują się wieloletnie przyjaźnie, a znajomość języka obcego przychodzi, tak jakby „przy
okazji”. AS ●
reklama

czyk dyrektor Zespołu Szkół nr
6 w Tychach. Podczas uroczystości Ewa Stachura-Pordzik zachęcała uczniów do zapisania się
na pilotażowe warsztaty z zakresu kompetencji miękkich, które
przeznaczone będą dla uczniów
klas patronackich. – To bardzo
ważne, aby młodzież wykształciła również takie kompetencje.
Muszą nauczyć się technik zarządzania stresem, budowania
relacji w zespole i rozwiązywania zachodzących w nim problemów. Te umiejętności są niezbędne na dzisiejszym rynku pracy,
a dodatkowo często przydają się
w życiu osobistym. Dlatego Tyska
Podstrefa KSSE zorganizuje 45minutowe oraz półtoragodzinne
spotkania w formie warsztatów,
które poprowadzi doświadczony
psycholog i trener personalny Joanna Cisek-Dąbrowska. W ciągu
roku przeprowadzimy 4 tury takich szkoleń – zapowiadała Ewa
Stachura-Pordzik.
Podczas wtorkowych i środowych uroczystości uczniowie klas
patronackich zwiedzali fabryki,
zapoznając się z realiami panującymi w przyszłych miejscach
pracy. Dodatkowo otrzymali upominki – powerbanki oraz
bezprzewodowe słuchawki.
Kamil Peszat ●

reklama
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Prognoza
z wątpliwościami
Wśród wytypowanych przez MEN 20 zawodów, na które będzie największe
zapotrzebowanie, nie ma żadnego związanego z budownictwem.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Na jakie zawody
będzie szczególne
zapotrzebowanie
na krajowym rynku
pracy w ciągu
najbliższych 5 lat?
Ministerstwo Edukacji
Narodowej wytypowało
dwudziestkę takich
zawodów, a w związku
z tym, iż uznano
je za „ważne dla
rozwoju państwa”,
w ślad za nimi pójdzie
zwiększona subwencja.

Od tego roku szkolnego,
2019/2020 pracodawca za kształcenie młodego pracownika w takim zawodzie ma otrzymać 10
tys. zł dofinansowania w ciągu 36
miesięcy (obecnie jest to 8081 zł)
i za każdego ucznia kształcącego
się w takim deficytowym zawodzie organ prowadzący otrzyma
z budżetu państwa wyższą subwencję.

Lista MEN
Dla MEN 20 najbardziej potrzebnych zawodów to: automatyk, elektromechanik, elektronik,
elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, operator
maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik
automatyk sterowania ruchem
kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego,
technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik
mechanik, technik mechatronik,
technik programista, technik
transportu kolejowego.

Kontrowersje
Lista od razu wzbudziła sporo kontrowersji. Jedni twierdzą, że zabrakło zawodów, które
są kluczowe dla przyszłości przemysłu, na przykład związanych

z robotyzacją i automatyzacją
procesów, a przecież czwarta rewolucja przemysłowa (systemy
cyberfizyczne) już stała się faktem. Jednak, zdaniem innych, nie
wszystkie branże obejmie ta rewolucja. Są takie, w których pełna
automatyzacja na długo nie zawita, np. w przemyśle odzieżowym,
gdzie jest wręcz powrót do szycia
na miarę, czy obuwniczym, w którym wyżej ceni się buty robione
ręcznie niż maszynowo. Ale i tych
zawodów nie ma na liście MEN,
podobnie jak zawodów rzemieślniczych. Nie ma na niej również
– ku naszemu zdziwieniu – żadnego zawodu związanego z budownictwem.
– Mnie też to zaskoczyło i trudno powiedzieć na jakiej podstawie zawody związane z budownictwem nie znalazły się na tej liście
– stwierdził Marek Wac, dyrektor
Zespołu Szkół nr 5. – Z analiz i informacji z Powiatowego Urzędu
Pracy wynika, iż te właśnie zawody są deficytowe na naszym
rynku pracy, nie tylko zresztą lokalnym… Nasza szkoła kształci uczniów w zawodzie technika
mechanika, operatora obrabiarek skrawających, które są na tej
liście. Jeśli chodzi o zawody rzemieślnicze, sam rynek kształtuje zapotrzebowanie i dzieje się
to niejako automatycznie. W sytuacji, kiedy pracodawcy potrzebują danej specjalności, podpisują
umowę z uczniem lub opiekunem.
My zbieramy oferty, konsultujemy
z pracodawcami i na tej podstawie
ustalamy kierunki kształcenia.

Tyskie szkoły
W dwudziestce zawodów MEN
są trzy specjalności związane
z koleją i wszystkie są w ofercie
tyskiego Technikum Kolejowego. Ponadto wśród specjalności, jakie oferują tyskie technika
i szkoły branżowe są też takie,
które uwzględnia tzw. „Barometr zawodów”, sporządzany
co roku na szczeblu województwa. To właśnie on najlepiej odzwierciedla aktualne zapotrze-

bowanie rynku. Można zatem
powiedzieć, że tyskie szkoły dobrze są przygotowane do realizacji potrzeb lokalnego rynku. Poza
tym – jak się okazuje – szybko reagują na zmieniającą się na nim
sytuację i nowe zawody.
– W przyszłym roku planujemy uruchomić kierunek technik
programista – dodaje Zygmunt
Marczuk, dyrektor Zespołu Szkół
nr 4. – To nowy zawód i uważam,
że zapotrzebowanie na fachowców
w tej dziedzinie będzie bardzo
duże. Wrócimy także do specjalności technik automatyk, który
kiedyś był w naszej szkole. Nie
jest to jednak sprawa na najbliższy rok szkolny, ale na następny,
bo wymaga wielu działań i przejścia całej procedury.
Kilka zawodów oferowanych
przez ZS nr 6 jest wśród preferowanych z listy MEN, choć nie
wszystkie specjalności brzmią
dokładnie tak, jak je sformułowano.
– Kształcimy uczniów np. w zawodzie technik pojazdów samochodowych i myślę, że zasób
wiedzy i umiejętności naszej młodzieży jest znacznie szerszy niż
kierowca mechanik, który znalazł
się w wykazie MEN – powiedział
Adam Burczyk, dyrektor Zespół
Szkół nr 6. – W tym przypadku tworzenie czegoś od podstaw
byłoby wyważaniem otwartych
drzwi i w naszym przypadku nie
ma sensu. Mamy kierunki bardzo potrzebne na lokalnym rynku
pracy, jak technik logistyk, technik mechanik, technik informatyk, elektromechanik, są klasy
patronackie firm Opel, Maflow
i innych. Staramy się rzecz jasna myśleć o przyszłości, ale teraz
skupiamy się przede wszystkim
na olbrzymim wyzwaniu, jakim
jest przyjęcie we wrześniu dwóch
roczników.
Na szkoły ponadpodstawowe, w tym technika i branżowe,
nadciągnęło prawdziwe tsunami.
Na przykład w Zespole Szkół nr
6 co roku było 6 klas pierwszych,
teraz jest ich… 13. ●
arc.

www.tychy.pl

W dwudziestce zawodów MEN są trzy specjalności związane z koleją i wszystkie są w ofercie tyskiego
Technikum Kolejowego. Na zdjęciu uczniowie szkoły z dyrektor Ludmiłą Łogiewą-Fierlą.
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OGŁOSZENIA DROBNE
tel. 32 325 72 15, 601 624 255

AUTO:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ! 603578739
AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBOWE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓWKA,
NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ TEL. 888 666 791

KARIERA/EDUKACJA:

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTALACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKOTYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!

Home staging-profesjonalne przygotowanie mieszkań/domów do
sprzedaży/wynajęcia. Metamorfozy
wnętrz. Projektowanie i aranżacja
wnętrz. Creative Home Tychy tel: 509
917 595, 792 668 407

PRACA:

OGRÓD:

Przyjmę do prac budowlanych 792 807
907
Przyjmę kafelkarza i pracownika do wykończeń 510 632 877
Potrzebna krawcowa TYCHY tel. 602 802
095
PRACA BEZ DOŚWIADCZENIA! Kontrola
jakości/ wsparcie produkcji. TYCHY/ BIERUŃ. 2 lub 3 zmiany. Zadzwoń i dowiedz
się więcej 725-258-168.

NIERUCHOMOŚCI:
KUPIĘ
KUPIĘ MIESZKANIE SZYBKO – ZA GOTÓWKĘ! Prywatnie, bez pośredników.
Może być do remontu, pospadkowe,
zadłużone itp. .Tel: 514 37 39 58

E L E K T R Y K usługi elektryczne Tel: 609
606 737

FINANSE:

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLEMEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPOTEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ. TEL. 737 938 416

SPRZEDAM
Sprzedam dom 100m2 działka 700m2
woj. lubuskie tel.683 914 159 lub 609
318 312
Sprzedam Mieszkanie na Elfów 501 426
327
Do Sprzedania GARAŻ na osiedlu M w
kompleksie METRO. Ogłoszenie prywatne tel 668 349 506
DOM Lędziny. Nowa – niższa cena. Może
być nawet dla dwóch rodzin. Działka 885
m2. Cena 367 000 zł - jeszcze do negocjacji. Tylko w BN VOTUM: 501 503 735.
M-3, Tychy, os. C, III piętro. Dwa pokoje
53 m2. Po remoncie, do wprowadzenia
się. Nowa niższa cena - 229 000 zł. Tylko
w BN VOTUM: 501 503 735.
Działki Bojszowy Nowe – cztery działki
po ok. 1000 m2, cena 110 000 zł.(wraz z
udziałem w drodze). Media: prąd, woda,
kanalizacja. BN VOTUM: 501 503 735.

USŁUGI:
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ,
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585
329.
Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 217
72 49. Niemczyk
ELEKTRYK 504 877 825
MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZAFY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY.
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIASÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS. 691
577 335 TANIO I SOLIDNIE

WYNAJMĘ
Do wynajęcia obiekt handlowo – usługowy 25 m2 w centrum Tychów Tel. 609 451
620 603 965 948
Podnajmę miejsce magazynowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 8/8/5 tel.
691 577 335
Wynajmę kwaterę dla Pana. 793460704

Sprzątanie PIWNIC domów, garaży,
ogródków, magazynów z wywozem i
utylizacją tel. 691 577 335

Na stojakach:

Tychy os. N - Tarasowce. M-4, umeblowane, wyposażone, po remoncie – 55 m2.
Do wynajęcia od zaraz. Czynsz najmu 2
000 zł. + media + kaucja. BN VOTUM:
501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

ELEKTRYK usługi tel. 609 606 737
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafelki, Tel. 504 625 566
Karcher – czyszczenie tapicerki meblowej 503 401 885
Sprzątnie i mycie okien 501 169 606

Profesjonalne czyszczenie urządzeniami
firmy KARCHER, tapicerka meblowa, dywany 6085 50604

www.drobne.tychy.pl

Dogodna pożyczka nawet dla zadłużonych 660575128 Dojazd Gratis na terenie Tychów

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malowanie, sufity podwieszane, panele itp.
690 463 652.

Naprawa pralek automatycznych 504
877 825, 32 219 58 18
Remonty dachów, papa tel. 505 015
176, 32 - 203 70 71
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowanie. Tel. 519855939
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafelki, Tel. 504625566
Płytkowanie, hydraulika, gładzie, malowanie. Tel. 668 651 688.

autoreklama

www.tychy.pl

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być
zadłużone oraz do remontu tel. 504-476805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Poszekujemy do wynajmu oraz sprzedaży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia
oferujemy bardzo dobre warunki najmu
tel.696-493977
Na sprzedaż Tychy os U 3 pokoje 60 m2
3 balkony cena 249.000 zł 696-493-977
www.ihn.com.pl
Tychy os H 3 pokoje 55 m2 cena 220.000
zł klucze w biurze 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy os Z 2 pokoje duży taras niska zabudowa 886-309-197 www.ihn.com.pl
Tychy os. D 1 pokój, balkon, cena 165.000
zł tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy Żwaków 2 pokoje 41 m2 ogródek,
niska zabudowa, klucze w biurze, 733476-805 www.ihn.com.pl
Tychy Żwaków 3 pokoje 53 m2 balkon niska zabudowa, klucze w biurze 733-476805 www.ihn.com.pl
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny,
tel.733-476-805
Os Ł 3 pokoje do remontu bardzo duży taras, tel. 886-309-197, www.ihn.com.pl
Dom Czułów piękny, ogród bardzo dobra lokalizacja tel. 696-493-977. www.
ihn.com.pl
Mysłowice, domy szeregowe, pow.
129m2, 325.000zł, super alternatywa
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl
Działka Świerczyniec, o pow. 872m, cena
107.300zł, tel. 696-493-977, różne metraże.
Działka Tychy, 777m2, wszystkie media,
różne metraże, cena 163.170zł, tel. 504476-805 www.ihn.com.pl
Działka Tychy-Żwaków działki różne metraże tel. 504-476-805
Działka Tychy-Glinka o pow. 870 m2 super
lokalizacja, dobra cena tel. 696-493-977
Działka budowlano-rolna Tychy-Urbanowice o pow. 5129 m2, cena za 64 zł/m2
tel. 886309-196
Dom bliźniak z garażem Mąkołowiec
pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-476805 www.ihn.com.pl

Wyry dom w stanie surowym zamkniętym z garażem cena 325 000 zł tel. 504476-805
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użytkowe tel 733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal z dużymi witrynami
o pow 135 m2 cena 3300 zł + media tel.
696-493977
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór,
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o
szczegóły 733476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala Tychy tereny przemysłowe, zadzwoń 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia mieszkanie dla 9 -pracowników cena 5500 zł+ media tel. 696493-977, www.ihn.com.pl
Hala do wynajęcia, pow.135m2, 17zł/m2,
bardzo tanie koszty ogrzewania, z rampą,
tel. 696-493977, www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie, 2 pokoje, os. Z
Paprocany, 1500 zł tel. 504-476-805

Bieruń Nowy, działka budowlana o
pow.1713m2, cena 90 tys.zł, VIPART 574
445 040
Gostyń, dom parterowy z wiatą, stan surowy zamknięty, ocieplony, 82m2, działka 800m2, cena 350 tys.zł, VIPART 790
855 177
Bojszowy, działka o pow. 654m2, cena 95
tys.zł VIPART 574 445 040
Tychy, os. T, M-3, 51,60m2, 3p/3p, cena
229 tys.zł VIPART 501 396 663
Orzesze Królówka , działka budowlana
1000m2, cena 70 tys.zł VIPART 790 855 177
Bieruń Stary, mieszkanie 55m2 3p/3, 3 pokoje, cena 209 tys. zł VIPART 509 733 966
Tychy Wilkowyje, działka w trzeciej linii
zabudowy od ulicy Mikołowskiej , pow.
1017m2 , cena 170 tys.zł VIPART 501
396 663
Chełm Śląski, działka budowlana o pow.
3700m2, cena 370 tys.zł, VIPART 574 445
040
Tychy, os. P, M-4, pow. 51,40m2, 10p/10p,
cena 230 tys.zł, VIPART 501 396 663
Bieruń Nowy, działka budowlana o pow.
696m2, cena 59 160zł, VIPART 509 733 966
Bojszowy, działka o pow. 1006m2, cena
125 tys.zł VIPART 574 445 040
Pszczyna Stara Wieś , dom o pow. 106m2,
działka 516m2, cena 205tys.zł VIPART 501
396 663
Bojszowy Nowe, działka o pow. 3410m2,
przy ulicy Korzenieckiej cena 341 tys.zł,
VIPART 790 855 177

Z NAJD Z IECIE NAS W NASTĘPUJĄCYCH M IEJSCACH :

æ B udynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im.
prof. J. Gasińskiego, ul. Edukacji 102
æ Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych,
ul. Filaretów 31
æ TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ Kryta pływalnia, ul. Edukacji 9
æ Centrum Medyczne INMEDICO Tychy,
Wilkowyje, ul. Wąska 7
æ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach,
al. Niepodległości 22
æ Wojskowa Komenda Uzupełnień,
ul. Cyganerii 51

æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ City Point, al. Jana Pawła II 16–18
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział
Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy
Urząd Pracy)
æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ BEST Centrum Języków Obcych,
ul. Kopernika 1b
æ Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP
æ Szkoła Medan, Plac Świętej Anny 4

æ Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa
– ul. Katowicka 9
æ Centrum Dystrybucji Kompani
Piwowarskiej, ul. Mikołowska 5
æ Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,
ul. Lokalna 11
æ Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ Szkoła Podstawowa nr 23, Cielmice,
ul. Jedności 51
æ Centrum Handlowe Gemini Park,
ul. Towarowa 2C

æ Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44

oraz:
æ Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ Pasaż Kultury Andromeda,
ul. Baczyńskiego 2
æ Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów
Warszawy 26
æ CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ „Atrium”, Rynek 2
æ Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum
Tychy, ul. Begonii 12
æ ZS nr 1, ul. Wejchertów 20

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ Gimnazjum nr 4, ul. Konecznego 1
æ OKS Paprocany, ul. Sikorskiego 110
æ Centrum Medyczne Paprocany,
ul. Sikorskiego 101
æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ Restauracja „Pod Kasztanami”, Wilkowyje,
ul. Mikołowska
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ NZOZ Lens–Med, Czułów, ul. Narcyzów 24
æ Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie
ul. Narcyzów, Piaskowa
æ Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ Sklep spożywczy, Urbanowice,
ul. Urbanowicka 33

æ SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna
æ Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ Sklep Spożywczy FH „Renata”,
ul. Reymonta 42
æ Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ Hospicjum im. św. Kaliksta
æ Powiatowa Stacja Sanitarno
-Epidemiologiczna w Tychach

Bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Kobiór:
æ Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

Następny numer TT ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

www.tychy.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
tel. 32 325 72 15, 601 624 255

Chełm Śląski, działka przy ul. Błędów o
pow. 1640m2, cena 131 200zł VIPART
574 445 040
Goczałkowice-Zdrój, nowe mieszkania
bezczynszowe w stanie deweloperskim,
3 pokoje , pow. 60,40m2, 1 piętro, cena
255tys.zł, VIPART 790 855 188
Tychy, os M, M-3, o pow. 39m2, 9 piętro,
cena 199 tys.zł VIPART 509 733 966
Wisła, dom o pow. cał. 235m2, działka
2165m2, cena 570 tys.zł, VIPART 574
445 040
Tychy, os Z, ul. Sikorskiego, M-4, o pow.
użyt. 60,90m2, 2 piętro, niska zabudowa,
cena 290 tys.zł VIPART 501 396 663
Rajcza, Rycerka Dolna, dom z widokiem
na góry, pow. 180m2, 6 pokoi, działka
682m2, cena 399 tys.zł VIPART 501 396 663
Goczałkowice Zdrój, domy szeregowe w stanie deweloperskim pow. cał.
138,20m2, działka 253m2, 417 tys.zł VIPART 790 855 188
Tychy, os. C, M-5, pow. 77,95m2, 4p/4p,
cena 340 tys.zł, VIPART 501 396 663

Szukamy mieszkania do kupna-gotówka,
lokalizacja i stan bez znaczenia 728-713101 www.ASTON.com.pl
Kupię nieruchomość za gotówkę. Może
być zadłużona 728 71 31 02
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją
za gotówkę – zadzwoń zadzwoń do mnie
– Marzena 519-595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płatność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do
wynajęcia 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w
Tychach www.ASTON.com.pl 519-595674
Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50 %
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły
519-595-674 www.aston.com.pl
Nowa inwestycja Żwaków/Os. L - tylko
u nas! Ostatnie mieszkania! Zadzwoń.
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy 4 Pory Roku, umeblowane, bardzo
dobry stan, 49,9 m2, 350.000zł 731-713100 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, ul. Bielska 3 pokoje, 62m2, do
remontu, cena 225.000zl www.ASTON.
com.pl 519-595-671
Tychy Balbina, 4 pokoje, wysoki standard, 1p, komórka w cenie, dwa balkony, 64m2, 399.000zł 731-713-100 www.
ASTON.com.pl
autoreklama
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Do wynajęcia mieszkanie po remoncie w
domu jednorodzinnym, Tychy Wilkowyje,
50 m2, dwa pokoje, 1500zł plus media
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Tychy-Żwaków do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie 45,5m2 z ogródkiem,
wysoki standard, w pełni wyposażone,
cena 2000 zł + media (prąd, woda) tel.
728-713-101 www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 5000zł/mc, różne
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2
parterze ogrodem, bez czynszu 480.000 zł
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, Wilkowyje, dom pow. 200 m2ogród
1200 m2, cena 1.190.000 zł, www.ASTON.
com.pl 519-595-671
Tychy, Jaroszowice, dom w stanie deweloperskim, ogród 650 m2, cena od 460 000
zł, www.ASTON.com.pl, 519-595-671
Nowy, wykończony dom w Gostyni,pow.
195 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, ogród 835
m2, cena 749.000 zł, www.ASTON.com.
pl, 519-595-671
Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul.
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja,
cena 350 zł/m2 www.ASTON.com.pl 519595-671
Tychy, Mąkołowiec 870 m2, NOWA OFERTA, działka budowlana w super lokalizacji,
wszystkie media cena 268.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Lędziny Goławiec, super miejsce, różne
metraże działek od 900 m2 do 15.000 m2.
Ceny od 55 zł/m2, 731-713-100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Mąkołowiec 900 m2, NOWA OFERTA, działka budowlana w super lokalizacji,
wszystkie media cena 280.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Mąkołowiec 1000 m2, NOWA OFERTA, działka budowlana w super lokalizacji,
wszystkie media cena 310.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Jaroszowice 931 m2, działka budowlana, cena 168.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy, działka Suble/Glinka, ul. Szuwarków 1109 m2, wszystkie media cena
539.000 zł www.ASTON.com.pl 519595-674
Tychy Wilkowyje, działka z fundamentami
pozwolenie, projekt, wszystkie media doprowadzone 1200 m2, 240.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Działka 1300m2 w Kobiórze, ul. Prosta, prąd, gaz, woda, kanalizacja, cena
240.000 zł www.ASTON.com.pl 519595-671
Kobiór, 1700 m2, działka ogrodzona pod
lasem, prąd, gaz, woda, cena 290.000 zł
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, ul. Willowa, działka budowlana
3032 m2, atrakcyjna cena 369.000 zł
www.aston.com.pl 602-627-610
Działka Góra gm. Miedźna 3000m2, wydane pozwolenie na budowę dwóch domów jednorodzinnych, nowa cena tylko
120.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl

Tychy Jaroszowice, ul. Mysłowicka działka o powierzchni 2580 m2, możliwość
podziału działki na mniejsze prąd, gaz,
woda, kanalizacja, cena 160 zł/m2www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budynek
usługowo-mieszkaniowy w stanie surowym zamkniętym o pow. 224m2, działka
878m2 www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, do sprzedaży lub wynajęcia duży
budynek z parkingiem, idealny na siedzibę firmy, przy głównej drodze, duża działka 731-713-100 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie w
ścisłym centrum, Tychy, os N, 2000 zł plus
media 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na usługi medyczne, kosmetykę, kancelarię przy
jednej z głównych ulic, czynsz 3.300 zł/mc
728 713 101 www.ASTON.com.pl
Lokal do wynajęcia, Centrum, 90 m2 4200
zł, www.ASTON.com.pl 519-595-671
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2
część usługowa 604 m2 hale) możliwość
podzielenia powierzchni Tereny Przemysłowe728 713 101 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9
m2 do 44 m2 w cenie od 28zł netto/m2
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia nowoczesny, designerski
budynek biurowy na Starych Tychach,
pow. 160 m2, czynsz 5.500 zł/mc, ogrzewanie, klimatyzacja, woda, prąd w cenie.
Parking przed budynkiem. 731-713-100
www.ASTON.com.pl
Tychy, Dom z działką 3144 m2 przy Mikołowskiej - idealne pod działalność, cena
790.000 zł, zadzwoń 519 595 674 www.
ASTON.com.pl
Kobiór, 1700 m2, działka ogrodzona pod
lasem, prąd, gaz, woda, cena 290.000 zł
www.ASTON.com.pl 519-595-671

SPRZEDAM W DOBREJ CENIE* Mieszkanie Tychy oś.D pow. 44,50m2, 5
piętro, blok po remoncie- ZADZWOŃ
INDOMO Tel. 508 063 856.
MIESZKANIE Sprzedam – Tychy, oś.Z,
pow. 36m2, kawalerka, 2 balkony –PO
REMONCIE – ZADZWOŃ INDOMO Tel. 508
063 856.
SPRZEDAM MIESZKANIE Ruda Śląska Bielszowice, pow. 30m2, 1 pokój,
79tyś. ZADZWOŃ INDOMO Tel. 881
030 622 lub 508 063 856 szczegóły
na www.indomo.info.pl
reklama
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SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żorskiej –
INDOMO tel. 508 063 856, 531 099 212,
881 030 622 szczegóły na www.indomo.
info.pl
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz
mieszkanie, które chcesz sprzedać
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO:
508 063 856, 531 099 212.
DOM GOTOWY DO ZAMIESZKANIA – Gostyń ul. Rybnicka, pow. 118m2, 5 pokoi,
pow. działki 820m2, rok budowy 2010 INDOMO tel. 531 099 212, szczegóły na
www.indomo.info.pl
SPRZEDAM DOM W TYCHACH-CZUŁÓW
– st. Developerski- pow. 138m2,
dz.280m2 - INDOMO tel. 508 063 856,
szczegóły na www.indomo.info.pl
DOM-NOWY- NA SPRZEDAŻ GOSTYŃ, pow.
144m2, dz. 500 – wolnostojący - INDOMO
tel. 508 063 856, 531 099 212, 881 030
622 szczegóły na www.indomo.info.pl
SPRZEDAM nowy DOM WOLNOSTOJĄCY- Tychy Jaroszowice, pow. uż.
124,5m2, dz. 650m2- INDOMO tel.
508 063 856, szczegóły na www.indomo.info.pl
LOKALE NA WYNAJEM – Tychy ul. Stoczniowców, ok.40 m2, przy głównej ulicy,
INDOMO tel. 508 063 856, szczegóły na
www.indomo.info.pl
LOKAL/MAGAZYN* NA WYNAJEM Tychy ul. Rodzeństwa Krzyżowskich,
pow. 15m2- INDOMO tel. 508 063
856, szczegóły na www.indomo.
info.pl

ZDROWIE:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepanek Rehabilitacja ul. Darwina 4
tel:664-172-013 DOSTĘPNE BONY
UPOMINKOWE www.ms-rehab.pl
Elastyczne Oferty Cenowe!

TRANSPORT:
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TRANSPORT- PRZEPROWADZKI - KOMPLEKSOWO. MOŻLIWOŚĆ PRZECHOWYWANIA MEBLI I RÓŻNYCH GABARYTÓW
Tel. 691 577 335

KUPIĘ / SPRZEDAM:
Kupię monety "PRL" ,medale, odznaczenia, antyki, komiksy, starocie 691 577
335
Okazja Likwidacja sklepu, wyprzedaż
sprzętu i urządzeń sklepowych TYCHY
509 936 909

zwierzęta:
Draco to mały, drobny, starszy psiak. Zanim trafił do schroniska, błąkał się
po ulicach, głodny,
przestraszony i samotny. Teraz ładnie
chodzi na smyczy,
akceptuje większość
psów. Ciągle szuka spokojnego kochającego domu, bez małych dzieci.
Kontakt: Ada 698 760 053

INNE:
D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileusze, imprezy okolicznościowe. Tel: 536
250 543.

Ważne
telefonymiejskie

Komenda Miejska Policji,
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,
alarmowy 997;
Straż Pożarna,
al. Niepodległości 230,
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12,
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe,
ul. Fitelberga 71,
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna
ul. Kopernika 28, Pod Piramidą
ul. Sikorskiego 101, Turkusowa
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie
ul. Edukacji 37;
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992,
www.gsgaz.pl;
Pogotowie Energetyczne, tel. 991;
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubicy 6, tel. 32/325 64 11, www.pec.
tychy.pl;
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne,
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00,
32/227 40 31 do 33, alarm. 994,
www.rpwik.tychy.pl;
Straż Miejska, ul. Budowlanych
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986,
www.strazmiejska.umtychy.pl;
Szpital Miejski w Tychach,
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,
www.szpitalmiejskitychy.pl;
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102,
tel. 32/325 51 00,
www.szpitalmegrez.pl;
Sanepid, ul. Budowlanych 131, tel. 32/219 31 77,
www.psse.tychy.pl;
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, tel. 32/776 33 33, fax
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl,
czynny: pon.-śr. 7:30-15:30, czw.
7:30-17:30, pt. 7:30-13:30,
Wydział Komunikacji, ul. Budowlanych 59, pon.-czw. 7:30-17,
pt. 7:30-12; rej.pojazdów:
tel./fax 32/780-09-65, prawa jazdy: tel./fax 32/780-09-55.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Budowlanych 59, tel. 32/227 70
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl;
Zarząd Transportu Metropolitalnego,
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/74384-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.metropoliaztm.pl. Punkt obsługi
pasażera czynny: pon. - pt. 6-19,
sob. 7-14.
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7:30- 18,
wt.-pt. 7:30-15:30;
Miejski Rzecznik Konsumentów,
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro)
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77,
www.konsument.umtychy.pl, godziny pracy: pon.-śr. 7:30-15:30,
czw. 7:30-17:30, pt. 7:30-13:30;
Urząd Skarbowy, al. Niepodległości 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tychach, czynny: pon.
7-18, wt.-pt. 7-15;
Urząd Pracy, ul. Budowlanych
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania
klientów: pon.-pt. 7:30-15:30;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327
02 46, e-mail: mops.tychy@interia.pl, czynny: pon.-śr. 7:30-15:30,
czw. 7:30-17:30, pt. 7:30-13:30;
Regionalne Centrum Gospodarki
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsudskiego 12, tel. 32/325 72 35, fax
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl;
Master - Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03,
fax 32/707 01 04, czynne: pt.pon. 7.30-15.30.
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Prezydent Miasta Tychy

ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy
ul. Barona 30
lokal nr 106 parter powierzchnia 130,13 m2
wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 910
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 27,00 zł/m2. Wysokość postąpienia – nie
mniej niż 0,50 zł. Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1500 zł do dnia 24 września 2019 r. przelewem
na konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A lub w kasie Urzędu/w przypadku
przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/
• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 24 września 2019 r. pisemnego
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
 oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
 deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania
umowy najmu
 oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
 oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
 dowodem wpłaty wadium.
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba,
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy

ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy
ul. Barona 30
lokal nr 320 II piętro powierzchnia 23,10 m2
wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 900
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 27,00 zł/m2. Wysokość postąpienia – nie
mniej niż 0,50 zł. Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 24 września 2019 r. przelewem
na konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A lub w kasie Urzędu/w przypadku
przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/
• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 24 września 2019 r. pisemnego
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
 oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
 deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania
umowy najmu
 oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
 oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
 dowodem wpłaty wadium.
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba,
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy

Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:
- bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr – bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki
4716/50 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Bielskiej/ul. Jaśkowickiej, na posadowienie
nr 1947/37 o pow. 36 m2, położonej w Tychach przy ul. Sikorskiego, na posadowienie nośnika
nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,
reklamowego, na okres do 3 lat,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr – bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr
4716/50 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Bielskiej/ul. Jaśkowickiej, na posadowienie
4099/103 o pow. 36 m2, położonej w Tychach przy ul. Mikołowskiej, na posadowienie nośnika
nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,
reklamowego, na okres do 3 lat,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki – bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr
nr 587/24 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy ul. Armii Krajowej, na posadowienie nośnika
3752/59 o pow. 36 m2, położonej w Tychach przy al. Bielskiej/al. Niepodległości, na posadowienie
reklamowego, na okres do 3 lat,
nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr – bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr
2
1783/69 o pow. 18 m , położonej w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego, na posadowienie
4716/50 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Bielskiej/ul. Jaśkowicka, na posadowienie
nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,
nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr – bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr
4264/89 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego, na posadowienie
1783/69 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego, na posadowienie
nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,
nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki – bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki
nr 5571/64 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Jana Pawła II, na posadowienie nośnika
nr 3730/77 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy ul. Beskidzkiej, na posadowienie nośnika
reklamowego, na okres do 3 lat,
reklamowego, na okres do 3 lat,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki – bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działnr 2324/83 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Jana Pawła II, na posadowienie nośnika
ki nr 755/70 o pow. 20 m2, położonej w Tychach przy ul. Starokościelnej, pod garaż, na czas
reklamowego, na okres do 3 lat,
nieoznaczony,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki – bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część dział2
nr 5713/33 o pow. 18 m , położonej w Tychach przy ul. Begonii, na posadowienie nośnika reki nr 755/70 o pow. 20 m2, położonej w Tychach przy ul. Starokościelnej, pod garaż, na czas
klamowego, na okres do 3 lat,
nieoznaczony,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki – bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działek nr
2
nr 981/32 o pow. 18 m , położonej w Tychach przy ul. Kard. Wyszyńskiego, na posadowienie
256/2, 259/2 o pow. 335 m2, położonej w Tychach przy ul. Turyńskiej, na cele elementów małej
architektury, w tym pod zieleń, na czas nieoznaczony,
nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki – bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako części działek
nr 2663/47 o pow. 36 m2, położonej w Tychach przy ul. Kościuszki, na posadowienie nośnika
nr 567/474, 560/442 o pow. 36 m2, położonej w Tychach przy ul. Jagiełły, pod garaż, na czas
reklamowego, na okres do 3 lat,
nieoznaczony,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki – bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako części działek
nr 3328, 3327 pow. 56 m2, położonej w Tychach przy ul. Zgody, na cele ogrodu przydomowego,
nr 4035/33 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy ul. Cienistej, na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,
na czas nieoznaczony,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki – bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki
nr 704/122 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy ul. Katowickiej, na posadowienie nośnika
nr 883/41 o pow. 390 m2, położonej w Tychach przy ul. Wędkarskiej, na cele rekreacji, na czas
reklamowego, na okres do 3 lat,
nieoznaczony,
reklama

Prezydent Miasta Tychy

ogłasza przetarg ograniczony na najem lokalu użytkowego (piwnica) położonego
w Tychach przy ul. Edukacji 11 – z przeznaczeniem na magazyn
powierzchnia 57,28m2
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2019r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 930
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 10,95 zł/m2. Wysokość postąpienia – nie
mniej niż 0,50 zł. Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 500 zł do dnia 24 września 2019 r. przelewem na konto
nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A lub w kasie Urzędu/w przypadku przegrania
przetargu kwota ta podlega zwrotowi/
• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 24 września 2019 r. pisemnego
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
 oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
 deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania
umowy najmu
 oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
 oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
 dowodem wpłaty wadium.
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba,
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy

ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy
ul. Arctowskiego 3a
powierzchnia 77,48m2
wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, wod-kan
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 920
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 15,80 zł/m2. Wysokość postąpienia – nie
mniej niż 0,50 zł. Umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 24 września 2019 r. przelewem
na konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A lub w kasie Urzędu/w przypadku
przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/
• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 24 września 2019 r. pisemnego
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
 oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
 deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania
umowy najmu
 oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
 oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
 dowodem wpłaty wadium.
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu –
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba,
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Lokalowej tel. 32 776-30-57.
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Grali i… żonglowali
zdjęcia: Stowarzyszenie Polskiego Sportu.

Rozbita Szybka najlepsza w II mistrzostwach Polski Południowej w piłce nożnej
sześcioosobowej.

Tyszanie na boisku wykorzystali przerwę w rozgrywkach ligowych.

To nie był dobry weekend
dla futbolu u naszych
południowych sąsiadów.
W sobotę reprezentacja
Czech w eliminacjach ME
przegrała z Kosowem
(!), a dzień wcześniej
czeski ekstraklasowiec
z Opavy uległ
w towarzyskim meczu
zespołowi GKS Tychy.

beskidziu, Zagłębiu Sosnowiec,
z którym awansował do ekstraklasy, a ostatnio w Rakowie,
z którym ponownie osiągnął
awans na najwyższy szczebel rozgrywek. Lewicki niemal w każdym sezonie zdobywał po kilkanaście goli i klubowi włodarze
liczą, że i w tyskich barwach będzie podobnie. Na razie, w sparingu z Opavą nie potwierdził
swych snajperskich umiejętności, ale grał tylko niespełna pół
godziny i w gronie zupełnie nowych kolegów.
GKS Tychy – Slezsky FC
Opava 2:1 (1:1). Gole: Steblecki (3’), Biernat (70’) oraz Schaffartzik (41’).
GKS Tychy: Jałocha – Mańka,
Biernat, Kowalczyk (63’ Sołowiej), Szeliga – K. Piątek (46’ A.
Biegański), Krišto (63’ J. Piątek),
Daniel, Grzeszczyk (63’ Moneta)
– Piątkowski (63’ Lewicki).
Wojciech Wieczorek ●

KP GKS Tychy

Podopieczni trenera Ryszarda
Tarasiewicza nie grali w weekend o ligowe punkty, bowiem
ze względu na powołania do reprezentacji, mecz ze Stalą Mielec
przełożono na 18 września. Nie
obijali się jednak, lecz wykorzystali wolny termin do rozegrania
meczu towarzyskiego z drużyną
Slezsky FC Opava, występującym
w czeskiej ekstraklasie.
Jeszcze na dobre mecz się nie
rozpoczął, a gospodarze prowadzili już 1:0. Sebastian Steble-

cki wykorzystał długie podanie
Kacpra Piątka i umieścił piłkę
w siatce Opavy. Mimo wielu jeszcze okazji tyszan, pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1,
bo w 41 min. Jan Schaffartzik wykazał się przytomnością umysłu
w polu bramkowym i po odbiciu
piłki przez Konrada Jałochę, z bliska wyrównał.
Przewaga tyszan była widoczna także po przerwie, a udokumentował ją w 70 min. Marcin
Biernat, który mocnym strzałem
głową zamknął dośrodkowanie Wojciecha Szumilasa z rzutu rożnego.
W zespole Trójkolorowych zadebiutował w tym spotkaniu najświeższy nabytek tyskiego klubu,
31-letni napastnik Szymon Lewicki. Wychowanek Marymontu Warszawa grał w swojej karierze m.in. w Zawiszy Bydgoszcz
(został wówczas królem strzelców I ligi), Arce Gdynia, Pod-

Mistrzowski zespół Rozbita Szybka z Tychów.
Piłka nożna
sześcioosobowa, tzw.
minifutbol cieszy
się coraz większym
zainteresowaniem,
do czego walnie
przyczynia się
reprezentacja Polski
– aktualny wicemistrz
świata. W ubiegłym
roku, podczas
turnieju finałowego
biało-czerwoni
minimalnie przegrali
w finale Mundialu
z reprezentacją
Niemiec 0:1.

W Tychach natomiast przez dwa
dni amatorskie zespoły rywalizowały o medale w ramach 2. edycji
mistrzostw Polski Południowej.
Imprezę zorganizowali i przeprowadzili działacze Stowarzyszenia
Polskiego Sportu. Mecze rozgrywano na Orlikach przy ul. Borowej i Wejchertów.
W sobotę zmierzyły się drużyny w rocznikach młodzieżowych. W kat. U-9 zwyciężył Rekord Bielsko Biała przed Gwiazdą
Ruda Śląsk, Krakusem Nowa
Huta i KS 94 Rachowice. W konkursie żonglerki wygrał Łukasz
Góral z 48 powtórzeniami. Z ko-

Na skuteczność Szymona Lewickiego liczy nie tylko prezes Leszek Bartnicki (z prawej), ale i tyscy kibice.
Drużyna GKS II Tychy przegrała w Jasienicy 2:3.

Druga wpadka rezerwy
Nie będą miło wspominać wyjazdu do Jasienicy piłkarze trenera
Tomasza Wolaka. Mecz z niżej
notowanym rywalem tyskie rezerwy przegrały 2:3.
Na strzelenie pierwszych czterech goli piłkarze obu zespołów
potrzebowali zaledwie kwadransa. Najpierw, w 26 min. Krężelok
dał Drzewiarzowi prowadzenie,
a po siedmiu minutach dośrodkowanie Szumilasa na wyrównującą bramkę zamienił Nikolas
Wróblewski. Minęło raptem 60
sekund, a goście ponownie prowadzili po strzale głową Królaka;
wreszcie w 41 min. Mariusz Bo-

jarski głową ustalił wynik pierwszej połowy na 2:2.
Wydawało się, że ten radosny
i bardzo nonszalancki w defensywie futbol będzie kontynuowany
po przerwie, bo już w 49 min. gospodarze strzelili trzeciego gola.
Adrian Odyjewski sfaulował bowiem Królaka, a za sprawą celnego strzału Łosia z rzutu karnego
drużyna trenera Zadylaka po raz
trzeci wyszła na prowadzenie.
Jak się okazało, nie oddała go
już do końca, choć piłka jeszcze
dwukrotnie w końcówce meczu znalazła się w siatce Drzewiarza. W obu przypadkach sę-

dzia odgwizdał spalonego i goli
nie uznał.
Po drugiej w sezonie porażce, drużyna GKS II Tychy spadła
na 12. Miejsce w tabeli.
Drzewiarz Jasienica – GKS
II Tychy 3:2 (2:2). Gole: Wróblewski (33’) i Bojarski (41’) oraz
Krężelok (26’), Królak (34’) i Łoś
(49’ z karnego).
GKS II Tychy: Odyjewski – Wolak, Pańkowski, Kopczyk, Szołtys (79’ J. Biegański) – J. Piątek,
Wróblewski, Szumilas, Laskoś
(79’ Rutkowski), Bojarski – Staniucha. Żółte kartki: Pańkowski
i Szumilas. WW ●

lei w U-12 wygrana przypadła
Czarnym Oleszyce przed Górnikiem Libiąż, UKS Lisek Milówka
i Odrą Kędzierzyn Koźle. A najlepiej żonglował Alan Romaniszyn
– 415 powtórzeń!
W kategorii open bezkonkurencyjni okazali się tyszanie. Wygrał tyski zespół Rozbita Szybka w składzie: Krzysztof Błasiak,
Michał Cebula, Szymon Grabowski, Kamil Bezak, Przemysław
Sibera, Marek Gajewski, Michał Białczak, Tomasz Pryszcz.
Drugie miejsce zajął zespół Widzimy się pierwszy raz (rów-

nież z Tychów), trzecie Sengam
Sport Zawiercie, a czwarte ANMAR Tychy. Królem strzelców
został Arkadiusz Wolak (Widzimy się pierwszy raz) z 9 bramkami, najlepszym zawodnikiem
– Kamil Bezak (Rozbita Szybka), a najlepszym bramkarzem
Michał Woźnica (Sengam Sport
Zawiercie).
Jak poinformowali organizatorzy, w ciągu dwóch dni zagrało blisko 400 zawodników, wydano ponad 200 drożdżówek, 300
kiełbas oraz ok. 30 kilogramów
jabłek… LS ●

Tyszanin Arkadiusz Wolak (Widzimy się pierwszy raz)
król strzelców mistrzostw z organizatorami – Jakubem
Janiszewskim (z lewej) i Remigiuszem Kulą.

W niższych ligach

Zetka nadal bez strat!
Pięć meczów, pięć zwycięstw, 30
bramek zdobytych i tylko 4 stracone. Wszyscy są pod wrażeniem
impetu, z jakim OKS Zet Tychy
rozpoczął sezon. Inna rzecz,
że podopieczni Tomasza Rączkowskiego nie zmierzyli się jeszcze z zespołem ścisłej czołówki
i czeka ich to dopiero w najbliższy
weekend podczas derbów z JUWe
Jaroszowice.
Liga okręgowa. W szóstej kolejce piłkarze Ogrodnika
Cielmice przywieźli punkt z boiska wyżej notowanej Bestwinki,
co pozwoliło im się przesunąć się
o jedno miejsce w tabeli. Drużyna Grzegorza Chrząścika zajmuje 11. miejsce z 7 punktami
za 2 zwycięstwa i remis (bram-

ki: 9‑8). Prowadzi MKS Lędziny
– 14 pkt.
Klasa A. OKS Zet rozgromił
LKS Frydek 7:2, przegrała natomiast Siódemka Tychy z LKS
Woszczyce 1:2. W meczu Polonia Międzyrzecze – JUWe Jaroszowice zanotowano remis 1:1.
Oba gole padły po przerwie –
w 60 min. gospodarze objęli
prowadzenie, a kwadrans później z rzutu karnego wyrównał
grający trener Dawid Frąckowiak.
JUWe Jaroszowice: Kwiatkowski – Kryla, Nyga, Banaś,
Haśnik – J. Woźniak (80’ Potoczny), Puto, S. Woźniak, Czupryna – Frąckowiak, Gąsior (89’
Flisiak).

1. OKS Zet
2. Stal
3. Bojszowy
4. Studzionka
5. Jaroszowice
6. Woszczyce
7. Brzeźce
8. Kryry
9. Polonia II
10. Suszec
11. Frydek
12. Kobiór
13. Siódemka
14. Polonia
15. Jankowice
16. Iskra II

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15 30‑4
13 11‑4
12 17‑3
12 12‑7
10 13‑6
9 8‑10
7 8‑10
7
6‑8
7 12‑13
7 9‑10
6 10‑15
5
5‑7
3 8‑13
1 8‑12
1 3‑12
0 3‑29

W klasie B: Czułowianka Tychy
– LKS Gardawice 1:2. Czułowianka
jest na 4. miejscu z 6 pkt. LS ●
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Rewanżowe porażki

zadecydowała
dogrywka
Beata Kucz

Po przegranej w Sztokholmie, GKS stracił szanse na awans z grupy.
W rozgrywkach
Hokejowej Ligi Mistrzów
GKS Tychy doznał
kolejnych porażek.
W rewanżu w Mannheim
podopieczni Andreja
Gusowa przegrali
z Adlerem 0:5, natomiast
w Sztokholmie –
0:2 z Djurgardens.
Tyszanom pozostały
jeszcze dwa spotkania
z Vienna Capitals,
jednak w czterech
meczach zdobyli
tylko punkt (porażka
w dogrywce z Adlerem)
co oznacza, że stracili
już szanse na awans
z grupy F.

Przed koszykarskim sezonem.
Kolejnym sprawdzianem
przed rozpoczynającym
się za trzy tygodnie
koszykarskim
sezonem był turniej,
zorganizowany
przez GKS Tychy.
Oprócz gospodarzy
w zawodach
wystartowały:
pierwszoligowe
WKK Wrocław
i Pogoń Prudnik oraz
drugoligowy KS AGH
Kraków.

W pierwszym dniu imprezy tyszanie spotkali się z Pogonią
Prudnik, wygrywając 94:92, natomiast WKK Wrocław wysoko pokonał AGH Kraków 104:76. Tak
więc w sobotnim meczu o trzecie
miejsce zmierzyli się pokonani –
Pogoń Prudnik wygrał z AGH
Kraków 97:87.
W finale tyszanie stoczyli ciekawy pojedynek z WKK Wrocław,
który nie przyniósł rozstrzygnięcia po czterech kwartach (74:74)
i zwycięzcę musiała wyłonić dogrywka. W dodatkowym czasie gry
skuteczniej punktowali podopieczni trenera Tomasza Jagiełki.
GKS Tychy – WKK Wrocław
88:84 (15:11, 18:20, 18:11, 23:32,
d. 14:10).
GKS rozpoczął mecz w składzie:
Kacper Majka, Damian Szymczak,
Michał Jankowski, Paweł Zmarlak,
Patryk Kender, a następnie Przemysław Wrona, Piotr Karpacz,
Łukasz Piotrowski, Maksym Kulon, Marcin Woroniecki, Jakub
Zawadzki, Artur Ziaja.
– Nie przywiązuję większej
wagi do wyników, bo choć to turniej, mamy okres przygotowawczy i wszyscy potraktowaliśmy go
sparingowo – powiedział trener
Tomasz Jagiełka. – Bardziej interesowało mnie czy drużyna zrobiła postęp w grze po obu stronach
boiska. Po meczu z WKK Wrocław jestem bardzo zadowolony,
zwłaszcza jeśli chodzi o grę defensywną. We wcześniejszych sparingach z Krosnem czy Prudnikiem

potrafiliśmy zbudować wysoką
przewagę punktową i roztrwonić
ją. Na pewno jest to spowodowane
rotacją w zespole, różnymi wariantami, które próbuję, ale takie sytuacje nie powinny się zdarzać.
Sezon w I lidze rozpoczyna się
28 września. W pierwszej kolejce
grają: AZS Politechnika Opolska
– Pogoń Prudnik, WKK Wrocław
– Kotwica Kołobrzeg, Księżak Łowicz – Sokół Łańcut, GKS Tychy
– Basket Poznań, Czarni Słupsk
– Nysa Kłodzko, ZB Pruszków –
Polfarmex Kutno, Polonia Leszno – Górnik Wałbrzych, Miasto
Szkła Krosno – pauza
Warto dodać, iż w tym roku
w III lidze zagra drugi zespół
GKS Tychy, złożony z juniorów
i młodzieżowców. Opiekować
nim będą Wojciech Jagiełka i Jakub Krakowczyk. LS ●

świadczy fakt, że hokeiści oddali
na tyską bramkę 78 strzałów, podczas gdy GKS zrewanżował się 24.
Z kolei Gustafsson w całym meczu interweniował zaledwie 9 razy
(6 strzałów tyszanie zablokowali,
9 było niecelnych).
Adler Mannheim – GKS Tychy 5:0 (4:0, 0:0, 1:0).
W niedzielnym meczu z Djurgardens Sztokholm także górą byli
rywale, choć wicemistrzowie Szwecji zaprezentowali się słabiej niż
w Tychach. Wystarczyło jednak,
by pokonać GKS 2:0. Po pierwszej,
bezbramkowej tercji, w drugiej tyszanie mogli wyjść na prowadzenie. W 22 min., po strzale Aleksa
Szczechury, bramkarz wybił krążek, który trafił jednak do nadjeżdżającego Christiana Mroczkowskiego, a ten łyżwą skierował go
do bramki. Po analizie wideo sędziowie nie zaliczyli gola. Tyszanie byli nieskuteczni – w drugiej
tercji łącznie przez 8 minut grali w przewadze i nie potrafili tego
wykorzystać. Zrobili to natomiast
hokeiści Djurgardens, a bramkę
zdobył Olle Alsig w ostatniej sekundzie drugiej tercji. W ostatniej
odsłonie ten sam zawodnik ustalił wynik spotkania. Na niespeł-

MOSiR zaprasza.

W jubileuszowych regatach rywalizowało 14 jachtów z sześciu klubów żeglarskich.

Informator kibica

Zwycięski Szkwał

P i ł k a no ż n a. I liga:
14.09 GKS Tychy – Wigry
Suwałki (18); IV liga: 15.09
GKS II Tychy – Kuźnia Ustroń
(11); liga okręgowa (zmiany w terminarzu): 22.09
Ogrodnik Cielmice – BKS
Bielsko-Biała, 25.09 LKS
Studzienice – Ogrodnik Cielmice (16.30); klasa A: 14.09
Leśnik Kobiór – Siódemka
Tychy (16.30), 15.09 JUWe
Jaroszowice – OKS Zet Tychy (16.30); klasa B: 15.09
AKS Nadwiślan Góra – Czułowianka Tychy (16.30).
Puchar Polski: 11.09 LKS
Studzienice – GKS II Tychy
(16.30), 11.09 LKS Brzeźce –
Ogrodnik Cielmice (17).
III liga kobiet: 14.09 MKS
Myszków – Polonia Tychy
(11).
Koszykówka. 14.09 Turniej Koszykówki Ulicznej
dla wszystkich. Parking Gemini (10.30). LS ●

Po raz 11. MOSiR organizuje Turniej
Koszykówki Ulicznej Tychy 2019,
który odbędzie się 14.09 na parkingu Gemini Park (ul. Towarowa).
Zgłoszenia przyjmowane
są do 12 września do godz. 12,
w MOSiR, al. Piłsudskiego 12, tel./
fax: 32 661 16 89; mail: zgloszenia@
mosir.tychy.pl oraz w dniu turnieju
w godz. 9.30-10.15. Rozgrywki rozpoczną się o godz. 10.30. W przypadku deszczowej pogody turniej
zostanie odwołany i odbędzie się
w dniu 21.09. Zawody rozegrane
zostaną o kategoriach wiekowych
od rocznika 2007 do 2001 oraz kobiety i mężczyźni open. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy I i II ligi męskiej oraz ci, którzy
uczestniczyli w rozgrywkach centralnych PZKosz. od ćwierćfinału
i wyżej. Drużyna liczy 3 osoby oraz
1 gracza rezerwowego. LS ●

W tym roku Stowarzyszenie Wodniackie Szkwał obchodzi jubileusz
20-lecia działalności. Z tej okazji
jubilat zorganizował na Jeziorze
Paprocańskim regaty i… nie dał
szans swoim rywalom.
Rywalizacja toczyła się
o Puchar Prezesa SW Szkwał,
a w zawodach uczestniczyły załogi klubów żeglarskich: Ziemowit, Wyga, Fundacja Dar Śląska,
AKŻ Paprocany, harcerze z 27
HDW Mikołów oraz Szkwał.
Łącznie wystartowało 14 jachtów, pływano w dobrych warunkach, przy 2-3 stopniach Beauforta.
Najlepsza okazała się załoga SW
Szkwał (jacht Yellow Deck) w składzie: sternik Sylwia Cieszkowska,
Łukasz Agiejczyk i Andrzej Kusiak,
która wyprzedziła KŻ Ziemowit
(Justyna): sternik Sebastian Kubera, Tomasz Sitarz, Mariusz Kwiat-

na 2 minuty przed końcem meczu do boksu zjechał Murray, ale
wynik się nie zmienił.
– Rozegraliśmy dziś całkiem
dobre spotkanie, chłopcy walczyli od pierwszej do ostatniej
minuty – skomentował występ
swoich podopiecznych trener
Gusow. – Przeciwnik wykorzystał swoje okazje i strzelił nam
gola w ostatniej sekundzie drugiej tercji. My mieliśmy swoje gry w przewagach 5 na 4 i 5
na 3 przez półtorej minuty. Praktycznie całą drugą tercję graliśmy
w przewadze… Niestety, jeśli nie
strzela się w podwójnej przewadze, a w ogóle jeśli nie strzela się
goli, to trudno liczyć na coś więcej. Mogę jednak być zadowolony
z zaangażowania drużyny. My się

cały czas uczymy od takich drużyn jak Djurgardens czy Adler
Mannheim i nie patrzymy na to,
że jesteśmy ostatni w tabeli, wyniki nie były dla nas najważniejsze.
Chłopcy uczą się jako zawodnicy,
a ja się uczę jako trener.
Djurgardens Sztokholm
– GKS Tychy 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
GKS: Murray – Novajovsky, Jeronow; Mroczkowski, Szmatula,
Jefimienko – Bryk, Kotlorz; Witecki, Galant, Bagiński – Ciura,
Pociecha; Szczechura, Cichy, Klimienko – Akimoto, Kolarz; Kogut, Komorski, Jeziorski. LS ●
1. Djurgardens Stockholm 4
2. Adler Mannheim
3
3. Vienna Capitals
3
4. GKS Tychy
4

9 13-9
8 14-3
3 8-11
1 4-16

Kara dla GKS
GKS Tychy został ukarany przez komisję dyscyplinarną Hokejowej
Ligi Mistrzów karą w wysokości 2.000 euro za transparent
wywieszony na widowni podczas meczu z Adlerem Mannheim.
Chodzi napis „German death camps”. Podczas meczów Hokejowej
Ligi Mistrzów zabronione jest wywieszanie flag i transparentów
o politycznej treści. W Tychach po raz drugi złamano reguły,
poprzednio podczas meczu z IFK Helsinki w edycji 2018/2019.
Wówczas klub z Tychów otrzymał ostrzeżenie.

kowski oraz KŻ Wyga (Hera): sternik Jakub Wojtysiak, Anna Żołna,
Patryk Kwaśniewski

Regaty sędziowała komisja sędziowska: kpt Włodzimierz Pawłowski i bosman Bolesław

Żurawski, a puchary i medale wręczał m.in. założyciel klubu, komandor Zbigniew Kowalski. LS ●
Ewa Witańska

Streetball
w Gemini

Hokeiści GKS w kolejnym meczu CHL zmierzą się 8 października z Vienna Capitals.

Puchar i dyplomy odebrali zwycięzcy: sternik Sylwia Cieszkowska, Łukasz
Agiejczyk i Andrzej Kusiak ze Stowarzyszenia Wodniackiego Szkwał.

Leszek Sobieraj

Po minimalnej porażce z Adler
Mannheim w Tychach, kiedy tyszanie urwali mistrzom Niemiec
punkt, podopieczni trenera Gusowa jechali na lodowisko rywala
z nadzieją na dobry wynik. Tyski
szkoleniowiec wystawił ten sam
skład, z tą różnicą, że do bramki powrócił Kamil Lewartowski.
Hokeiści „Orłów” szybko jednak
pozbawili złudzeń tyską drużynę, bo już po pierwszej tercji prowadzili 4:0. Prowadzenie uzyskał
David Wolf, wicemistrz olimpijski
z Pjongczangu, a kiedy na ławkę
kar zjechał Michael Cichy, podwyższył Ben Smith. Po kilku minutach było już 3:0 za sprawą Cody
Lampla i wówczas w tyskiej bramce Lewartowskiego zmienił John
Murray. Jednak jeszcze w tej samej
tercji rywale podwyższyli. Drużyna
z Mannheim całkowicie panowała
na lodowisku i choć tyszanie robili
co mogli, Johan Gustafsson zachował czyste konto. Ale w pierwszej
tercji tyszanie zmusili go do interwencji tylko trzykrotnie...
W drugiej odsłonie przewaga
gospodarzy nadal była widoczna,
jednak zwolnili oni nieco tempo,
a Murray bronił bardziej skutecznie. W tej tercji bramki nie padły,
ale w ostatniej Adler przypieczętował swój sukces w 49 min., kiedy
to Jan-Mikael Järvinen, wykorzystał grę w przewadze. O przewadze drużyny z Mannheim najlepiej

W pierwszym meczu o ligowe
punkty tyscy koszykarze
zagrają z Basketem Poznań
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Łódka jak rakieta

Już w najbliższy czwartek w TGS

Tyskie oblicza koszykówki
zdjęcia: arc. prywatne

Paweł Gawroński brązowym medalistą Mistrzostw Europy Modeli Pływających.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Do ważącego 7,8
kilogramów modelu
łódki doczepiony jest
silnik o mocy 6-7 koni
mechanicznych, który
pcha go z prędkością
90, a w niektórych
modelach nawet
120 km/h. Trzeba
rozpędzić tę „rakietę”
na wodzie, zapewnić jej
stabilność i sterowność
wiedząc, że nawet przy
skręcie o 90 stopni nie
traci prędkości.

„Tęcza” kuźnią medalistów
W mistrzostwach Europy w Konopiskach, Tychy reprezentowała
kilkuosobowa grupa z modelarni, działającej przy oskardowskiej
„Tęczy”, w której pod okiem instruktora Kazimierza Tasarka sukcesy odnosi już kolejne pokolenie
modelarzy, specjalizujących się
w konstruowaniu modeli pływających. Trofeów przywiezionych
z imprez różnej rangi, poczynając
od mistrzostw Śląska i Polski, dziś
pewnie nikt już nie zliczy.
– Pojechałem na mistrzostwa z zadaniem wywalczenia

chy to miasto, które wychowało
wielu świetnych koszykarzy, także
reprezentantów Polski. Podczas
spotkania, na które zapraszamy
oczywiście również kibiców, postaramy się przybliżyć historię,
sukcesy, ale i wpadki tyskich basketbalistów…
Tradycyjnie zwracamy się
z prośbą do Czytelników, którzy posiadają jakiekolwiek fotografie lub artykuły związane z tematem, o przesłanie ich na adres:
p.zawadzki@tgs.tychy.pl lub redakcja@twojetychy.pl. KG

Alfabet TGS
W jak Jan Wadas
Jan Wadas w latach 60. i 70.
był bokserską gwiazdą
Górnika Wesoła i GKS-u Tychy. Znalazł się też, w gronie najwybitniejszych polskich pięściarzy, w ekipie
na Igrzyska Olimpijskie
w Meksyku.

Paweł Gawroński (z córką) stanął na najniższym stopniu podium mistrzostw Europy.
Z lewej Włoch Mauro Braghieri, obok mistrz Europy Dawid Sticka z Czech.
miejsca w finałowej dwunastce – powiedział Paweł Gawroński. – Tymczasem sprzęt zadziałał znakomicie, nie było żadnych
problemów i jak zwykle świetnie
współpracowało mi się z moim
mechanikiem Krzysztofem Borysiukiem z Radzynia Podlaskiego. Pomijając już wszystko, rywalizacja w tej dziedzinie
to prawdziwa loteria, bo pewnych sytuacji na torze nie da się
przewidzieć. Najlepiej świadczy o tym przebieg mistrzostw.
Prowadziłem cały czas, ale potem dostałem karę za zbyt bliskie przepłynięcie obok łodzi
wyławiającej z wody wywrócone modele. Co prawda można przepłynąć bliżej niż 5-7 m,
ale trzeba zwolnić. A ja nie lubię
zwalniać… Musiałem więc wrócić do pomostu, jeszcze raz odpalić silnik i wystartować. Straciłem pół okrążenia, spadając
z pierwszej pozycji na trzecią.
Ale inni także dostali kary, poza
tym przytrafiły się im wywrotki.
I ostatecznie znów mi się udało
wyjść na prowadzenie. Starałem
się płynąć jak najbliżej bojek,
bo wtedy jest najkrótsza droga.
No i zahaczyłem o bojkę – kolejna kara i strata. Były szanse
na pierwsze miejsce, ale trzecia
lokata także sprawiła mi wielką
radość i satysfakcję.
Paweł Gawroński trafił do modelarni w wieku 11 lat. Na począt-

ku robił m.in. samoloty i okręty.
Jak mówi, każdy model uczy dokładności, precyzji.

Na chińskim silniku
– Modelarstwo to ciągłe poszukiwanie nowinek technicznych,
śledzenie tego co robią inni,
co pojawia się na rynku – dodaje. – Trzeba też samemu doskonalić umiejętności, bo tak naprawdę
model wyczynowy każdy buduje
we własnym zakresie. Oczywiście są tacy, jak Mauro Braghieri,
który podczas mistrzostw Europy
zdobył srebro. Jest właścicielem
firmy produkującej silniki i działa
na zupełnie innych zasadach niż
pozostali. Po prosu przychodzi
do firmy, wybiera model silnika
i go testuje. My natomiast zbieramy pieniądze przez rok czy
dwa, by kupić silnik. Jednak nie

u niego, ale produkcji chińskiej,
a potem musimy sporo nad nim
popracować i poprawiać. Dla porównania – silnik od Maura kosztuje 800 euro, ja kupuję je za 250
dolarów. Kadłuby robimy sami,
w czym pomaga nam instruktor
Kazimierz Tasarek.
Jak się okazuje, modelarstwo
to na ogół hobby rodzinne. Łódki konstruuje i ściga się nimi
syn Pawła Gawrońskiego, który
zresztą zdobył mistrzostwo Polski juniorów. Córka jest jeszcze
trochę za mała, natomiast żona
jest sędzią. Jeździła z panem Pawłem na zawody, zabierała dzieci,
a kiedy te podrosły, stwierdziła,
że podczas zawodów nie będzie
tylko kibicowała i zajęła się sędziowaniem, oczywiście nie wyścigów, w których startuje Paweł
Gawroński. ●

Model łódki enduro 27, którą tyszanin zdobył medal ME.

Miko Marczyk w głównej roli
Rajd Śląska rozstrzygnął o losach tytułu mistrzowskiego.
Co prawda Rajd Śląska omija Tychy, jednak
w roli jego organizatora znakomicie spisuje
się Automobilklub Ziemi Tyskiej, który od lat
przygotowuje te prestiżowe zawody, podczas
których najlepsi kierowcy walczą o medale
mistrzostw Polski i Śląska.

W tym roku w imprezie wzięło udział 110 załóg. 60 rywalizowało w mistrzostwach Polski, 37 w mistrzostwach Śląska,

Tyska Galeria Sportu i redakcja
tygodnika „Twoje Tychy” zapraszają już w najbliższy czwartek
12 września o godz. 18 na kolejne spotkanie z cyklu „Tyskie oblicza sportu”. Tym razem chcemy
porozmawiać o historii i dniu dzisiejszym koszykówki w naszym
mieście, więc bardzo liczymy
na obecność zawodników, trenerów i działaczy, którzy od początku lat 60. uprawiali w tyskich
klubach (MKS Tychy, GKS Tychy,
MOSM Tychy, Big Star i inne) tę
wspaniałą dyscyplinę sportu. Ty-

a 22 – w mistrzostwach historycznych. Kierowcy ścigali się
w Mikołowie, Mysłowicach,
Chorzowie, Suszcu, Jastrzębiu

-Zdroju, Warszowicach. Rajd
wygrali Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem, jadący skodą fabią R-5
i tym samym przypieczętowali
zwycięstwo w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach
Polski 2019! 23-letni Mikołaj
Marczyk został najmłodszym
w historii mistrzem. W obecnej edycji wygrał osiem z dwu-

nastu odcinków specjalnych zapewniając sobie przed finałową
rundą – Rajdem Dolnośląskim
sukces w klasyfikacji generalnej RSMP.
Drugie miejsce zajęła załoga
w fordzie fiesta R-5: Tomasz Kasperczyk i Damian Syty, a trzecie – Sylwester Płachytka i Jacek Nowaczewski (skoda fabia
R-5). LS ●

Muzeum Miejskie w Tychach

Wyścig łódek trwa pół godziny
i wymaga od zawodnika ogromnej koncentracji, skupienia na bolidzie. I choć sprzęt jest ważny, liczy się doświadczenie, bo trzeba
wiedzieć, kiedy i jak zrobić zwrot,
jak przyblokować rywali, jak
uniknąć zderzenia z inną łódką,
czy z łodzią wyławiającą modele.
No i jeszcze trzeba tez mieć trochę szczęścia...
Tyszanin, Paweł Gawroński
modele buduje od 18 lat. Sięgał
już po medale mistrzostw Polski,
trzykrotnie też startował w mistrzostwach Europy, ale dopiero za trzecim razem, podczas
niedawnych Mistrzostw Europy Modeli Pływających IMBRA
w Konopiskach, stanął na podium
zdobywając brąz. A konkurencja
była bardzo silna, bo w zawodach
wystartowało ponad 170 zawodników z 21 krajów. Dodajmy,
iż ME organizowane są co dwa
lata, na przemian z mistrzostwami świata. Na tę pierwszą
imprezę może zgłosić się każdy, ale trzeba przejść przez eliminacje, by zakwalifikować się
do finałowej dwunastki. Natomiast na światowy championat
kadra ustalana jest na podstawie
wyników mistrzostw Polski.
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Jan Wadas awansował do olimpijskiej drużyny po dość niespodziewanym wywalczeniu złotego medalu na mistrzostwach
Polski. 24-letni zawodnik Górnika Wesoła nie był faworytem
do tytułu, ale w najważniejszych walkach na poznańskim ringu
to on był górą. W półfinale po bardzo emocjonującej rywalizacji pokonał silnego boksera Legii Warszawa Romana Czapko,
absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej, który później
dosłużył się stopnia podpułkownika. W finale z kolei poradził
sobie z ówczesnym „królem nokautu” Włodzimierzem Carukiem
z Gwardii Warszawa.
Wadas poleciał na Igrzyska do Meksyku jako debiutant,
bo wcześniej nawet ani razu nie wystąpił w drużynie narodowej.
Widocznie jednak trener Feliks Stamm podczas przedolimpjskich
zgrupowań dostrzegł w nim potencjał. Niestety, pięściarz Górnika Wesoła zakończył turniej już po pierwszej walce, przegranej
z Bułgarem Iwanem Michajłowem.
Dotarłem do prasowych opisów pojedynku Wadasa w wadze
piórkowej. Wysłannik Polskiej Agencji Prasowej na Igrzyska Wiesław Konrad Osterloff napisał dość krytycznie: „Wadas jeszcze
niewiele umie z bokserskiej łaciny, ale braki techniczne nadrabia wielkim sercem. Niestety, walkę rozegrał źle pod względem
taktycznym. Bił się chaotycznie, nie umiał wyprzedzać sygnalizowanych ciosów Bułgara, nie potrafił wyprowadzić przemyślanych akcji, gubił się zarówno w ataku, jak i w obronie. W trzecim
zwłaszcza starciu rutyna Michajłowa wzięła wyraźnie górę i Polak
osłabiony silnymi ciosami w górne partie zakończył walkę mocno wyczerpany. Michajłow wygrał zasłużenie 4:1 i tylko sędzia
z Ghany, widocznie z uznania dla ambicji Wadasa ocenił walkę
remisowo ze wskazaniem Polaka jako zwycięzcy”.
Z kolei specjalny wysłannik „Przeglądu Sportowego” Jerzy
Zmarzlik ocenił to tak: „Nasz reprezentant walczył bardzo ambitnie, ale niewiele mógł wskórać i przegrał 1:4, pozostawiając
jednak po sobie dobre wrażenie”.
Podsumowując olimpijski start Wadasa – zjadła go zapewne
debiutancka trema, ale też był wówczas niżej notowanym pięściarzem, niż doświadczony Michajłow, który sięgnął w Meksyku
po brązowy medal. Polscy kibice cieszyli się za to złotym medalem Jerzego Kuleja.
W 1972 roku Wadas po raz drugi został mistrzem Polski. Tym
razem w finałowej walce kategorii lekkiej pokonał faworyzowanego Jana Gałązkę z Legii. Na odbywające się w tym samym roku
Igrzyska Olimpijskie trenerzy kadry wysłali do Monachium Jana
Szczepańskiego, który zdobył tam złoty medal.
Wadas zakończył sportową karierę w 1973 roku jako zawodnik tyskiego GKS-u. Stoczył w sumie 215 walk (180 zwycięstw,
5 remisów, 30 porażek). Boks to trudny sport, wielu – nawet
tych najwybitniejszych – zawodników po definitywnym zejściu
z ringu nie umiało odnaleźć się w zwykłym życiu. Wystarczy powiedzieć, że dwaj rywale Wadasa z finałów mistrzostw Polski –
Caruk i Gałązka – popełnili samobójstwo... Pan Jan świetnie sobie
poradził. Skończył szkołę średnią, potem studium trenerskie.
Pracował na kopalni, zajmował się szkoleniem pięściarzy. Do dziś
mieszka w Tychach. Imponuje skromnością i dystansem wobec
swoich, niemałych przecież, osiągnięć sportowych. Kiedy poszukiwaliśmy eksponatów na wystawę stałą w Tyskiej Galerii Sportu, Wadas przypomniał sobie, że w swojej laubie na działkach
ma schowaną szarfę mistrza Polski z 1968 roku. Pojechaliśmy
tam i rzeczywiście – wisiała sobie na ścianie. Na jej widok oczy
mi rozbłysły, a pan Jan – pamiętam to do dziś – tylko machnął
ręką. – Oj, nie ma o czym mówić, szarfa jak szarfa – podsumował.
Piotr Zawadzki, Tyska Galeria Sportu ●
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Jeszcze sztuka czy już plagiat?
z ust postaci, doskonale wiemy
na co patrzymy. To pojedynczy
panel komiksu, tylko że ogromnych rozmiarów. Lichtenstein, podobnie jak Warhol, wziął
popularny, masowy produkt
i „przerobił” go na sztukę. Wertował tysiące komiksów w poszukiwaniu ilustracji, które kolejno
przenosił na płótno. Zmieniał
niewiele. A to inne ułożenie tekstu, a to większy skrót perspektywiczny, bardziej zachwiana proporcja, zmiana czcionki. Zatem
detale. I właśnie o te detale się
rozchodzi. Dla wielu różnice pomiędzy obrazami Roya Lichtensteina a jego komiksowymi źródłami są zbyt małe.

„Czy komiks jest sztuką? ” – takie pytanie całkiem
niedawno zadała mi moja nastoletnia córka, czym
totalnie zbiła mnie z pantałyku. Bo choć nie można
odmówić twórcom komiksów umiejętności (rysować,
lepiej lub gorzej, potrafią), to mimo wszystko jak
tu wynosić na artystyczne wyżyny coś, co ma służyć
nie dość, że masowej rozrywce, to jeszcze komercji.
Z tym, że gdyby takie rozumowanie przyjąć za pewnik,
to z podręczników sztuki współczesnej musiałyby
zniknąć wszystkie popartowe obrazy, a zwłaszcza
te malowane przez Roya Lichtensteina.

Sztuka popularna
BUM! Właśnie tak – nagle
i z wielkim hukiem – pop-art pojawił się na artystycznej arenie.
Sprawcą całego zamieszania był
Andy Warhol, człowiek-ikona,
równie kontrowersyjny jak jego
twórczość. A wszystko to działo się w Stanach Zjednoczonych
w latach 60., czyli w czasach gdy
światem rządziła agresywna reklama i wszechobecna konsumpcja. Gdzie tu miejsce dla sztuki?
No jak to gdzie: na ulicy, w sklepie, na pierwszych stronach gazet! Warhol poszedł tym tropem
i z lubością malował coca-colę,
pudełka proszku Brillo i wszystko to, co przeciętny Amerykanin
mógł kupić na sklepowej półce.
Od tego momentu produkty
popularne, masowe, użytkowe
stały się sztuką, którą można
było oglądać w galeriach. Wizja
Warhola nie wszystkim przypadła do gustu. Wielu krytyków
uznawało płótna przedstawiające zupę pomidorową z puszki za bezwartościowe śmieci.

Bo jakże tak można sprowadzać
sztukę do poziomu zawartości
lodówki! Niemniej jednak Warhol miał też swoich zwolenników
i swoich uczniów. Jednym z nich
był Roy Lichtenstein – dziś przez
wielu uważany za architekta popartu, a przez współczesnych sobie
– wyszydzany. W 1963 roku „Life
Magazine” określił go mianem
„najgorszego malarza, jakiego
widziała Ameryka”. Sam zainteresowany do sprawy odniósł się
z rezerwą. „Nowe rzeczy zawsze
wydają się o wiele bardziej zaskakujące niż 20 lat później” – mówił. Sęk w tym, że choć od namalowania dzieł Lichtensteina
minęło już pół wieku, to nadal
wywołują one kontrowersje.

To plagiat!
Dave Barsalou, miłośnik komiksów, spędził trzy dekady na poszukiwaniu źródłowych ilustracji,
z których czerpał Lichtenstein.
Do tej pory znalazł około 140 komiksów, które były inspiracją dla
popartowego artysty. Jego zdaniem
to niesprawiedliwe, że autorzy oryginałów, zarabiali na swoich pracach grosze, podczas gdy Lichtenstein bezceremonialnie kopiował
ich pomysły i dostawał w zamian
kokosy. W tej sprawie głos zabrała
Fundacja Lichtensteina, która całkowicie odpiera zarzuty. Historycy
uważają je za absurdalne, bowiem
panele zostały zmienione w skali, kolorze, linii i ich implikacjach,
a to oznacza, że nie są dokładnymi
kopiami. Zgoda, ale co by nie mó-

Komiks w galerii
Paleta podstawowych kolorów,
płaskie tło, ostre czarne kontury i pola drobnych kropek.
To wszystko razem wzięte ma symulować tani druk. Jeśli dodamy
do tego charakterystyczne „dymki” z wypowiedziami, uchodzące

Dawno temu w sztuce (165)

wić, podobieństwo jest uderzające.
Dajmy na to dwupanelowe dzieło
„WHAAM! ” nazwane tak z powodu oczywistego efektu dźwiękowego. Oryginał pochodzi z komiksu „All-American Men at War”,
a narysował go Russ Heath. Rok
wcześniej niż Lichtenstein. W obu
przypadkach anonimowy pilot
myśliwca wypuszcza rakietę, która rozdziera niebo smugą dumy.
Następuje detonacja. Odrzutowiec
wroga eksploduje w spektakularnej czerwono-żółtej kuli ognia.
Różnice są subtelne, z wyjątkiem
jednej. Chodzi o rozmiar.

Bez cudzysłowu
Zgodnie z logiką komiksu pojedynczy panel nie ma znaczenia. Większość z nas nawet by go
nie zauważyła, bowiem jest on
elementem szerszej sekwencji,
opowieści, narracji. Coś wynika z czegoś. Lichtenstein zaszalał – wziął jeden malutki rysunek
i rozsadził na ogromnym płótnie.
Dzięki temu zabiegowi zupełnie
pozbył się kontekstu. To tak jakby wyrwać jedno zdanie z tego
artykułu i stworzyć z niego odrębne hasło, które może być odczytane na milion sposobów.
To plagiat czy cytat? Osobiście
– jako autorka – wolałabym powiedzieć, że cytat, niemniej jednak zapewne czułabym pewien
niesmak jeśli w zapożyczeniu
brakowałoby cudzysłowu, a byłoby ono dosłowne. Lichtenstein nie stosuje cudzysłowu i nie

Roy Lichtenstein przemalowywał panele komiksów na płótno.
Większość artystów komiksowych uważa jego twórczość za plagiat.
wskazuje swoich źródeł. Robią
to za niego inni – pasjonaci komiksu, których nadęci historycy sztuki traktują z pogardą. Dla
tych drugich komiks zawsze będzie „sztuką niską”, a Roy oddał

jej hołd wynosząc na wyżyny.
Szkoda tylko, że twórcy oryginałów niekiedy do końca życia
nie mieli świadomości, że ich
praca została tak „wyniesiona”.
Agnieszka Kijas ●
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Sudoku – diagramem jest pole składające
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

horoskop
PANNA 23.VIII – 22.IX

KOZIOROŻEC 22.XII – 19.I

BYK 21.IV – 21.V

WAGA 23.IX – 23.X

WODNIK 20.I – 18.II

BLIŹNIĘTA 22.V – 20.VI

SKORPION 24.X – 21.XI

RYBY 19.II – 20.III

RAK 21.VI – 22.VII

STRZELEC 22.XI – 21.XII

BARAN 21.III – 20.IV

LEW 23.VII – 22.VIII

Głowa do góry, nie ma co martwić się na zapas.
Powinieneś na wiadomą sprawę spojrzeć
z większym optymizmem.
Najwyższa pora by zacząć dbać o swoją sylwetkę
i kondycję fizyczną. Po letniej labie trochę
kilogramów przybyło...
Dokładnie zaplanuj najbliższe dni. Będziesz
miał bardzo dużo obowiązków, unikaj chaosu
i towarzyszących mu złych emocji.
Wiadomość, którą otrzymasz w nadchodzących
dniach sprawi, że z większą radością spojrzysz
na swoje sprawy.

Przed Tobą zupełnie nowe, fascynujące emocje.
Uważaj jednak, przyda się też trochę zdrowego
rozsądku!
W dalszym ciągu możesz liczyć na opiekuńczy
wpływ gwiazd. Weź sprawy w swoje ręce
i dokończ wiadomy temat.
Zachowanie bliskiej sercu osoby okaże się być
w najbliższych dniach wyjątkowo irytujące.
Przeczekaj gorszy czas.
Do celu doprowadzą Cię jedynie spokój
i konsekwentne działanie. Uważaj, bo Wodnik
będzie chciał pokrzyżować Twoje plany.

Znajdź czas na odpoczynek. Ostatnio miałeś
trochę stresujących chwil, czas pomyśleć
o sobie.
Powinieneś czasem umieć odpuścić. Nie wszystko
musi być zrobione na złoty medal, pięć minut
przed czasem...
Nie rozmyślaj zbyt długo nad tym, co się stało.
Idź do przodu, nie oglądaj się za siebie. To jedyne
rozsądne wyjście.
Na horyzoncie może pojawić się osoba, która Cię
zainteresuje. Nie działaj jednak zbyt szybko, daj
jej trochę czasu.

