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posłowie z tychów
Mieszkańcy naszego miasta zasiadają w parlamencie 
już od ponad półwiecza.

Drogowskazy dla niewidomych
W Tychach zainstalowano kolejne urządzenia 
pomagające poruszać się niewidomym.

Jeszcze tylko jeden gol!
W najbliższy czwartek odbędzie się promocja książki 
o 50-letniej historii hokeja na lodzie w Tychach.3 5 18
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w minionym tygodniu odbyła się promocja wydawnictwa zawierającego przepisy kulinarne tyszanek
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seniorki wydały książkę
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Nowa-stara „obok”
Miejska Galeria Sztuki „Obok” od 1 października ma nowego szefa – 
Wojciecha Łukę, zaś w miniony piątek odbyła się pierwsza wystawa 
pod jego kuratelą. str. 11
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ZaGUbIENI 
w PUsZCZY
O pierwszej połowie meczu 
z Puszczą piłkarze GKS Tychy 
pewnie chcieliby jak najszybciej 
zapomnieć. Grali bowiem tak, 
jakby rzeczywiście zagubili się 
w amazońskiej puszczy i bezrad-
nie próbowali znaleźć jakieś wyj-
ście.  str. 16
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE tel. 32 219 18 44, kom. 601 49 09 08

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE

reklama

kronika policyJna

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze, 

został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

–   zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 

6133/108 o pow. 200 m2, położonej w Tychach przy ul. Piaskowej, w celu poprawienia 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze 
został wywieszony wykaz z nieruchomością gruntową przewidzianą do:

–   bezprzetargowego wydzierżawienia, położoną w Tychach przy ul. Armii Krajowej 
i ul. Orzeszkowej, oznaczoną jako część działki nr 1965/83 o pow. 175 m2 oraz część działki 
nr 2403/143 o pow. 40 m2, czyli o łącznej pow. 215 m2 na cele: handlowe i usługowe, 
dojścia oraz zieleni, na okres 3 lat.

◆ FuNkcjONariusZe kMP 
W tychach, ZajMujący się 
ZWalcZaNieM PrZestęP-
cZOści NarkOtykOWej, za-
trzymali 37-letniego mężczyznę, 
który posiadał środki odurzają-
ce. Podczas próby legitymowa-
nia mężczyzna zaczął uciekać, 
jednak szybko został zatrzymany 
i obezwładniony. Miał przy sobie 
marihuanę, natomiast podczas 

przeszukania jego mieszkania po-
licjanci znaleźli w lodówce bryły 
białej substancji. Przeprowadzony 
test wykazał, że jest to amfetami-
na. Łącznie stróże prawa przejęli 
narkotyki, z których można było 
przygotować ponad pół tysiąca 
działek dilerskich. Zatrzymany 
usłyszał zarzut posiadania nar-
kotyków, za co grozi mu do 10 
lat więzienia.

◆ 16 PaźDZierNika, PO gO-
DZiNie 6 Na ul. PODleskiej 
DOsZłO DO cZOłOWegO 
ZDerZeNia DWóch MaZD. 
Jedna osoba uczestnicząca 
w zdarzeniu trafiła do szpitala 
na dokładniejsze badania. Jak 
wstępnie ustalili policjanci, je-
den z kierowców na łuku drogi 
utracił panowanie nad swoim 
pojazdem i uderzył w jadą-

cy z przeciwnej strony samo-
chód.
◆ Na ul. PaPrOcańskiej 
NieZNaNy sPraWca Na tZW. 
WyrWę DOkONał kraDZie-
ży sasZetki z 1000 zł, doku-
mentów – dowodu osobistego, 
prawa jazdy, dowodu rejestracyj-
nego oraz kluczy do mieszkania 
i garażu na szkodę mieszkańca 
Tychów. Do zdarzenia doszło 10 
października.
◆ NieZNaNy sPraWca, PO-
Dając się Za FuNkcjONa-
riusZa POlicji, wyłudził 
pieniądze w kwocie 20.000 zł 
na szkodę 86-latki. Postępowanie 
prowadzi KMP w Tychach.
◆ 13 PaźDZierNika Na PrZy-
staNku autOBusOWyM 
Na al. Bielskiej NieZNaNy 
sPraWca skraDł Plecak 
z zawartością dokumentów oso-
bistych i telefonu komórkowe-
go. Wartość strat oszacowano 
na kwotę 800 zł. Postępowanie 
prowadzi KMP Tychy.
◆ NieZNaNy sPraWca Ze-
rWał ZaMek W DrZWiach 
altaNki na terenie posesji przy 
ul. Piaskowej i skradł dwa rowery 
oraz deskorolkę elektryczną łącz-
nej wartości 5.000 zł.
◆ POlicjaNci Z tychóW 
PrOWaDZą cZyNNOści Wy-

jaśNiające W sPraWie kO-
liZji DrOgOWych, DO któ-
rych DOsZłO Na tyskich 
DrOgach. 3 października 
na parkingu przy ul. Konfede-
ratów Barskich 2-8, kierujący 
nieustalonym pojazdem uderzył 
w przód bmw, powodując jego 
uszkodzenie, po czym oddalił się 
z miejsca zdarzenia. Osoby po-
siadające jakiekolwiek informacje 

na ten temat proszone są o pilny 
kontakt telefoniczny lub osobisty 
z KM Policji (al. Bielska 46), pokój 
nr 38, tel. 32/32-56-267. Z kolei 
z 7 na 8 października na parkin-
gu przy ul. Żwakowskiej 15, nie-
znany kierujący pojazdem koloru 
czerwonego najechał na prawid-
łowo zaparkowanego opla astrę 
i uszkodził go. Kontakt z KMP – 
tel. tel. 32/32-56-363. ls ●

komunikaty

kondolencje

Jedna osoba w szpitalu – to efekt zderzenia się dwóch mazd na ul. Podleskiej.
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po 14 latach przerwy 
tychy znowu bęDą MiaŁy 
swoJego posŁa. zostaŁ 
niM MichaŁ graMatyka 
z raMienia koalicJi 
obywatelskieJ. prawnik, 
nauczyciel akaDeMicki 
i saMorząDowiec byŁ 
przewoDniczącyM raDy 
Miasta w tychach, poteM 
wiceprezyDenteM, 
wiceMarszaŁkieM 
woJewóDztwa 
śląskiego. w 2018 
wybrano go na koleJną 
kaDencJę saMorząDu 
woJewóDztwa. Jego 
poprzeDnik w seJMie, 
Marian stępień, 
zasiaDaŁ w kaDencJi 
2001-2005.

Z naszych ustaleń wynika, iż spo-
śród mieszkańców Tychów jako 
pierwsza w ławach poselskich za-
siadła pochodząca z Łazisk Gór-
nych Pelagia Pająk (bezpartyjna). 
I posłowała najdłużej, bo przez 
trzy kadencje: IV (1965-1969), 
V (1969-1972) i VI (1972-1976). 
Była inżynierem rolnictwa, pełni-
ła funkcję głównego zootechnika 
przy prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej Tychach. Przewodni-
czyła też Wojewódzkiej Radzie 
Kół Gospodyń Wiejskich, peł-
niła funkcję wiceprzewodniczą-
cej Wojewódzkiej Rady Kobiet. 
W sejmie była wiceprzewodni-

czącą Komisji Rolnictwa i Prze-
mysłu Spożywczego.

inżynierowie, prawnik 
i matematyczka
W kadencji 1969-1972 Tychy 
miały dwóch posłów, bo oprócz 
Pelagii Pająk posłem był inży-
nier budownictwa Zbigniew 
Bortnowski (Polska Zjednoczo-
na Partia Robotnicza). Zawodo-
wo był związany z Wojewódzkim 
Przedsiębiorstwem Budowni-
ctwa Miejskiego, gdzie pracował 
na stanowisku zastępcy dyrekto-
ra. W Sejmie był w Komisji Bu-
downictwa i Gospodarki Komu-
nalnej. Zmarł w 1991 roku.

W latach 1972–1976 posłem był 
Edward Chrostek. Prawnik (radca 
prawny), pracował m.in. w Miej-
skim Handlu Detalicznym w Ty-
chach i Przedsiębiorstwie Hurtu 
Spożywczego w Tychach, a tak-
że w KWK „Murcki” i w wytwór-
ni Filmów Fabularnych „Poltel” 
w Katowicach. Był radnym i wice-
przewodniczącym Miejskiej Rady 
Narodowej w Tychach, potem wi-
ceprezydentem Katowic i prezyden-
tem Świętochłowic (1980-1982). 
Do sejmu startował z ramienia 
Stronnictwa Demokratycznego. 
Pełnił funkcję sekretarza sejmu, 
pracował w Komisji Przemysłu 
Ciężkiego i Maszynowego oraz Ko-
misji Handlu i Usług. Zmarł w 2014 
roku w Prudniku.

W 1976 roku mandat zdoby-
ła inżynier budownictwa Danu-

ta Podlewska (bezpartyjna), która 
swój mandat sprawowała do 1980 
roku. Pracowała w Wojewódzkim 
Przedsiębiorstwie Budownictwa 
Miejskiego w Tychach, a potem 
tyskim Kombinacie Budownictwa 
Ogólnego „GOP-Południe”. Była 
radną Miejskiej Rady Narodowej. 
W sejmie była zastępcą przewod-
niczącego Komisji Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowla-

nych, zasiadała też w Komisji Ad-
ministracji, Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Środowiska.

Kolejną posłanką była tyska na-
uczycielka matematyki Apolonia 
Czernik (bezpartyjna). Wybrana 
została na VIII kadencję (1980 – 
1985). Była zastępcą dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 17 w Ty-
chach. Pełniła funkcję sekretarza 
sejmu, pracowała w Komisji Ad-
ministracji, Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Środowiska oraz 
w Komisji Oświaty, Wychowania, 
Nauki i Postępu Technicznego.

trzech posłów na raz
Wyjątkowe były wybory w 1989 
roku. W Okręgu Wyborczym nr 
39 było 5 mandatów do sejmu i 3 
mandaty do Senatu. Mandaty 150, 
152 i 154 zarezerwowane były dla 
kandydatów bezpartyjnych, man-
daty 151, 153 dla koalicji (PZPR, 
SD, ZSL, PAX, PZKS). Do sejmu 
weszło wówczas trzech posłów 
z Tychów: dwóch z poparciem 
Komitetu Obywatelskiego „Soli-
darność” – Stefan Sobieszczański 
i Bolesław Twaróg oraz Sebastian 
Czypionka (PZPR).

Zmarły w 1998 roku inżynier 
elektryk Stefan Sobieszczański 
uzyskał stopień naukowy dokto-
ra, pracował na stanowisku do-

centa w Instytucie Energetyki 
Politechniki Śląskiej. Był posłem 
X kadencji od 1989 r do 1991, 
działał w Komisji Edukacji, Na-
uki i Postępu Technicznego oraz 
Komisji Systemu Gospodarcze-
go, Przemysłu i Budownictwa. Był 
wśród założycieli Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych.

Z kolei Bolesław Twaróg był 
pracownikiem Przedsiębiorstwa 
Dostaw Materiałów Odlewniczych 
w Tychach, działał w strukturach 
„Solidarności”. Potem pracował 
w Zakładach Inwestycji i Budow-
nictwa WZGS Samopomoc Chłop-
ska w Katowicach. Był działaczem 
Porozumienia Centrum (prze-
wodniczącym Koła w Tychach). 
Zawodowo związany był ze spół-
kami Hallo i Ruthma Sp. z o.o., 
a następnie pracował w Miejskim 
Zarządzie Komunikacji w Ty-
chach, gdzie m.in. pełnił funkcję 
wicedyrektora. Był radnym, człon-
kiem Zarządu Miasta Tychy, prze-
wodniczącym Komisji Budżeto-
wej i Finansów. W sejmie w latach 
1989–1993 sprawował mandat po-
sła X kadencji z ramienia komite-
tu Obywatelskiego oraz I kaden-
cji z listy Porozumienia Centrum. 
Pracował w Komisji Polityki Spo-
łecznej oraz Komisji Regulamino-
wej i Spraw Poselskich.

Sebastian Czypionka (inżynier 
górnik), uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk technicznych i pra-
cował jako adiunkt na Politech-
nice Śląskiej. Zawodowo związa-
ny był także z KWK „Bolesław 
Śmiały”, gdzie pracował do 1965. 
Był przewodniczącym Miejskiej 
Rady Narodowej w Tychach. Peł-
nił funkcję prezesa zarządu firmy 
Węglokoks. Jako poseł X kaden-
cji (1989-1991), pracował w Ko-
misji Polityki Przestrzennej, Bu-
dowlanej i Mieszkaniowej oraz 
Komisji Samorządu Terytorial-
nego, Gospodarki Przestrzennej 
i Komunalnej.

stępień był ostatni
W latach 2001-2005 do sejmu 
wybrany został Marian Stępień 
(SLD). Pracował w Fabryce Sa-
mochodów Małolitrażowych, po-
tem był etatowym pracownikiem 
związkowym (Związek Zawo-
dowy „Metalowcy” w Tychach). 
Był radnym i przewodniczącym 
tyskiej Rady Miejskiej. W sejmie 
pracował w Komisji Ochrony Śro-
dowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa oraz Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny. 

Michał Gramatyka będzie pisał 
ciąg dalszy tej historii…
leszek sobieraJ ●

tysCy posłowie
tyszanie zasiaDaJą w polskiM parlaMencie OD PONAD 50 LAT.
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Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

al. Bielskiej 128
powierzchnia 13,29m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 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 24,77 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 – 500 zł do dnia 5 listopada 2019r. 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 5 listopada 2019r. 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. Bibliotecznej 12
powierzchnia 69,84m2

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 6 listopada 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 24,77 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 5 listopada 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 6 listopada 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. Budowlanych 102
powierzchnia  70,09m2

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 6 listopada 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 16,75 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 5 listopada 2019r. 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 5 listopada 2019r. 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.

komunikaty

przepisy 26 tyszanek-
seniorek znalazŁy 
się w książce „przepis 
na 60 plus”. w Miniony 
piątek, 18 paźDziernika 
w MeDiatece oDbyŁa się 
uroczysta prezentacJa 
wyDawnictwa, w któreJ 
wzięŁy uDziaŁ autorki 
oraz osoby, które 
w znaczący sposób 
przyczyniŁy się 
Do powstania książki.

Wydało ją Stowarzyszenie 
na Rzecz Edukacji, Rozwoju 
i Opieki „SERiO”, przy wsparciu 
Urzędu Miasta. Środki na pro-
jekt, którego zwieńczeniem jest 
publikacja, pochodziły z konkur-
su „Miasto/gmina życzliwe Dłu-
gowiecznym” Gazety Wyborczej 
i Urzędu Marszałkowskiego. Oka-

zało się, że Tychy zostały wybrane, 
jako miasto najbardziej przyjazne 
seniorom, a nagrodą w konkursie 
było 10 tys zł.

O powstawaniu książki pisa-
liśmy w „Twoich Tychach” w nr 
41 z 8.10, relacjonując spotkanie 
w ramach warsztatów, w których 
uczestniczyły seniorki. Teraz mo-
gliśmy podziwiać efekty ich pra-
cy, które z pewnością wiele osób 
zachęcą do przeczytania i… go-
towania. W notce wydawniczej 
czytamy: „Książka „Przepis na 60 
plus” to pamiętnik smaków i aro-
matów, z których tyskie seniorki 
są najbardziej dumne… Ukryte są 
w niej składniki, przez które naj-
bardziej znane potrawy smakują 
wyjątkowo”.

– Przyznam, że to wzruszają-
cy moment – powiedział Maciej 
Gramatyka, wiceprezydent Ty-

chów. – Widzimy, jak z pozoru 
tak błaha sprawa jak przepisy ku-
linarne, może połączyć tak wiele 
osób, wywołać tyle emocji podczas 
warsztatów i wspomnień z daw-
nych lat. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w realizacji tego 
przedsięwzięcia i wierzę, że będzie 
miało ciąg dalszy...

Wszystkie przepisy zawarte 
w książce są sprawdzone i poja-
wiają się na stołach od kilku po-
koleń, bo część z nich pochodzi 
od babć i mam obecnych senio-
rek. Walorem publikacji jest też 
jej różnorodność, bo autorkami 
to wprawdzie tyszanki, ale po-
chodzące z różnych stron Polski 
– Kresów Wschodnich, Warsza-
wy, Małopolski, Śląska, czy z pod-
kieleckiej wsi.

Z książki wybraliśmy kilka 
przepisów, z których można przy-

gotować pyszny obiad. Na począ-
tek – przystawka, czyli „Śledzie 
w śmietanie” według przepisu 
Urszuli Wower lub „Skrzydeł-
ka inaczej” Grażyny Kral. Potem 
zupa – „Barszcz ukraiński” Bar-
bary Walawskiej. Na drugie da-
nie do wyboru „Zrazy wołowe” 

Janiny Mamok lub „Schab w ana-
nasach” Krystyny Połeć z „Czar-
nymi kluskami” Urszuli Polubiec 
lub „Sałatką witaminową” Ade-
li Zięby. A na deser – „Placek 
śniegowy” Anny Kaczmarczyk 
lub „Sękacz orzechowy” Graży-
ny Piaseckiej.

Oczywiście przepisów w książ-
ce jest znaczenie więcej i wszyst-
kie są smakowite. Dlaczego? 
Wyjaśniła to jedna z pań, przy-
taczając powiedzenie „Sercem go-
tujesz, miłość ofiarujesz”. I to jest 
także przesłanie tej wyjątkowej 
książki. leszek sobieraJ

prZepis na 60 plus
KSIążKA KuchARSKA TySKIch SENIOREK WRESZcIE uJRZAłA ŚWIATłO DZIENNE.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji w Tychach 
poinformowało, iż w związku 
ze wzrostem ceny wody jego do-
stawcy hurtowego otrzymało za-
twierdzenie nowych taryf regula-
tora – Wód Polskich – na dostawę 
wody dla samorządów obsługi-
wanych przez RPWiK Tychy SA. 
W Tychach dotychczasowa cena 1 
metra sześc. wynosiła 5,46 zł net-
to, a po podwyżce zapłacimy 5,57 
zł netto, czyli 11 groszy więcej.

– Niestety, musieliśmy na bazie 
wzrostu kosztów zafundowanych 
nam przez dostawcę hurtowego 
(Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów SA w Katowicach 
– przyp. red.), złożyć wniosek 
taryfikacyjny do Wód Polskich. 
Te, zbadawszy jego zasadność, 

zatwierdziły podwyżkę, o któ-
rą wnioskowaliśmy – komentu-
je Krzysztof Zalwowski, prezes 
RPWiK. – Jej genezy trzeba upa-
trywać we wzroście cen energii 
elektrycznej, której doświadczyło 
GPW. Oczywiście ustawowo za-
bronione jest podwyższanie cen 
ze względu na tę podwyżkę, jak 
się okazuje, diabeł tkwi w szcze-
gółach. Ustawodawca wprowadził 
blokadę, chroniąc osoby fizyczne, 
co nie dotyczy jednak przemy-
słu. Zatem GPW więcej zapłaci 
za energię elektryczną, a to zmu-
siło je do podwyższenia cen wody, 
którą kupujemy. Z powodu zaist-
niałej sytuacji my również zosta-
liśmy zmuszeni podnieść nasze 
ceny. Wnikliwy obserwator za-
uważy, że nie każdy dystrybu-

tor lokalny zmienił swoje ceny 
wody. To prawda. Część przed-
siębiorstw utrzymuje swoje ceny 
na wyższym pułapie, co zapew-
nia im większy bufor finansowy. 
My od początku ustalamy swoje 
ceny na poziomie, który wynika 
z rzeczywistych kosztów i zapew-
nia nam, na minimalnym pozio-
mie, bezpieczne funkcjonowanie 
na rynku, tym samym ich umiar-
kowany poziom w skali regionu. 
Np. w Mikołowie 1 metr sześc. 
kosztuje 7,51 zł, w Mysłowicach 
7.87 zł a w Bielsku-Białej 4.91 zł. 
Na liście czternastu śląskich, bli-
skich Tychom miast jesteśmy 
na szóstym od końca miejscu 
w odniesieniu do wysokości cen 
wody – wyjaśnia Krzysztof Zal-
wowski. kaMil peszat ●

po podwyżce cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw, więcej zapłacimy… za wodę.

taNIEj NIż w MIkołowIE

Kadrę klubu stanowią doświadcze-
ni trenerzy, którzy swoją wiedzę 
zdobywali m.in. poprzez wielolet-
nią karierę sportową. Kurs będzie 
obejmował najprostsze techniki 
samoobrony oraz kilka chwytów, 
które można wykorzystać wobec 
napastnika. Instruktorzy pokażą 
jak szybko i sprawnie zareagować 
w obliczu zagrożenia.

Zajęcia przeznaczone będą 
dla kobiet powyżej 16. roku ży-
cia i potrwają około 2 miesiące. 
Zalecany jest wygodny, sportowy 
strój, nie hamujący ruchów. Ćwi-
czenia będą odbywać się na spe-
cjalnej macie, bez obuwia spor-
towego.

Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc wszystkie zain-

teresowane panie proszone są 
o zapisy. Start 9 listopada, zaję-
cia odbywają się w każdą sobotę 
w godz. 11-13 w hali sportowej 
K.S. Gwardia Tychy, ul. Wejcher-
tów 20.

Zapisy i informacje: tel. 728 
835 004, 728 835 010; e-mail: 
honorata.bonczak@umtychy.pl
Mg ●

straż Miejska w tychach zaprasza na bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet.  
Zajęcia poprowadzi klub sportowy Gwardia założony przez pasjonatów judo.

aktYwNIEjsZE bEZPIECZNIEjsZE

Rodzinne zdjęcie autorek książki i gości spotkania w Mediatece.
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Ponad 60 osób spotkało się 
na leśnych terenach za Wodnym 
Parkiem i w zaledwie 2 godziny 
zebrało więcej niż 100 worków 
pełnych śmieci. Silnik, umywal-
ka, ortopedyczne kule i odzież 
– to tylko niektóre „znaleziska”, 
które zamiast na śmietnik trafi-
ły do lasu.

– Odzew ludzi na akcję prze-
rósł nasze oczekiwania. Uczest-
niczyło dużo dzieci, młodzieży, 
dorosłych, dołączyli do nas ucz-
niowie szkół i organizacje eko-
logiczne. Wynieśliśmy z lasu 
ogrom przeróżnych śmieci. 
Oprócz tradycyjnych, często po-
zostawianych przez ludzi puszek 
po napojach, butelek, opakowań 
po jedzeniu, znalazły się: silnik 
elektryczny, umywalka ceramicz-

na, dywany, wykładziny, kierow-
nica rowerowa, opony i kołpaki 
samochodowe, narzędzia, kule 
ortopedyczne i wszelka odzież: 
spodnie, skarpety, buty. Ilość 
tego wszystkiego zebranego ra-
zem jest przerażająca. To strasz-
ne, jak bardzo zaśmiecamy na-
sze lasy – opowiada Ania, która 
razem z Grzegorzem założyła 
grupę miłośników przyrody Ty-
skie LoveLasy. – Mamy nadzie-
ję, że sobotnia akcja podniesie 
w ludziach świadomość, że wszy-
scy wspólnie powinniśmy zadbać 
o ten przepiękny leśny świat. Ży-
jąc w dobie kryzysu klimatyczne-
go i w czasach wszechogarnia-
jącego nas betonu, wycinania 
drzew i zabierania zielonych te-
renów pod inwestycje, lasy pozo-

stają naszym ratunkiem. Zadbaj-
my więc o nie razem. Sobotnia 
akcja pokazała nam również jak 
bardzo potrzebna jest społecz-
na integracja w dobrym celu 
i na pewno akcję będziemy po-
wtarzać cyklicznie.

– Chcielibyśmy serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy 
uczestniczyli w akcji, tak dzielnie 
sprzątali i wynosili ciężkie śmieci 
z lasu. Jesteście naprawdę wielcy! 
To dzięki Wam nasza akcja mia-
ła sens. Podziękowania również 
dla leśniczego Marka Białonia 
za wsparcie akcji, zorganizowa-
nie wywozu efektów naszej pra-
cy i zaszczycenie nas swoją obec-
nością podczas akcji – dziękują 
organizatorzy wspólnego zbiera-
nia śmieci. kaMil peszat ● W piątek, 18 października w Par-

ku Miejskim Solidarności odby-
ło się ślubowanie pierwszych klas 
mundurowych. Uczniowie prze-
maszerowali ulicami miasta spod 
budynku Zespołu Szkół im. Or-
ląt Lwowskich w Tychach Zakła-
du Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach na plac „pod ży-
rafą”, gdzie prócz ślubowania od-
była się część artystyczna. W uro-
czystości udział wzięli m.in.: gen. 
Roman Polko, prezes ZDZ Jacek 
Kwiatkowski oraz przedstawiciele 
władz Tychów: z-ca prezydenta 
Tychów Maciej Gramatyka i prze-
wodnicząca Rady Miasta Barbara 
Konieczna. Tego dnia śluby zło-
żyło 220 uczniów.

Już od piętnastu lat ucznio-
wie klas pierwszych ZS im. Orląt 
Lwowskich składają uroczyste 
ślubowanie. Warto nadmienić, 
że tyska placówka jako pierw-
sza wprowadziła taką tradycję, 
z której przykład wzięły kolej-
ne szkoły mundurowe związa-
ne z ZDZ. W tym roku uroczy-
stość po raz pierwszy przybrała 
charakteru ogólnomiejskiego, 
a w przygotowaniach pomo-

gły Miejskie Centrum Kultury 
oraz Wojskowa Komenda Uzu-
pełnień. – Wszystko zaczęło się 
w roku 2005, właśnie tu w Ty-
chach, gdzie miałem przyjem-
ność zawrzeć porozumienie 
z ówczesnym szefem Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Katowicach i dowódcą I Bry-
gady Obrony Powietrznej Kraju 
z Bytomia w sprawie utworzenia 
szkół mundurowych – wspomi-
nał prezes ZDZ Jacek Kwiatkow-
ski. – Dzisiaj prowadzimy 11 ta-
kich szkół, do których uczęszcza 
ponad 1300 uczniów. Ci ucznio-
wie poza typowym programem 
ustalonym przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej realizują 
blok zajęć proobronnościowych. 
Uczą się sztuk walki, umiejętno-
ści strzelania czy poruszania się 
w terenie. Zatem prócz średniego 
wykształcenia otrzymują kom-
petencje do dalszego rozwijania 
swojej kariery w Siłach Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wiemy z doświadczenia, że nasi 
absolwenci bardzo często podej-
mują dalszą naukę w akademiach 
wojskowych, bądź wstępują 

w szeregi zawodowych żołnie-
rzy – kontynuował prezes.

Głos również zabrał gen. Ro-
man Polko. – Szkołę oficerską 
skończyłem z adnotacją „Swoim 
własnym zdaniem, które odbie-
gało od przyjętych standardów 
działania, drażni przełożonych”. 
To efekt mojego otwartego po-
dejścia do edukacji. Wy również, 
wzorem uczniów Sokratesa, po-
winniście rozmawiać z nauczycie-
lami, pytać, wątpić i dyskutować. 
Dążcie do tego, by być podmio-
tem procesu edukacyjnego. Tyl-
ko krytyczna postawa może was 
do czegoś prowadzić. Ja dzięki 
temu zostałem generałem, wy też 
będziecie. Tego wam życzę – za-
kończył gen. Polko.

Ku uciesze uczestników 
na placu „pod żyrafą” wystawiono 
sprzęt wojskowy (m.in. karabin 
maszynowy UKM-2000, pojazd 
opancerzony HMMWV), a o ar-
tystyczną część podczas ślubowa-
nia zadbali: Tyski Chór Mieszany 
Presto Cantabile, Orkiestra Dęta 
Tauron oraz dzieci z niepublicz-
nego przedszkola „Smyki” w Ty-
chach. kaMil peszat ●

w czwartek w tychach 
zaMontowano 
8 koleJnych Już 
znaczników totupoint 
– systeMu, który 
uŁatwia orientacJę 
w terenie osoboM 
niewiDoMyM. w naszyM 
Mieście Jest ich Już 35. 
więceJ Ma tylko ŁóDź. 
z systeMu korzysta Jak 
DotąD 13 Miast w polsce.

To jedno z rozwiązań poprawia-
jących komfort życia osób niewi-
domych. Znaczniki są zamonto-
wane przeważnie na budynkach, 
to małe urządzenia, które raczej 
trudno dostrzec osobom widzą-
cym. Ale jeśli zbliży się do nie-
go osoba posiadająca przy sobie 
aktywator lub korzystająca z od-
powiedniej aplikacji na smartfon, 
urządzenie wyda dźwięk infor-
mujący o lokalizacji. – To jak dro-
gowskazy dla widzących – mówi 
twórca systemu Jan Szuster.

– Jestem z wykształcenia in-
żynierem elektronikiem – mówi 
Jan Szuster. – Jestem osobą 
ociemniałą, na skutek choroby 
genetycznej, która się u mnie 

ujawniła, stopniowo traciłem 
wzrok, aż do tego stanu któ-
ry jest dziś, gdy mam zaledwie 
poczucie światła. Ponieważ całe 
życie projektowałem różne urzą-
dzenia, pomyślałem o stworze-

niu czegoś, co będę mógł po-
wiesić na własnej furtce, żeby 
odróżnić ją od furtek sąsiadów. 
Gdy tylko się zbliżam, urządze-
nie wydaje dźwięk. A ja wiem 
gdzie się skierować.

Z czasem to rozwiązanie roz-
winęło się w cały system. Jan 
Szuster stworzył aplikację, którą 
można bezpłatnie pobrać na tele-
fon z systemem IOS lub Android. 
Dla tych osób, które nie korzysta-

ją ze smartfonów, zaprojekto-
wał aktywator, który mocuje się 
do białej laski.

– W Tychach wdrażamy ten sy-
stem od trzech lat – mówi Do-
rota Moryc, prezes tyskiego koła 
Polskiego Związku Niewidomych. 
– Teraz, dzięki środkom przezna-
czonym na ten cel przez Urząd 
Miasta, zamontowaliśmy kolej-
nych 8 znaczników i zakupiliśmy 
4 aktywatory. Koszt tego projek-
tu to 12 tys. zł. Tychy są mia-
stem, które wychodzi naprzeciw 
naszym potrzebom. Nie da się 
oczywiście przebudować całego 
miasta, i my tego nie oczekujemy, 
ale gdy powstaje coś nowego lub 
są prowadzone remonty, to nowe 
rozwiązania często są z nami kon-
sultowane, regularnie dostajemy 
zapytania o opinię.

Takie udogodnienia, jak system 
TOTUPOINT, ułatwiają osobom 
niewidomym i słabo widzącym sa-
modzielne poruszanie się nawet 
w terenie nieznanym. Inne takie 
rozwiązania to „ścieżki” na przy-
stankach czy jasno świecące bocz-
ne numery na autobusach. – Szko-
da, że nie zawsze w autobusach 
włączona jest głosowa informacja 

jaki jest przystanek – mówi Anna 
Błaszczyszyn. – Ja jestem całko-
wicie niewidoma i gdy jeżdżę au-
tobusami sama, taka informacja 
jest bardzo pomocna. Niestety nie 
wszystkie autobusy „mówią”.

Anna Błaszczyszyn korzy-
sta z aktywatora TOTUPOINT. 
– Pomaga mi się zorientować, 
na przykład w ZUS czy szpitalu 
wojewódzkim, gdzie często by-
wam. Jeden znacznik jest też koło 
mojego domu, co pomaga trafić.

– Takie znaczniki przydałyby 
się przy przejściach dla pieszych, 
bo nie wszystkie są oznakowane 
– dodaje Agnieszka Juranek. – 
Powinny być też na przystankach, 
bo nie zawsze autobus zatrzymuje 
się w tym samym miejscu, przez 
co zdarza mi się trochę pobłądzić. 
A znacznik pomaga określić w ja-
kim dokładnie punkcie jestem.

Znaczniki TOTUPOINT znaj-
dują się m.in. przy Mediatece, 
na stadionie miejskim, na Pla-
cu Baczyńskiego, w UM, w gale-
rii Gemini Park, na przystankach 
kolejowych, w obydwu szpitalach, 
w Muzeum Miejskim, na terenie 
OW Paprocany.
sylwia witMan ●

tyskie lovelasy sprzątały w sobotę tereny leśne w Tychach. Nie chce się wierzyć, co tam można 
znaleźć…

LEśNa… UMYwaLka

pierwszoklasiści klas mundurowych złożyli uroczyste śluby.

bYć GENErałEM jak PoLko

Ania Nowicka i Grzegorz Błażek pod szyldem Tyskie LoveLasy zorganizowali wspólne zbieranie śmieci.

Ślubowanie odbyło się według ceremoniału wojskowego oraz regulaminu musztry.

drogowskaZy dla niewidomyCh
systeM stworzony przez niewiDoMego inżyniera DZIAłA M.IN W TychAch.

Tyscy niewidomi wyruszają spod swojej siedziby, be testować sygnalizatory 
TOTUPOINT. W żółtej koszulce twórca systemu – Jan Szuster.
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po raz czwarty z rzęDu 
Marcin zybowski 
wygraŁ wśróD 
strażników MieJskich 
bieg przeŁaJowy 
„o nóż koManDosa” 
w lublińcu, bęDący 
MistrzostwaMi polski 
sŁużb MunDurowych 
w crossie. w iMprezie 
startowaŁ po raz 
szósty. w Debiucie byŁ 
trzeci, poteM Drugi, 
wreszcie rozpocząŁ 
zwycięską passę...

Bieg Komandosa to jedna z trud-
niejszych imprez biegowych, 
przeznaczona dla służb munduro-
wych, w której uczestnicy startują 
w mundurach i obuwiu służbo-
wym. W tegorocznej edycji za-
wodów wystartowało ponad 500 
zawodniczek i zawodników, m.in. 
żołnierzy, policjantów, strażaków, 
funkcjonariuszy straży miejskiej 
i straży granicznej. Startowali też 
goście ze Słowacji i Niemiec.

– W tym przypadku ważniejsze 
jest dla mnie miejsce niż uzyskany 
czas, bo wydaje mi się, że co roku 
trasa jest nieco modyfikowana – 
powiedział Marcin Zybowski. – 
Czasami jest nieco więcej pod-
biegów, są dłuższe lub krótsze 
odcinki poprowadzone po pia-
sku, itd. Czasy nie są więc mia-
rodajne. 10 kilometrów to sto-
sunkowo krótki dystans i tutaj 
raczej nie stosuję specjalnej tak-
tyki. Od początku trzeba biec 
w szybkim tempie i utrzymywać 
je do końca. Wysiłek jest bardzo 
duży – choć startują zawodnicy 
zaprawieni w biegach i trenują-
cy na co dzień zdarza, że musi 
interweniować lekarz z karetki. 
Najszybciej biegają komandosi 
z jednostki w Lublińcu, bo trenu-
ją na tej właśnie trasie, ale w tym 
roku wygrał pracujący w war-

szawskiej policji profesjonalny 
biegacz Jakub Burghard.

Spośród funkcjonariuszy Stra-
ży Miejskiej w Tychach o „Nóż 
Komandosa” walczył tylko Mar-
cin Zybowski.

– Koleżanki i koledzy także 
biegają, ale nie każdemu uśmie-
cha się startować w umunduro-
waniu i w butach, które raczej nie 
służą do biegania. Otarcia nóg, 

skaleczenia są właściwie na po-
rządku dziennym...

Na co dzień tyski strażnik tre-
nuje triathlon i startuje w zawo-
dach. W tym roku zrealizował 
jeden ze swoich celów – zaliczył 
dystanse iron mana podczas im-
prezy w Malborku: 3,8 km pływa-
nia, 180 km jazdy rowerem i dy-
stans maratonu do przebiegnięcia 
– 42,2 km. ls ●

w okresie oD 1 stycznia 
Do 30 września 
Miasto tychy wyDaŁo 
7884 zaświaDczenia 
o przeksztaŁceniu 
użytkowania 
wieczystego 
we wŁasność 
(z czego ponaD 
6 tys. w iii kwartale). 
stanowi to okoŁo 
30 proc. planowanych 
– Do końca tego roku 
Miasto Musi ich wyDać 
30 tys. zaświaDczenie 
Jest DokuMenteM, 
Dzięki któreMu Można 
rozpocząć proceDurę 
przeksztaŁcenia 
użytkowania 
wieczystego 
we wŁasność, 
korzystaJąc przy 
tyM z przysŁuguJąceJ 
bonifikaty.

Użytkowanie wieczyste przecho-
dzi do historii. 1 stycznia br. we-
szła w życie ustawa, według któ-
rej użytkownicy wieczyści stają 
się właścicielami nieruchomości. 
Mają jednak obowiązek wniesie-
nia opłaty przekształceniowej. 
Można ją spłacać przez 20 lat 
(wówczas jest ona równa opłacie 
rocznej, ponoszonej dotychczas 
za użytkowanie wieczyste), lub 
zapłacić całość od razu. W tym 
drugim przypadku przysługują 
atrakcyjne bonifikaty, z których 
wielu dotychczasowych użytkow-
ników wieczystych – także w Ty-
chach – zamierza skorzystać.

Tryb dojścia do pełnej włas-
ności czyli wpisania w księdze 
wieczystej, że już nie jesteśmy 
użytkownikami wieczystymi 
tylko właścicielami nierucho-
mości, wyjaśnia Igor Śmietań-
ski zastępca prezydenta Tychów 
ds. gospodarki przestrzennej. – 
Najpierw wydajemy zaświad-
czenie każdemu użytkowniko-
wi wieczystemu. W Tychach jest 

ich około 30 tysięcy. W zaświad-
czeniu informujemy o tym, 
że mieszkańcowi przysługu-
je przekształcenie i wpisujemy 
wszystkie bonifikaty z jakich 
można skorzystać, zarówno te 
ustawowe, jak i wynikające z na-
szej uchwały miejskiej.

O wydanie zaświadczenia 
nie trzeba się do urzędu zwra-
cać, są one wydawane z auto-
matu wszystkim użytkowni-
kom wieczystym. – Wszystkich, 
którzy jeszcze nie otrzymali za-
świadczeń, chciałbym uspoko-
ić – mówi wiceprezydent Śmie-
tański. – W urzędzie pracuje nad 
tym cały zespół, ustawodawca dał 
nam krótki termin, a dokumen-
tów do przygotowania jest bardzo 
dużo. Ale zapewniam, że nawet 
jeżeli z przyczyn organizacyjnych, 
ktoś otrzyma zaświadczenie póź-
niej, to na pewno nie utraci z tego 
tytułu uprawnień do bonifikaty, 
jaka mu przysługuje.

Mieszkaniec, po otrzyma-
niu zaświadczenia, może zło-
żyć wniosek o zamiarze zapła-
ty jednorazowej za cały okres 
przekształcenia. – Dotychczas 
wpłynęło do nas ok. 2000 wnio-
sków i rozpatrzyliśmy ok. 700 
z nich, tzn. wysłaliśmy pisma 
informacyjne – mówi Kata-
rzyna Szymkowska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami. – Po otrzymaniu 
od nas tej informacji mieszka-
niec uiszcza opłatę na konto 
urzędu, a my następnie wysta-
wiamy mu dokument potwier-
dzający to, że należność została 
wniesiona w całości.

Z takim dokumentem można 
już udać się do wydziału ksiąg 
wieczystych w sądzie rejono-
wym. Tam dokonuje się zmiana 
wpisu z „użytkowania wieczyste-
go” na „własność”.

Mieszkańcy, którzy otrzymali 
już zaświadczenia, zazwyczaj chcą 
skorzystać z bonifikaty i od razu 
składają wniosek – dodaje Igor 

Śmietański – Tak więc zanim 
jeszcze skończyliśmy wydawanie 
zaświadczeń, ruszamy już z pro-
cedurami przekształceniowymi. 
To duże wyzwanie organizacyj-
ne dla gminy i robimy wszyst-
ko, żeby ten proces przeprowa-
dzić sprawnie. Niemniej prosimy 
mieszkańców o wyrozumiałość 
i cierpliwość.

Duże zainteresowanie jest zro-
zumiałe. Jeżeli mieszkaniec chce 
wnieść z góry opłatę za 20 lat 
i zrobi to w roku, w którym do-
konało się przekształcenie (2019), 
przysługuje mu bonifikata wyso-
kości 75 proc. (z każdym kolej-
nym rokiem bonifikata maleje 
o 10 proc.).

A więc, jeżeli za użytkowanie 
wieczyste (np. działki, na której 
stoi dom jednorodzinny) płacimy 
rocznie np. 1.000 zł, całość opłaty 
naliczonej z góry za 20 lat wynie-
sie 20.000. Po udzieleniu 75 proc. 
bonifikaty do zapłaty pozostaje 
3.000 zł.

Dodatkowo zmiana ustawy 
w lipcu br. wprowadziła bonifi-
katę wysokości 99 proc. dla nie-
których grup użytkowników 
wieczystych, m.in. dla rodzin 
wielodzietnych, osób niepełno-
sprawnych, kombatantów. Posłu-
gując się powyższym przykładem, 
po udzieleniu takiej bonifika-
ty użytkownik wieczysty miałby 
do zapłaty jedynie 200 złotych, 
by stać się właścicielem nieru-
chomości.

Warto jednak przypomnieć, 
że ten „prezent” ustawodawca 
sfinansował nie z kasy państwo-
wej, lecz samorządowej. Wpływy 
z dzierżawy i sprzedaży nieru-
chomości zasilają budżet gmi-
ny. Tak duże bonifikaty oznacza-
ją realnie mniejsze wpływy także 
do budżetu miasta Tychy. – Gmi-
na na tym traci w sensie finan-
sowym – przyznaje Igor Śmie-
tański. – Ale mieszkańcy, którym 
przysługuje bonifikata, zyskują. 
sylwia witMan ●

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Tychy
nr GWB.6740.5.2.2019.BC

z dnia 17 października 2019r.

Na podstawie art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 
1474 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy zawiadamia, że na wniosek z dnia 23 września 
2019r. (uzupełniony po wezwaniu w dniu 11 października 2019r.) Pana Tomasza Skrabaka, 
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23 marca 2018r. Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, który działa na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 
Miasta Tychy Nr 077/77/18 z dnia 23 marca 2018r., zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 
dla zadania pn:

„Budowa ulicy Palmowej i Piaskowej w Tychach – cz. I ulica Palmowa”.

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości lub ich części według katastru 
nieruchomości:
Gmina Tychy/Obręb Tychy
1027/36, 1028/36, 1132/35, 1446/24, 1555/23, 1556/23, 1726/35, 186/3, 1883/23, 1901/23, 
191/17, 193/17, 1979/24, 204, 2044/35, 214/17, 215/17, 42/17, 5231/112, 5527/112, 
5686/112, 626/104, 886/6.
Działki podlegające podziałowi:
1028/36, 1132/35, 215/17.

Wobec powyższego informuje się, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego 
zawiadomienia, strony mogą składać w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia i zastrzeżenia 
w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta w Tychach przy ul. Barona 30, w godzinach pracy 
Urzędu (informacja na stronie internetowej BIP UM Tychy). Po tym terminie sprawa zostanie 
rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Budownictwa

/-/mgr inż. Dariusz Ferenc

reklama komunikat

najsZybsZy polski 
strażnik
w biegu o nóż koManDosa TySZANIN TRIuMfOWAł PO RAZ KOLEJNy.

własnoŚć Za grosZe
trwaJą proceDury przeksztaŁcenia użytkowania wieczystego we wŁasność. 
WIELu TySZAN JEST ZAINTERESOWANych SKORZySTANIEM Z bONIfIKATy.

Prezydent Miasta Tychy
22 października 2019 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, 
Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/694/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 
listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej 
i Oświęcimskiej w Tychach zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 
Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 października 2019 r. do 29 
listopada 2019 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, 
al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 27 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, 
z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej (ePUAP:/UMTychy/skrytka) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 17 pkt. 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozpatrzenie 
uwag przez Prezydenta Miasta Tychy wniesionych do projektu planu miejscowego oraz 
prognozy oddziaływania na środowisko, nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które 
zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (zakładka: Prawo lokalne –> Zarządzenia Prezydenta Miasta).

W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy – zgodnie z art. 20 ww. ustawy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu.

Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
oraz informacja o ochronie danych osobowych dostępne będą również na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy –> 
obwieszczenia –> zagospodarowanie przestrzenne –> 2019 Październik).

z up. PREZyDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/mgr Igor Śmietański

komunikat

Pamiątkowy grawer za zwycięstwo w biegu 
„O Nóż Komandosa” Marcin Zybowski odbierał w towarzystwie 

swojego największego kibica – syna Piotra.
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TYSKI Informator SamorządowY Nr 35/611

W całej Polsce coraz mniej osób decyduje się na zostanie zawodową rodziną 
zastępczą. Dlatego pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej apelują:

ZOSTAŃCIE RODZINAMI  
ZASTĘPCZYMI!

Choć proces rekrutacji nie jest łatwy,  
to najważniejsza jest gotowość do stworzenia dzieciom domu.

Nie ma dla mnie większej radości jak ta, gdy osiągniemy cel, gdy uda się dziecku pomóc.  
Czuję wtedy ogromną satysfakcję – mówi Bożena Ratajska, która razem  

z mężem od 18 lat prowadzi w Tychach pogotowie opiekuńcze.

w Tychach mamy obecnie sześć rodzin zastępczych zawodowych, 
107 rodzin zastępczych spokrewnionych (dziadkowie, rodzeństwo) 
oraz trzy rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia 
rodzinnego. Łącznie w rodzinach tych umieszczonych jest 208 
dzieci.

w 2018 roku w pogotowiach rodzinnych przebywało 42 dzieci, 
z tego pięcioro powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, dwoje 
zostało adoptowanych. Siedmioro trafiło do długoterminowych 
rodzin zastępczych.

- Boję się, że za rok czy dwa będziemy mieli ogromny problem 
ze znalezieniem miejsc, w których dzieci będą miały namiastkę 
prawdziwego domu i rodzinę, która się nimi zaopiekuje. dlatego 
zachęcamy do zostania rodziną zastępczą i deklarujemy naszą 
pomoc w całym procesie rekrutacji – mówi magdalena włodek 
z działu Pieczy zastępczej moPS Tychy.
rodziny, które chciałyby zostać rodzinami zastępczymi, mogą zgłosić 
się do Działu Pieczy Zastępczej MOPS – Tychy, ul. Andersa 6a;  
tel. 32 326 43 92; mail: mops.tychy@interia.pl.

ar
c.
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baDania Jakości 
powietrza 
są bezlitosne. polska 
poD tyM wzglęDeM Jest 
JeDnyM z naJbarDzieJ 
zanieczyszczonych 
kraJów w unii 
europeJskieJ.

Największe zagrożenie dla zdro-
wia stanowi tzw. niska emisja, 
za którą odpowiadają stare piece 
oraz palenie w nich odpadami. 
Na terenie naszego województwa 
jest najgorzej. W związku z zaist-
niałą sytuacją funkcjonariusze ty-
skiej Straży Miejskiej prowadzą 
liczne kontrole.

W zeszłym roku Straż Miejska 
w Tychach zareagowała na 759 
zgłoszeń dotyczących problemu 
smogu czyli m.in. podejrzanego 
dymu wydobywającego się z ko-
mina. Prócz tego funkcjonariu-
sze prowadzą kontrole z udzia-
łem pracowników Wydziału 
Komunalnego, Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa UM na pod-
stawie ustawy dotyczącej prawa 
ochrony środowiska. W wyni-
ku przeprowadzonych czynno-
ści nałożono 10 mandatów kar-
nych oraz 4 pouczenia. Pobrano 
również 9 próbek do badania, 
z czego w dwóch przypadkach 
wykryto spalanie zabronionych 

przepisami substancji, co w kon-
sekwencji skutkowało skiero-
waniem wniosków o ukaranie 
do sądu.

– Większość zgłoszeń, które 
do nas wpływają brzmi: „...z ko-
mina wydobywa się czarny, żół-
ty gryzący dym”, co oczywiście 
może sugerować o spalaniu nie-
dozwolonych substancji. Taka 
jednak sytuacja stanowi w więk-
szości przypadków fizyczny pro-
ces spalania dozwolonych paliw 
w piecach starszego typu, które 
są dopuszczone do eksploatacji. 
W tego rodzaju kotłach tempe-
ratura rozpalania/spalania jest 
niższa, co powoduje dymienie. 
Po osiągnięciu odpowiedniej 
temperatury kotła proces ten za-
nika. Opisane w skrócie zjawisko 
ma odzwierciedlenie w większo-
ści zgłoszeń. Żadne przepisy nie 
penalizują w chwili obecnej tego 
typu działania. Sytuacja zmieni 
się od stycznia 2022 roku, prze-
pisy bowiem będą nakazywa-
ły wymianę kotła starego typu. 
Okres wymiany jest podzielony 
na 4 etapy w zależności od kla-
sy i okresu eksploatacji pieca. 
Od 1 stycznia 2028 r. dopusz-
czone będą do użytku wyłącznie 
kotły nowej generacji, spełniają-
ce wymagane normy, w których 
nie występuje tego typu pro-

ces uboczny spalania – tłuma-
czy Sławomir Gurdek, kierownik 
ds. operacyjnych Straży Miejskiej 
w Tychach.

– Czynności, o których mowa, 
przeprowadzane są w obecności 
domownika lub upoważnionego 
pracownika w przypadku dzia-
łalności gospodarczej. Polega-
ją one na ogólnych oględzinach 
pomieszczenia grzewczego (czy 
w pobliżu pieca są składowane 
odpady, co może sugerować ich 
spalanie) jak również rodzaju 
paliwa używanego do ogrzewa-
nia domu czy zakładu. Odpo-
wiednie uchwały zakazują spa-
lania węgla brunatnego, mułów 
i flotokoncentratów węglowych, 
biomasy stałej jak drewno itp., 
w których wilgotność przekra-
cza 20 procent. W uzasadnio-
nych przypadkach można za-
stosować badania spalanego 
paliwa. Kontrola wilgotności 
drewna jest przeprowadzana 
za pomocą miernika wilgotno-
ści, który znajduje się na wypo-
sażeniu SM, natomiast badanie 
próbki popiołu jest wykony-
wane przez firmę zewnętrzną. 
Okres oczekiwania na wynik 
to ok. 2 tygodnie, a koszt wy-
nosi 430 zł. – dodaje kierow-
nik. Przepisy regulują grzywnę 
w kwocie do 500 zł.

Dość często słyszy się o wy-
korzystywaniu drona do bada-
nia dymu wydobywającego się 
z komina. Jak się dowiedzieli-
śmy, takie urządzenia są wyjąt-
kowo drogie. Przykładowy koszt 
drona do badania smogu z sen-
sorem Matrice 200v2 to koszt 
ok. 67 tys. zł., zaś Matrice 210V2 
to wydatek rzędu ponad 94 
tys. zł. W polskim prawie bada-
nie z takiego urządzenia nie jest 
dowodem w sprawie, ale pod-

stawą do rozpoczęcia kontroli 
czyli fizycznych oględzin pale-
niska. Tyscy strażnicy miejscy 
na co dzień korzystają z dwóch 
przenośnych czujników gazo-
wych PAC 5500, jednego wil-
gotnościomierza drewna HIT-3 
oraz nieoznakowanego pojazdu 
służbowego

Aby walczyć z „kopciuchami” 
Ministerstwo Środowiska powo-
łało do życia program rządowy 
„Czyste powietrze” z budżetem 

ponad 100 miliardów złotych. 
Wnioski można składać do 30 
czerwca 2027 w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Przyznawane dotacje prze-
znaczone są na: demontaż i wy-
mianę źródeł ciepła na paliwo 
stałe starej generacji, zastosowa-
nie odnawialnych źródeł energii 
i wykonanie termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych.
kaMil peszat ●

nie pal głupa
funkcJonariusze straży MieJskieJ ROZPOcZęLI SPRAWDZANIE PIEcóW  
NA TERENIE MIASTA.

Od 01.01.2028 dopuszczone będą do użytku wyłącznie kotły nowej generacji, 
być może wtedy powyższe widoki odejdą do lamusa.
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Rośliny to nasi potężni sojuszni-
cy w walce z zanieczyszczeniem 
powietrza. Na ich bezcenną rolę 
w naszym środowisku postano-
wiły zwrócić uwagę organizatorki 
eventu „Magiczne rośliny”, który 
towarzyszył pierwszemu Tyskie-
mu Kongresowi Kobiet (odbył się 
4.10 w Hotelu Tychy).

Filtr w doniczce
Celem inicjatywy było pokaza-

nie, że sami, we własnym zakresie 
i niskim kosztem, możemy zadbać 
o czyste powietrze w najbliższym 
otoczeniu – we własnym domu, 
miejscu pracy, szkole czy przed-
szkolu. Jak? Po prostu wprowa-
dzając do wnętrza rośliny – w tym 
gatunki szczególnie skuteczne 
w absorbowaniu zanieczyszczeń.

O tym, które to gatunki i jak 
o nie dbać, opowiadały Karo-
lina Chemicz-Pałys, Katarzyna 
Gąska, Eliza Cyrnal i Agnieszka 
Duch podczas warsztatów ekolo-
gicznych towarzyszących Kongre-

sowi Kobiet. Każda uczestnicz-
ka (i uczestnik) mogli na miejscu 
otrzymać jedną z tych roślin. – 
Są to rośliny łatwe w utrzyma-
niu, nie sprawią kłopotu nawet 
początkującym – zapewnia Ka-
tarzyna Gąska. – Znane chyba 
wszystkim bluszcz, paproć czy 
zielistka nie mają dużych wyma-
gań, a mogą zdziałać cuda jeśli 
chodzi o filtrowanie powietrza. 
Cudownie działają także skrzyd-
łokwiat czy chryzantema wielo-
kwiatowa.

Warsztatom towarzyszyły po-
kazy tworzenia „ogrodów w bu-
telce” – efektownych kompozycji 
roślinnych w szklanych naczy-
niach. Eliza Cyrnal pokazywała 
jak zestawiać ze sobą rośliny i jak 
je pielęgnować, by zdobyły nasze 
mieszkania i tworzyły w nich 
zdrowy klimat. Do ukwiecania 
swojego otoczenia zachęcała też 
Agnieszka Duch – pomysłodaw-
czyni „wymienialni roślin” dzia-
łającej na Tyskich Halach Tar-

gowych (12 października tam 
również odbyły się warsztaty eko-
logiczne).

drzewa w walce ze smogiem
O znacznie potężniejszych 
sprzymierzeńcach w walce 
z zanieczyszczeniami powietrza 
opowiadała podczas kongresu 
Karolina Chemicz-Pałys – 
tyska radna, która szczególną 
wagę przywiązuje do ekologii 
w mieście. Wygłosiła wykład 
„Drzewa naturalnym filtrem 
antysmogowym”.

Drzewa działają wręcz w ma-
giczny sposób – mówi Karolina 
Chemicz-Pałys. – Ich liście są po-
kryte włoskami, do których świet-
nie przyklejają się cząstki pyłów 
PM 10 i PM 2,5. Liście pochłania-
ją szkodliwe gazy: dwutlenek siar-
ki, tlenek azotu, dwutlenek wę-
gla. Drzewa magazynują i filtrują 
te substancje. Z kolei zimą, gdy 
smogu jest najwięcej przycho-
dzą nam z pomocą rośliny igla-
ste. Na igłach jest wosk, do które-
go przyklejają się szkodliwe pyły. 
Ponadto, drzewa liściaste chłoną 

gazy tylko do pewnego poziomu, 
dopóki nie zagraża to im samym. 
Bardziej dobroczynne dla nas, 
a destrukcyjne dla siebie są nie-
stety drzewa iglaste. One chłoną 
zanieczyszczenia tak długo, aż 
je to w końcu zabije.

Karolina Chemicz-Pałys mó-
wiła też o współczesnych „cieka-
wostkach”, którymi ludzkość pró-
buje wypełnić lukę po znikających 
na skutek ekspansywnej gospodar-
ki połaciach lasu. Drzewa tleno-
we, tzw. oxytree zostały stworzo-
ne w warunkach laboratoryjnych 

w Hiszpanii. W Polsce są już ich 
pierwsze plantacje. Drzewo roś-
nie bardzo szybko, ma niewielkie 
wymagania i ogromną powierzch-
nię liści. Naukowcy zabezpieczy-
li się przed inwazją tego sztucznie 
stworzonego gatunku, nie dając 
mu możliwości samodzielnego 
rozmnażania się. Drzewa tlenowe 
rodzą kwiaty i owoce, są miodo-
dajne, jednak rozmnożyć je moż-
na tylko metodą in vitro, w labo-
ratorium.

Czy jednak plantacje szybko 
rosnących drzew o ogromnych 
liściach mogą zastąpić natural-
ne lasy? – Stare buki czy dęby 
to coś znacznie więcej – przeko-
nuje Karolina Chemicz-Pałys. – 
To są siedliska ptaków, owadów, 
cały ekosystem. Nie da się tych 
dwóch rzeczy porównać.

Radna wspomniała też o tree-
podach – sztucznych drzewach, 
które miałyby pomóc w oczysz-
czaniu powietrza w wielkich 
miastach. Instalacje zbudowane 
z biodegradowalnych materia-
łów i zasilane energią słoneczną 
miałyby kształtem przypominać 
drzewa i działać jak odkurzacze 
pochłaniające zanieczyszczenia.

– Wyobraźmy sobie dostojny, 
rosnący od 100 lat dąb, a z dru-
giej strony sztuczne drzewo-od-
kurzacz – zestawiła te dwie wizje 
Karolina Chemicz-Pałys. – Czy 
warto wycinać te pierwsze i zastę-
pować je tymi drugimi?

Odpowiedź pozostawiamy czy-
telnikom. sylwia witMan ●

magiCZne roŚliny
rośliny – ZARóWNO TE ROSNącE NA ZEWNąTRZ, JAK I TE hODOWANE W MIESZKANIAch – ŚWIETNIE chRONIą NAS PRZED WDychANIEM ZANIEcZySZcZEń.

Karolina Chemicz-Pałys podczas warsztatów ekologicznych „Magiczne rośliny”.
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Dziś chyba nikogo nie trzeba Już przekonywać 
o zgubnyM wpŁywie sMogu na nasze zDrowie. 
woJewóDztwa przyJMuJą uchwaŁy antysMogowe, 
potężne śroDki finansowe są przeznaczane 
na wyMianę pieców „kopciuchów”. transport 
publiczny (przynaJMnieJ w tychach) zMierza 
w stronę bezeMisyJnego. na efekty tych 
DziaŁań trzeba bęDzie niestety poczekać, 
tyMczaseM wciąż w okresie Jesienno-ziMowyM 
notuJeMy Drastyczne przekroczenia 
Dopuszczalnego stężenia pyŁów i toksycznych 
substancJi w powietrzu. na szczęście 
z oDsieczą przychoDzą naM rośliny.
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W środę (17.10) cała Polska z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy biła rekord w udzielaniu 
pierwszej pomocy. Do akcji przyłączył się Wodny Park Tychy, w którego murach 52 osoby 
podjęły się zadania oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego, gdzie zgłosiło się 231 uczniów.
Pierwsza próba pobicia rekordu odbyła się w 2013 roku. Wtedy udział wzięło 83.111 osób 
z 1132 instytucji. W roku ubiegłym znalazło się 116.342 ochotników. – Naszym celem jest 
wspólne promowanie nauki pierwszej pomocy. W tej akcji wzięliśmy udział drugi raz, kładąc 
nacisk na edukację związaną z bezpieczeństwem – mówił Michał Pawlak rzecznik prasowy 
Wodnego Parku Tychy. 
Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę 
naukę podstawowych czynności ratujących życie do szkół podstawowych. W tym roku 
w biciu rekordu w całej Polsce wzięło udział aż 1.399 instytucji i 144.867 osób. kp ●

Podczas koncertu „Głosy dla hospicjów” można było m.in. usłyszeć wzruszające opowieści o odchodzeniu.
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realizuJąc zaŁożenia 
ubiegŁorocznych 
proJektów MieJskie 
centruM kultury 
w tychach organizuJe 
szereg spotkań 
z senioraMi, gDzie 
w MiŁeJ atMosferze 
starsi Mieszkańcy 
tychów bęDą Mogli 
wspólnie spęDzić czas.

Najszybciej, bo już we wtorek, 
22 października MCK zaprasza 
na potkanie seniorów z dzielnic 
Mąkołowiec i Koźlina. Rozpo-
cznie się ono o godz. 17 w Gospo-
dzie Pod Kogutem przy ul. Miko-
łowskiej 66. Imprezę poprowadzi 
Mirosław Kańtor, a dla każdego 
z uczestników przygotowano 
pyszny poczęstunek.

Spotkanie seniorów z dzielnic 
Wartogłowiec i Zwierzyniec od-
będzie się dwa dni później w Ho-
telu Aros przy ul. Oświęcimskiej 
51. Miejskie Centrum Kultury 
w Tychach zaprasza 24 paździer-
nika seniorów w wieku powyżej 
60. roku życia. Imprezę, któ-
ra trwać będzie w godz. 14.30–
19.30 poprowadzi Lucjan Zimnik 
– nie zabraknie zabaw i muzyki 
na żywo oraz poczęstunku.

Miejskie Centrum Kultury 
w Tychach zaprasza także miesz-
kańców osiedla A w wieku po-

wyżej 60 lat na Osiedlowy Dzień 
Seniora, który odbędzie się 9 li-
stopada od godz. 17 w sali para-
fialnej przy kościele Miłosierdzia 
Bożego w Tychach, ul. Andersa 
25. Imprezę poprowadzi Miro-
sław Kańtor, a na uczestników 
czekać będzie poczęstunek, war-
to już wpisać sobie tę datę do ka-
lendarza.

Starotyski Dzień Seniora od-
będzie się z kolei we wtorek, 12 
listopada od 17 w restauracji 
Rapsodia (ul. Damrota 66). Spot-
kanie przeznaczone jest dla osób 
powyżej 60. roku życia mieszka-
jących na Starych Tychach. Dla 
uczestników przygotowano ani-
macje prowadzone przez Miro-
sława Kańtora oraz ciepły po-
częstunek.

Cykl imprez dla seniorów za-
kończy 15 listopada spotkanie 
w restauracja „U Przewoźnika” 
przy al. Piłsudskiego 14. Zaba-
wy i animacje poprowadzi Miro-
sław Kańtor. W programie zna-
lazł się także poczęstunek dla 
uczestników.

Ze względu na ograniczo-
ną liczbę miejsc, zgłoszenia 
na wszystkie wydarzenia przyj-
mowane są pod nr tel. (32) 327 
02 90 lub w siedzibie Miejskie-
go Centrum Kultury w Tychach 
(ul. Bohaterów Warszawy 26). 
Mn ●

mCk dla seniorów
buDżet partycypacyJny TO NIE TyLKO INWESTycJE, ALE 
RóWNIEż MOżLIWOŚć DO SPOTKANIA SIę I INTEGRAcJI.

tyM razeM rozbiŁ bank, 
bowieM wolontariuszoM 
na iMprezie uDaŁo się 
zebrać rekorDową 
ilość Datków – ponaD 
15 tys. zŁ. przeznaczone 
zostaną na poMoc Dla 
klary kozok, która 
zMaga się z licznyMi 
niepeŁnosprawnościaMi.

Wielka Muzyczna Pomoc to cykl 
imprez charytatywnych, pod-
czas których zbierane są fundu-
sze na wsparcie dla potrzebujące-
go dziecka. – To już bodajże 10. 
edycja. Pierwsze grałem razem 
z zespołem w Underground Pubie, 
z którym od zawsze się przyjaźnili-
śmy. Były to koncerty na kilkadzie-
siąt osób, podczas których zbierali-
śmy kilkaset złotych. Z biegiem lat 
impreza się rozrastała i dołączały 
do nas kolejne zespoły. W pewnym 

momencie zamarzyłem, żeby zor-
ganizować coś większego niż kon-
cert charytatywny. Coś co przy-
ciągnie całe rodziny. Pomyślałem 
wtedy o Mediatece i zacząłem drą-
żyć temat. W tym miesiącu udało 
się zebrać absolutnie rekordową 
kwotę 15 tys. zł. Dla porównania 
podczas kwietniowej edycji pozy-
skaliśmy 5 tys. zł. Już podczas im-
prezy wolontariusze dawali sygnały, 
że puszki się przepełniają i wiedzia-
łem, że uzyskamy świetny wynik, 
ale podliczenie datków przerosło 
moje najśmielsze oczekiwania. Jest 
to przede wszystkim zasługa wspa-
niałych ludzi, z którymi razem two-
rzymy to wydarzenie. Bardzo się 
cieszę, że z roku na rok przybywa 
chętnych, a tyszanie coraz chętniej 
wspomagają nasz akcję – mówił 
Marcin.

Podczas wydarzenia od-
były się występy artystyczne 

oraz gry i zabawy dla dzieci. 
Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyło się stoisko z programo-
wanymi klockami Lego, gdzie 
dzieciaki mogły wcielić się 
w inżynierów robotyki. Chy-
ba po raz pierwszy w historii 
Mediateki na korytarzach po-
stawiono dmuchańca, z którego 
z uciechą korzystali najmłod-
si. Lokalni gastronomowie za-
dbali o smaczne przekąski, 
harcerze zorganizowali pokaz 
pierwszej pomocy, dziewczyny 
z Atomówek pozowały fryzje-
rom jako modelki, a ich kole-
dzy z GKS Tychy do wspólnych 
zdjęć. Trudno zliczyć wszyst-
kie atrakcje. Zaraz przed fi-
nałowym koncertem zespołu 
Eloi Marcin Gołka osobiście 
podziękował wszystkim za-
angażowanym w organizację. 
Kilkadziesiąt osób zebranych 

na scenie jasno pokazało jak 
dużym przedsięwzięciem jest 
ta impreza. Wśród nich znaleźli 
się tyscy radni, znani sportow-
cy, osoby ze świata biznesu, ale 
i uczniowie czy zwykli ludzie 
dobrej woli. Wielka Muzycz-
na Pomoc udowodniła, że tych 
ostatnich w naszym mieście nie 
brakuje. kaMil peszat ●

Charytatywny 
bank roZbity
tyski Muzyk Marcin goŁka Już PO RAZ TRZEcI ZORGANIZOWAł W MEDIATEcE WIELKą MuZycZNą POMOc.

Organizacja Wielkiej Muzycznej Pomocy to zadanie dla wieloosobowego zespołu. Każdej z tych osób Marcin Gołka podziękował osobiście.

Tysiące ludzi w wielu państwach 
na świecie jednoczyło się 12 paź-
dziernika br. z okazji Światowego 
Dnia Hospicjów i Opieki Palia-
tywnej, aby wspólnie podkre-
ślić ważność opieki hospicyjnej, 
której wciąż brakuje na świecie. 
W związku z tym wielu ludzi 
umiera w bólu i bez odpowied-
niej opieki.

W to ogólnoświatowe wydarze-
nie pod wspólnym hasłem „Voi-

ces for Hospices” czyli „Głosy dla 
Hospicjów”, włączyło się po raz 
kolejny tyskie Hospicjum im. św. 
Kaliksta I.

W Tychach wysłuchaliśmy 
pięknego koncertu chóru gospel 
God’s Property oraz świadectw 
wolontariuszy mówiących o tym, 
jak bycie z chorym człowiekiem 
zmienia spojrzenie na życie, uczy 
pokory, dystansu do spraw bła-
hych, wyrozumiałości i uległości. 

Momentami można było zauwa-
żyć łzy wzruszenia wśród uczest-
ników, również wtedy kiedy o od-
chodzeniu swojej żony i dobrej 
opiece hospicyjnej mówił kocha-
jący mąż. Koncert dedykowany 
był pacjentom hospicyjnym.

Kościół na wydarzenie udo-
stępnił proboszcz parafii św. Be-
nedykta, kwiaty przygotowało 
„Centrum Bukietowe” w Tychach. 
Mn ●

wiele wyjątkowych „Głosów dla hospicjów” w Tychach.
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reklama

Za nami 5. już sezon Tyskich 
Spacerów Fotograficznych, 
w którym foto-amatorzy wędro-
wali szklakiem kościołów, brali 
udział w Nightspottingu (noc-
nym objeździe miasta autobusem 
PKM – przyp. red.) oraz odwie-
dzili tereny przemysłowe podczas 
spaceru industrialnego. Wyboru 
najlepszych ze zgłoszonych zdjęć 
dokonał podczas otwartych war-

sztatów Rafał Klimkiewicz, ho-
norowy członek TTF. – Widać, 
że ogromna większość osób fo-
tografuje pomysłem, głową, a nie 
po prostu guzikiem aparatu. Co-
raz większa grupa spacerowiczów 
zaczyna się zaprzyjaźniać, czasem 
podpatrywać, analizować doko-
nania innych, a nawet się wza-
jemnie inspirować. Nasze wspól-
ne oglądanie zdjęć, dyskusja nad 

nimi czy wybór najlepszych jest 
okazją, by zawrzeć interesujące 
znajomości. Wszyscy uczestni-
cy spacerów mieli okazję wziąć 
udział w warsztatach, które mia-
łem przyjemność poprowadzić – 
mówił Rafał Klimkiewicz.

Wśród wystawowych prac war-
to zwrócić uwagę na debiutującego 
w szeregach TTF Piotra Frankidej-
skiego, który odnalazł się w nocnej 
fotografii, prezentując czułowską 
fabrykę papieru. Dorota Rewers 
pomimo niedoskonałości matrycy 
nadała dramaturgii tak prozaicz-
nej czynności, jaką jest wyrzucanie 
śmieci, zaś Krzysztof Jankowiak 
wybronił się kompozycyjnie.
kaMil peszat ●

w Miniony piątek, 
18 paźDziernika 
w sieDzibie naroDoweJ 
orkiestry syMfoniczneJ 
polskiego raDia 
w katowicach oDbyŁa 
się gala DziesiąteJ eDycJi 
konkursu na naJlepsze 
fotoreportaże, filMy 
i fotocasty o śląsku – 
obiektywnie śląskie.

Na tegoroczną, jubileuszową edycję 
konkursu, który przebiegał pod ha-
słem „Śląska dusza”, nadesłano 216 
prezentacje, w tym 188 fotoreportaży. 
I w tej właśnie kategorii sukces od-
notowali dwaj pochodzący z Tychów 
fotograficy. Za fotoreportaż zatytuło-
wany „Nieobecność” trzecią nagrodę 
zdobył Radosław Kaźmierczak, zaś 
Artura Jastrzębskiego wyróżniono 
za mocno tyskie prace pod tytułem 
„Osiedle Z”.

Dla Artura Jastrzębskiego nie 
było to jedyne wyróżnienie mija-
jącego weekendu. Następnego dnia, 
19 października jedno z jego zdjęć – 
wykonane nad jeziorem Paprocany 
w czasie powodzi sprzed kilku lat – 
zostało zaprezentowane na wystawie 
w dalekim japońskim Kobe. – Po-
lish Kobe Festival to jednodniowy 
event w Harbourland Center w sa-
mym środku Kobe – mówi fotogra-
fik. – Zwykle odwiedza go i ogląda 
wystawę kilka tysięcy osób.

Po zakończeniu festiwalu zdjęcia 
polskich fotografików wezmą udział 
w kilku wystawach w rejonie miasta 
Ashiya. ww ●

spaCerują i Cykają
tyskie spacery fotograficzne WcIąż cIESZą SIę SPORą POPuLARNOŚcIą. 

nasi obiektywni
sukcesy tyszan 
w konkursie NA NAJLEPSZE 
fOTOREPORTAżE, fILMy 
I fOTOKASTy O ŚLąSKu.

Wystawa Tyskich Spacerów Fotograficznych potrwa do 28 listopada.

Jak co roku poD koniec sezonu spacerowego tyskie 
towarzystwo fotograficzne zorganizowaŁo 
wystawę zDJęć, na któreJ zaprezentowano zDJęcia 
powstaŁe poDczas fotograficznych przechaDzek. 
w pasażu kultury anDroMeDa 29 autorów 
wystawiŁo swe prace, po czyM oDbyŁ się pokaz 
slaJDów. wystawa potrwa Do 28 listopaDa.
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Jedno ze zdjęć cyklu „Nieobecność” Radosława Kaźmierczaka.

To zdjęcie Artura Jastrzębskiego prezentowane jest aktualnie w Japonii.  
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22 paźDziernika, wtorek
goDz. 17 – DZIEń SENIORA dla dzielnic Mąkołowiec i Koźlina 
(Gospoda pod Kogutem, ul. Mikołowska 66)
goDz. 17 – EKO PRZySTANEK w Wilkowyjach: „Zdrowy i pyszny 
deser” – warsztaty dla dzieci (Klub McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
goDz. 18 – STAND-uP: Piotr Zola Szulowski (Klub muzyczny 
underground, pl. Korfantego 1)

23 paźDziernika, środa
goDz. 17.00 – WycIEcZKI GóRSKIE – warsztaty etnologiczne 
Piotra Mojżyszka (Klub MSK urbanowice, ul. Przejazdowa 8)

24 paźDziernika, czwartek
goDz. 14.30 – DZIEń SENIORA dla dzielnic Wartogłowiec 
i Zwierzyniec (hotel Aros, ul. Oświęcimska 51)
goDz. 17 – SZTuKA X MuZy: projekcja filmu „Wielkie piękno” 
(MbP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
goDz. 18 – „JESZcZE TyLKO JEDEN GOL. Tyskie historie hokejo-
we” – spotkanie promocyjne książki o tyskim hokeju (Tyska Ga-
leria Sportu, Stadion Miejski ul. Edukacji 7)
goDz. 18 – cZWARTKI Z PALETą: „Muzeum na dworcu Orsay” 
– gawęda Agnieszki Kijas o malarstwie (MbP – Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
goDz. 19 – cZWARTEK Z TEATREM: „#TANGO 1918” – spektakl 
w wyk. Izabeli Noszczyk i Edyty Torhan (Klub McK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)
goDz. 19 – STAND-uP: Piotr Zola Szulowski (Klub muzyczny 
underground, pl. Korfantego 1)

25 paźDziernika, piątek
goDz. 12 – ŚLADy – premiera spektaklu tanecznego, zre-
alizowanego w ramach projektu edu.Dance (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)
goDz. 15.30 – Mniejsi mieszkańcy miast – warsztaty architek-
toniczno-urbanistyczne dla dzieci z cyklu „Tychy – Ty je kształtu-
jesz” (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
goDz. 18 – bRENNA – wernisaż wystawy 27. Pleneru malar-
skiego dla artystów nieprofesjonalnych (Galeria „Pod Dachem”, 
Miejskie centrum Kultury, ul. boh. Warszawy 26)

26 paźDziernika, sobota
goDz. 10-14 – GIEłDA WINyLI (MbP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
goDz. 11 – POłuDNIE – AfRyKA – warsztaty muzyczne dla 
dzieci w cyklu AuKSO4KIDS (Mediateka, al. Płsudskiego 16)
goDz. 12 – bAJKOTEKA – projekcja filmu dla dzieci „Asterix 
i Obelix. Tajemnica magicznego wywaru” (MbP – Mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)
goDz. 16 – „JESZcZE TyLKO JEDEN GOL. Tyskie historie hoke-
jowe” – spotkanie promocyjne książki o tyskim hokeju (Gemini 
Park, ul. Towarowa 2c)
goDz. 18 – TRyPTyK – SPOTKANIE WIZJI I PLASTyKI: „Trans_
Miss (i) on, chor. Iwona Olszowska, ferenc feher” – spektakl (Te-
atr Mały, ul. hlonda 1)
goDz. 18 – TRIbuTE NIGhT: Iron Maiden & Metallica – koncert 
zespołów coverowych blood brothers i AlcoholicA (Klub Mu-
zyczny underground, pl. Korfantego 1)

27 paźDziernika, niedziela
goDz. 12 – WARSZTATy MuZycZNE dla instrumentalistów 
w każdym wieku pt. „Rozwój percepcji słuchowej i warsztaty 
kreatywnego muzykowania” (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
goDz. 17 – KONcERTy MAGDALEńSKIE – recital organisty Mi-
chała Kocota (kościół pw. św. Marii Magdaleny, ul. Damrota)
goDz. 18 „EDuKAcJA RITy” – spektakl w cyklu Scena Konesera 
(Teatr Mały, ul. hlonda 1)
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27 paźDziernika:  goDz. 18 „eDukacJa rity” – 
spektakl w cyklu scena konesera – teatr MaŁy

MieJska galeria 
sztuki „obok” 
oD 1 paźDziernika 
Ma nowego szefa – 
woJciecha Łukę, zaś 
w Miniony piątek oDbyŁa 
się pierwsza wystawa 
poD Jego kuratelą.

Na początku swojej działalno-
ści Łuka do współpracy zaprosił 
Agnieszkę Czyżewską (alias Alli-
son), która zaprezentowała swo-
je płótna pod tytułem zbiorczym 
„Kto jeszcze żyje”. Już pierwszego 
dnia prace zobaczyło przeszło 100 
osób. Wśród nich można było 
zaobserwować ludzi zawodowo 
związanych z tyską kulturą, któ-
rzy podobnych imprez raczej nie 
omijają, ale również, co cieszy, 
sporo nowych twarzy.

kto jeszcze żyje
Już pół godziny przed oficjal-

nym rozpoczęciem wernisażu 
w Galerii „Obok” zaczął gro-
madzić się niemały tłum. Cie-
kawym zabiegiem nowego kie-
rownictwa było wyposażenie 
pomieszczenia w sofy i pufy, 
co nadało przestrzeni bardziej 
użytkowego charakteru. Go-
ście po oficjalnym rozpoczęciu 
z chęcią zajmowali miejsca, nie 
musząc przenosić się do sąsia-
dujących lokali, by porozma-
wiać o wystawie. Panujący pół-
mrok, sugestywne oświetlenie, 
a pewnie i serwowane wino po-
tęgowały spekulatywny charak-
ter obrazów.

Agnieszka Czyżewska jest ty-
szanką od lat związaną z tutejszą 
kulturą. Od 2015 r. pracuje w Mu-
zeum Miejskim w Tychach, aran-
żując wystawy muzealne i projek-
tując druki. Za swoją działalność 
artystyczną otrzymała stypen-
dium Ministerstwa Kultury 
i Sztuki w 2000 r. Zajmuje się 
malarstwem sztalugowym i mo-
numentalnym, ilustracją i pro-
jektowaniem graficznym. Sama 
autorka o swoich pracach mó-
wiła lakonicznie, oddając głos 
Maciejowi Meleckiemu dyrek-
torowi Instytutu Mikołowskie-

go im. R. Wojaczka, który opisał 
jej obrazy w folderze wydanym 
z okazji wernisażu.

– Agnieszka zaprezentowała 
swoje najnowsze, ale również 
wcześniejsze prace. Można za-
tem tę wystawę potrakto-
wać jako retrospektywną. Pra-
ce wciągają odbiorcę w swoje 
szczątkowe, czasem amorficzne, 
ale zazwyczaj mocno oniryczne 
wymiary. Skoncentrowawszy się 
na chronologii, można dostrzec 
narastającą ucieczkę od figura-
tywności, która z czasem ustę-
puje plamistym i nieuchwyt-
nym wizjom. Te transportowane 
są z przestrzeni emocji i do-
świadczeń artystki – opowia-
dał Maciej Melecki.

plan na galerię
Przy okazji pogratulowaliśmy 

nowemu szefowi Galerii „Obok” 
pierwszego frekwencyjnego suk-
cesu. Na ciut złośliwe pytanie 
o ilość znajomych wśród gości 

odpowiedział: – Oczywiście jest 
ich znaczna część, ale absolutnie 
nie bazujemy tylko na zaproszo-
nych gościach. Postanowiliśmy 
dobrze nagłośnić wydarzenie 
w mediach, internecie czy słu-
pach ogłoszeniowych i dzisiaj 
mieliśmy efekt naszej pracy. Do-
słownie za głowę się łapałem, 
gdy w tygodniu podczas rozmo-
wy z odwiedzającymi Pasaż Kul-
tury Andromeda słyszałem peł-
ne zdziwienia „To tutaj jest jakaś 
galeria?”. Myślę, że w tej kwestii 
mamy dużo do zrobienia.

Wybór tyszanki jako pierw-
szej artystki też, okazało się, nie 
jest przypadkowy. Wojciech Łuka 
ma zamiar mocno promować ro-
dzimych twórców, którzy niejako 
mają pierwszeństwo do ścian Ga-
lerii. – Już mamy rozplanowany 
najbliższy rok wystawowy i z wia-
domych względów nie chciałbym 
zdradzać za dużo. Mogę jednak 
potwierdzić, że będziemy promo-
wać tyską sztukę, bo jest w mie-

ście kilkanaście wyjątkowo uzdol-
nionych twórców. Oczywiście 
mam świadomość, że taka for-
muła siłą rzeczy się wyczerpie, 
dlatego jesteśmy otwarci i na in-
nych gości. Warunkiem zawsze 
będzie najwyższy poziom – za-
znaczył nowy szef.

Dowiedzieliśmy się również, 
że Galeria ma pomysł otworzenia 
się na amatorów. Ci, jeżeli swoim 
kunsztem udowodnią swoją war-
tość, będą mogli liczyć na pomoc 
i wystawę w holu Pasażu Kultu-
ry Andromeda. – Budynek dys-
ponuje świetnymi przestrzeniami 
wystawowymi. Aktualnie zasta-
nawiamy się jak je wykorzystać 
i zachęcić zdolnych amatorów 
do współpracy. Sama przestrzeń 
Galerii „Obok” przeznaczona 
będzie dla wybitnych twórców, 
jednak jako instytucja pragnie-
my wpuścić nieco życia do An-
dromedy wszystkimi możliwymi 
kanałami – dodał Wojciech Łuka. 
kaMil peszat ●

chór zostaŁ zaŁożony 
przez petera francisa 
w styczniu 2015 roku. 
celeM inicJatywy 
nie Jest utworzenie 
zawoDowego chóru, 
tylko wspólnoty, 
która bęDzie czerpaŁa 
raDość ze wspólnego 
śpiewania. co nie 
oznacza, że twórcy nie 
poDchoDzą Do tego 
poważnie.

Peter Francis prowadził już wcześ-
niej warsztaty muzyczne w Polsce. 
Cieszyły się na tyle dużym zainte-
resowaniem, że razem z Martyną 
Nosal postanowił założyć w Ty-
chach własny chór gospel.

– Kilka lat temu przyjechałem 
do Polski i zauważyłem w społe-
czeństwie przygnębienie. Pomy-
ślałem, że chciałbym przez śpie-
wanie dać ludziom więcej wiary 
i radości. Będąc synem pastora 
od dzieciństwa jestem związany 
z kościołem i muzyką – mówi Pe-
ter Francis.

Kto może należeć do chóru? – 
Spotykam się z wieloma osobami, 
które mówią, że nie potrafią śpie-
wać. To miejsce jest właśnie po to, 
aby dać im taką możliwość, szcze-
gólnie tym, którzy kochają to ro-
bić. Nie szkodzi jeśli masz słab-
szy głos. Będąc z nami możesz 
się tylko ulepszyć w tym co ro-

bisz. Każdy może do nas dołą-
czyć, w każdym wieku, zarówno 
ludzie, którzy znają angielski, jak 
też ci, którzy nie mówią w tym ję-
zyku. Nie mamy żadnych granic 
– zachęca Peter Francis.

Kolejne próby chóru CGC od-
będą się 16 listopada, 7 grudnia 
i 18 stycznia. Peter wspomniał, 
że szykuje małą niespodziankę 
dla osób, które będą uczestni-
czyć w projekcie do końca.

Peter Francis to czołowy brytyj-
ski wokalista i dyrygent gospelo-
wy. Swoje doświadczenie zdobył 
poprzez prowadzenie seminariów 
w Anglii i Stanach Zjednoczonych, 
a także szeregu warsztatów gospel 
w całej Polsce, Wielkiej Brytanii 
i Danii. Jego usposobienie, po-
czucie humoru i sposób wyraża-
nia siebie na pewno przyciągają 
ludzi i zostają na długo w pamię-
ci. – To zaszczyt pracować z takim 
profesjonalistą, żaden dźwięk nie 
umknie – mówi jedna z prowadzą-
cych Alicja Gołąbek.

Premierowy tyski koncert 
Community Gospel Choir od-
będzie się w czerwcu przyszłego 
roku. Na razie chórzyści spoty-
kają się na próbach, które odby-
wają się w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny (salka), w godzinach 
od 15 do 19.

Więcej informacji znaleźć moż-
na na stronie gospelove.pl.
Martyna górska ●

Śpiewać każdy może
5 paźDziernika w salce kościoŁa św. Marii 
MagDaleny W TychAch ODbyłA SIę PIERWSZA PRóbA 
chóRu cOMMuNITy GOSPEL chOIR.

nowa-stara „obok”
woJciech Łuka ObJął STANOWISKO SZEfA GALERII „ObOK”, Z KTóRą RuSZył Z KOPyTA.

Twórczość Agnieszki Czyżewskiej przyszło w minionym tygodniu obejrzeć ponad sto osób.
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W próbach CGC mogą wziąć udział nawet ci, którzy 
nie uważają się za dobrych wokalistów.
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Dlatego właśnie wybór mebli 
kuchennych na wymiar jest naj-
lepszym rozwiązaniem nie tylko 
w przypadku dużych wnętrz, ale 
też tych małych.

Czasem tylko takie rozwią-
zanie pozwala na precyzyjne 
wykonanie zabudowy z opty-
malnym wykorzystaniem do-
stępnego miejsca, zachowaniem 
ergonomii, podziałem na strefy 
użytkowania.

Korzyści płynące z wybrania 
mebli na wymiar jest wiele. Po-
cząwszy od spersonalizowania 
kuchni pod względem wizual-
nym i praktycznym. – W naszych 
studiach projektujemy meble pod 
preferencje klienta oraz możliwo-
ści aranżacyjne pomieszczenia. 
Projektant spełnia tu kluczową 
rolę, ponieważ nie każdy klient 
radzi sobie z aranżacją wnętrza 
i nie do końca wie, jak miałaby 
wyglądać jego wymarzona kuch-
nia. Wówczas projektant propo-
nuje szereg rozwiązań od kolo-
rystki frontów przez wszystkie 
akcesoria na uchwytach koń-

cząc – twierdzą eksperci z salo-
nu Meble Król.

Kolejnym ważnym elementem 
jest ergonomia – funkcjonalność 
zawsze stanowi priorytet i dlatego 

projektowanie kuchni uwzględnia 
zasady ergonomii. Doświadczeni 
projektanci dbają zarówno o bez-
pieczeństwo jak i kwestię prak-
tyczne dzieląc kuchnię na odpo-
wiednie strefy.

W przeciwieństwie do goto-
wych rozwiązań, które nie za-
wsze idealnie pasują do wnętrza, 
meble na wymiar są dopaso-
wane do konkretnego miej-
sca. Ma to ogromne znaczenie 
zwłaszcza w małych pomiesz-
czeniach.

Jeśli jednak chcemy mieć uni-
katową, idealnie dopasowaną 
do naszych potrzeb kuchnię – 
będziemy musieli na nią chwi-
lę poczekać. – To ile będziemy 
czekać na nasze wymarzone 
meble uzależnione jest nie tyl-
ko od wielkości zabudowy, ale 
również od wybranych mate-
riałów, z których będzie wyko-
nana zabudowa, zastosowanych 
systemów, jak i ilości bieżących 
zleceń obsługiwanych przez wy-
konawcę. Śmiało możemy zało-

żyć że proces ten trwa 6-8 ty-
godni od złożenia zamówienia 

– zapewniają eksperci Meble 
Król. as ●

kuChnia idealnie dopasowana
Meble kuchenne na wyMiar – DLAcZEGO WARTO WybRAć? JAKIE KORZyŚcI PłyNą Z TEGO ROZWIąZANIA? ILE bęDZIEMy cZEKAć?

reklama

kuchnia w większości DoMostw czy 
Mieszkań stanowi MieJsce gDzie spęDzaMy 
naJwięceJ czasu. ten arguMent przeMawia 
za tyM, aby stworzyć MieJsce w peŁni 
Dopasowane Do naszych inDywiDualnych 
potrzeb, MieJsce gDzie przygotowanie 
posiŁków i wykonywania coDziennych 
czynności Da poczucie koMfortu.
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reklama
coraz większą 
popularnością 
u inwestorów, 
także z powoDu 
konkurencyJneJ 
ceny, cieszą się 
blachoDachówki. 

Ten rodzaj pokrycia jest wypad-
kową małej wagi przypadającej 
na m2 oraz estetycznego wyglą-
du. W sposób szybki i praktycz-
nie uzależniony tylko od życzeń 

klienta można wyprodukować 
ekonomiczne w zakupie pokry-
cie dachowe w wielu kolorach i 
w różnego rodzaju powłokach, 
które zapewnią wiele lat użytko-
wania.

Blacha trapezowa ma szero-
kie zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie najważniejszymi czynni-
kami są umiarkowana cena i 
funkcjonalność materiału. Za-
pewnia efektowny i estetyczny 
wygląd domów jedno- i wielo-

rodzinnych, budynków biuro-
wych oraz pawilonów handlo-
wych i usługowych.

Zapewnia efektowny wygląd 
zarówno wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz budynku. Ważnym argu-
mentem za zastosowaniem bla-
chodachówki jest też jej szeroki 
wybór. Możliwość zakupu profi-
lu o odpowiedniej długości oraz 
w bogatej palecie kolorów, po-
zwala dobrać rodzaj blachy do 
oczekiwań klienta. as ●

trwałe i estetyCZne
blachoDachówki SPRAWDZAJą SIę ZARóWNO W PRZyPADKu buDyNKóW NOWych JAK I W PRZEKRycIAch DAchóW REMONTOWANych. 
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auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO! NAJlEPIEJ 
ZAPŁAcĘ! 603 578 739

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBO-
WE, DOSTAWcZE, TERENOWE, GOTÓWKA, 
NAJlEPIEJ ZAPŁAcĘ TEl. 888 666 791

usŁu gi:
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, SZA-
Fy. NIETyPOWE ZABUDOWy. REMONTy. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WyMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMyKAJĄcE, WyMIANA 
NOŻEK MEBlOWych NA METAlOWE Z 
REGUlAcJĄ, POMIAR I WycENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOlIDNIE     

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.

ABc - ŁAZIENEK. KAFElKOWANIE. INSTA-
lAcJE WOD.- KAN. ROBOTy MURARSKO-
TyNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!

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, malowa-
nie. Tel. 519855939 
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Płytkowanie, hydraulika, gładzie, malo-
wanie. Tel. 668 651 688. 
ELEKTRYK usługi tel. 609 606 737
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Karcher – czyszczenie tapicerki meb-
lowej 503 401 885 
Sprzątnie i mycie okien 501 169 606
Budowa domków i Mieszkań Bieruń Stary 
507304182

ogróD:

finanse:

kariera/eDukacJa:

praca:
Przyjmę do prac budowlanych 792 807 
907 
Przyjmę pracownika do wykańczania 
wnętrz. Tel. 510-632-877

Zatrudnię stróża nocnego emeryt-rencista 
w godz. 20-6 na 10 dni w miesiącu (2x5d-
ni). 32 227 67 54.
Przyjmę pomagera - pracownika do ogro-
du 662 490 955 
Przyjmę pracownika budowlanego 792 
807 907

nieruchoMości:

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
ByĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBlE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -hIPO-
TEKA, -WyKUP lOKATORSKI, -SPRAWy 
SPADKOWE, - POMOc PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEl. 737938416
Szukamy mieszkań do kupienia. Zadzwoń.
M3D, Tel. 510 271 510 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Pry-
watnie, bez pośredników. Może być 
do remontu, pospadkowe, zadłużone 
itp. .Tel: 514 37 39 58 

ZAMIENIĘ

Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 
27m2 w centrum Oświęcimia na Tychy 
tel. 506727138

SPRZEDAM
Do Sprzedania GARAŻ na osiedlu M w 
kompleksie METRO. Ogłoszenie prywat-
ne tel 668 349 506
Garaż Tychy METRO na parterze sprzedam. 
17 m2, suchy, wysokość – 3 m, z prądem, 
teren monitorowany. cena 48 000 zł. Tylko 
w  BN VOTUM: 501 503 735.
M-2, Tychy, os. O, IV/XIII z balkonem. 28 
m2. Po częściowym remoncie. cena -  141 
500 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.
M-2, Wola k. Pszczyny sprzedam. III pię-
tro, pokój z kuchnią – 36 m2, ładne z 
balkonem. 129 000 zł.   BN VOTUM: 501 
503 735.
Sprzedam mieszkanie 55m2 bez pośred-
ników os. A cena 229 000 do negocjacji 
tel. 505988798 
Sprzedam DZIAŁKĘ CZUŁÓW, 661 
mkw, 139 tyś.Tel. 510 271 510 
Sprzedam dom CHEŁM ŚL. 410 tyś. dz. 
1900 mkw. M3D Tel. 510 271 510

WYNAJMĘ
Do wynajęcia M3 oś c 1300zł. Tel. 603 
245 134
Wynajmę pokój w Tychach 503 521 976

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335

Wynajmę pokój lub mieszkanie w Tychach 
na Glince. Kontakt: 665 348 245
Wynajmę garaż (wewnątrz kanał) na os. 
Z. Tel. 608 643 385 

WyNAJMĘ mieszkanie (46mkw),oś, Balbi-
na 1700 zł./m-c. M3D Tel. 510 271 510

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493977 
Tychy 2 pokoje 46 m2, cena 210.000 zł, 
klucze w biurze tel. 886-309-196 www.
ihn.com.pl 
Tychy os h 3 pokoje 55 m2 cena 215.000 
zł klucze w biurze 733-476-805 www.
ihn.com.pll 
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805 
Tychy os M 2 pok 37 m2 do zamieszkania 
886-309-196 www.ihn.com.pl 
Tychy os R 62 m2 3 pokoje niski blok, po 
remoncie i z pełnym wyposażeniem tel. 
504476-805 www.ihn.com.pl 
Tychy os R 61 m2 3 pokoje 2 piętro niski 
blok po remoncie tel. 886-309-197, www.
ihn.com.pl 
Tychy os c 2 pokoje 37 m2, balkon,niska 
zabudowa, 886-309-196 www.ihn.com.pl 
Tychy czułów dom, z pięknym ogrodem 
bardzo dobra lokalizacja tel. 696-493-977. 
www.ihn.com.pl 
Tychy Wartogłowiec dom dwu-rodzinny o 
pow. 200 m2 działka o pow. 961 m2 tel. 
504-476805 www.ihn.com.pl 
Tychy Mąkołowiec Dom bliźniak z gara-
żem o pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl 
Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej 
Podlesie 128 i 153 m2 cena od 515.000 zł 
504476-805, www.inh.com.pl 
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl 

z n a J D z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u Jąc yc h  M i e J s c ac h :

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

na stojakach:
æ  Budynek 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

autoreklama

reklamareklama
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Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2 
tel. 696-493-977 
Dom parterowy Gostyń, 97m2, do za-
mieszkania tel. 886-309-196, www.ihn.
com.pl 
Wyry dom w stanie surowym zamknię-
tym z garażem cena 325 000 zł tel. 504-
476-805 
Działki Tychy Wartogłowiec o pow. 856 m2 
i 744 tel. 696-493-977 www.ihn.com.pl 
Działka Tychy-Glinka o pow. 870 m2 super 
lokalizacja, dobra cena tel. 696-493-977 
Bieruń Działka z projektem, doprowadzo-
ne media pow 742 m2 cena 135.000 zł tel. 
886309-196 www.ihn.com.pl 
Działka Świerczyniec, różne powierzchnie 
pow. od 880m, cena 123zł/m2, tel. 696-
493977, różne metraże. 
Działka Tychy, różne metraże od 700 do 
977m2, wszystkie media, różne metraże, 
tel. 504476-805 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia Tychy czułów dom dla 18 
pracowników tel. 504-476-805 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal przy głównej ulicy, 
parter,duże witryny o.pow. 80 m2 cena 
2000 zł/ mce tel. 886-309-196 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe 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 przemy-
słowe, zadzwoń 733-476-805 www.ihn.
com.pl 
Do wynajęcia mieszkanie dla 9 -pracow-
ników cena 5500 zł+ media tel. 696-493-
977, www.ihn.com.pl 
hala do wynajęcia, pow.135m2, 17zł/m2, 
bardzo tanie koszty ogrzewania, z rampą, 
tel. 696-493-977, www.ihn.com.pl 

Bieruń Nowy, działka budowlana o 
pow.1713m2, cena 90 tys.zł, VIPART 574 
445 040
Gostyń, dom parterowy z wiatą, stan su-
rowy zamknięty, ocieplony, 82m2, dział-
ka 800m2, cena 350 tys.zł, VIPART 790 
855 177

Bieruń Stary, mieszkanie o pow. 65,20m2, 
przy ul. Mikołaja, 3 pokoje, 2piętro, cena 
284 tys. zł VIPART 509 733 966
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
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. K, ul. Różyckiego ,M-3, pow. cał. 
50m2, 2 pokoje, 3 piętro, cena 229 tys.zł., 
VIPART 790 855 177
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 szerego-
we w stanie deweloperskim pow. cał. 
138,20m2, działka 253m2, 417 tys.zł VI-
PART 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 728-713-
101 www.ASTON.com.pl
Kupię nieruchomość za gotówkę. Może 
być zadłużona 519-595-671
chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność 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 519-595-
674
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 os.D, 2 pokoje 48,6m2, 2 piętro w 
bloku z windą. Ścisłe centrum Tychów, 
wszystko w zasięgu ręki. cena 219 000zł. 
tel. 728-713-101 www.ASTON.com.pl

Tychy, Os. G, ul. De Gaulle'a, 50 m2; 2 po-
koje, niski blok, świeżo po remoncie, do 
wprowadzenia NOWA cENA 259.000 zł, 
519-595-671 www.ASTON.com.pl
Tychy, Os. E, ul. Grota Roweckiego, 54 m2; 
2 pokoje, balkon, niski blok, cena 229.000 
zł, 519-595-671 www.ASTON.com.pl
Tychy, nowe budownictwo, Os. P, ul. Prze-
mysłowa, 54 m2; 3 pokoje, 3 piętro z win-
dą, bez Pcc, gotowe do wprowadzenia 
NOWA cENA 359.000 zł, 519-595-671 
www.ASTON.com.pl
Tychy os. P, 3 pokoje, 10 piętro, 64,9m2 do 
własnej aranżacji z rewelacyjnym ukła-
dem. cena 259.000 zł tel. 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Tychy os.R, 3 pokoje, pierwsze piętro, 
nowe budownictwo, do wprowadzenia 
73,7m2 +komórka+miejsce postojowe 
przed blokiem+możliwość garażu pod-
ziemnego cena 459.000zł tel. 728-713-
101 www.ASTON.com.pl
Tychy Osiedle Dębowe, 3 pokoje, nowe 
budownictwo, 74,3m2. Apartament dwu-
poziomowy do wejścia, częściowo umeb-
lowany cena 499.000 zł tel. 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie po remoncie w 
domu jednorodzinnym, Tychy Wilkowyje, 
50 m2, dwa pokoje, 1500 zł plus media 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia bardzo ładne mieszkanie w 
centrum Tychów Ul. Nałkowskiej, 3 poko-
je, czynsz 1950 zł m-c, tel. 519-595-671 
www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 5000zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Dom dla pracowników, 14 łóżek, 7000zł/
mc, w tym wszystkie media, lędziny, ul. 
hołdunowska 519 595 671  www.ASTON.
com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 480.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, Wilkowyje, dom pow. 200 m2, 
ogród 1200 m2, cena 1.190.000 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 519-
595-671
Tychy, Mąkołowiec 870 m2, NOWA OFER-
TA, 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 OFER-
TA, działka budowlana w super lokalizacji, 
wszystkie media cena 280.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674

Tychy, Mąkołowiec 1000 m2, NOWA OFER-
TA, działka budowlana w super lokalizacji, 
wszystkie media cena 310.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Jaroszowice 931 m2, działka bu-
dowlana, cena 168.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy, działka Suble/Glinka, ul. Szuwar-
ków 1109 m2, wszystkie media cena 
539.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy Wilkowyje, działka z fundamentami 
pozwolenie, projekt,wszystkie media do-
prowadzone 1200 m2, 240.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Działka 1300m2 w Kobiórze, ul. Pro-
sta, prąd, gaz, woda, kanalizacja, cena 
240.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-671
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy-cielmice ul. Nadrzeczna, działka o 
powierzchni 2477m2 w trakcie uzyski-
wania warunków zabudowy 499.000zl 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, ul. Willowa, działka budowlana 
3032 m2, atrakcyjna cena 369.000 zł 
www.aston.com.pl 602-627-610
Działka Góra gm. Miedźna 3000m2, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
120.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Tychy Jaroszowice, ul. Mysłowicka dział-
ka o powierzchni 2580 m2, możliwość 
podziału działki na mniejsze, prąd, gaz, 
woda, kanalizacja, cena 160 zł/m2 www.
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 budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878 m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Tychy, do sprzedaży lub wynajęcia duży 
budynek z parkingiem, idealny na siedzi-
bę firmy, przy głównej drodze, duża dział-
ka 731-713-100 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na usłu-
gi 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 Przemy-
słowe728 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, ogrze-
wanie, klimatyzacja, woda, prąd w cenie. 
Parking przed budynkiem. 731-713-100 
www.ASTON.com.pl 
Tychy, Dom z działką 3144 m2 przy Miko-
łowskiej - idealne pod działalność, cena 
790.000 zł, zadzwoń 519 595 674 www.
ASTON.com.pl
Bieruń Stary, dom typu kostka o po-
wierzchni 220m2, działka 660m2 może 
być dwu rodzinny www.ASTON.com.pl 
728-713-101

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.

Mieszkanie na SPRZEDAŻ w Katowicach 
ul. Bohdanowicza – 2 pokoje, 34m2 (bal-
kon, piwnica) idealne do zamieszkania 
lub pod wynajem. ZAPRASZAMy INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-4 Miko-
łów Reta, pow. 48m2 – po remon-
cie – INDOMO tel. 508 063 856 lub 
531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-4 Mikołów cen-
trum, pow. 67m2 – po remoncie – INDO-
MO tel. 508 063 856 lub 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich 
w Tychach na ul. Piłsudskiego i  ul. 
Żorskiej – INDOMO tel. 508 063 856, 
531 099 212, szczegóły na www.in-
domo.info.pl oraz www.facebook.
com/indomotychy
NA SPRZEDAŻ NOWy DOM wolnostoją-
cy- GOSTyŃ Ul. RyBNIcKA pow. 95,80m2 
+garaż+działka pow. 780m2 –DO ZA-
MIESZKANIA – ZAPRASZAMy INDOMO 
tel. 508 063 856, 531 099 212 www.in-
domo.info.pl 
SPRZEDAM nowy DOM WOLNOSTO-
JĄCY- Tychy Jaroszowice, pow. uż. 
133,50, dz. ok.800- INDOMO tel.  508 
063 856, szczegóły na www.indomo.
info.pl 
DZIAŁKA BUD. w Bojszowach ul. Ruchu 
Oporu,– pow. 983m2 - ZAPRASZAMy IN-
DOMO tel. 508 063 856 www.facebook.
com/indomotychy, www.indomo.info.pl 
TANIO SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOW-
LANĄ W GOSTYNI ul. Rybnicka, blisko 
Mikołowa – pow. 957m2 - ZAPRASZA-
MY INDOMO tel. 508 063 856 www.
indomo.info.pl oraz www.facebook.
com/indomotychy

TANIO SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUD. w Boj-
szowach ul. Stalmacha,– pow. 1574m2 
- ZAPRASZAMy INDOMO tel. 508 063 856 
www.facebook.com/indomotychy, www.
indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ-Tychy Mąkoło-
wiec, ul. Ziębia – pow. 635m2- ZA-
PRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856 
www.facebook.com/indomotychy, 
www.indomo.info.pl

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

transport:
TRANSPORT- PRZEPROWADZKI - KOM-
PlEKSOWO. MOŻlIWOŚĆ PRZEchOWy-
WANIA MEBlI I RÓŻNych GABARyTÓW 
Tel. 691 577 335

kupię / sprzeDaM:
Kupię monety "PRl" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 335
Sprzedam tanio 6 szt. drzwi W/W z futry-
nami, zamkami i klamkami koloru beżo-
wego w Tychach tel. 507 059 828 

zwierzęta:

Dżeki to mały piesek o jasnej krótkiej sier-
ści. Bardzo kocha ludzi i uwielbia spędzać 
z nimi czas. Jest oddanym towarzyszem 
niezbyt forsownych spacerów, uwielbia 
przysmaki. 
Może miesz-
kać z kotem. 
czeka na dom 
bez małych 
dzieci.

Kontakt: Katarzyna 888 81 26 81

inne:
D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileu-
sze, imprezy okolicznościowe. Tel: 536 
250 543. 
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reklama

Komplet punktów zdobyły w mi-
nionej kolejce tyskie drużyny kla-
sy A, w Bestwinie natomiast prze-
rwana została zwycięska seria 
Ogrodnika Cielmice.

Po słabym początku sezonu, 
Ogrodnik zaczął odzyskiwać 
animusz i po wygraniu czterech 
meczów z rzędu awansował na 5. 
miejsce w tabeli. Lokatę utrzymał, 
jednak teraz rywale powiększy-
li dystans. W meczu z Bestwiną 
pierwszego gola drużyna Grzego-
rza Chrząścika straciła w 16 min. 
po skutecznie wykonanym rzu-
cie karnym. Do przerwy wynik 
nie uległ zmianie, choć oba ze-
społy miały sytuacje. Po przerwie 
ton grze nadawali gospodarze, 
a swoją przewagę udokumento-
wali dwoma trafieniami w 52 i 56 
minucie.
lks BestiWNa – OgrODNik 
cielMice 3:0 (1:0).

Ogrodnik ma w dorobku 19 pkt. 
Prowadzi MKS Lędziny – 28 pkt.

W klasie A JUWe Jaroszowice 
wygrało na wyjeździe z LKS Fry-
dek 3:1. Tyszanie do przerwy pro-
wadzili 1:0, po golu Gąsiora. Po-
tem na listę strzelców wpisał się 
Frąckowiak. Rywalom udało się 
zdobyć kontaktową bramkę, ale 
wynik meczu ustalił Puto.

JUWe Jaroszowice: Kwiatkow-
ski, Haśnik, Banaś, Kaczmarczyk, 
Sz. Woźniak, Hornik, Puto (Po-
toczny), Cibor, Czupryna, Frą-
ckowiak (Paradowski), Gąsior 
(Flisiak).

W innych meczach: Polonia 
Międzyrzecze – Siódemka Tychy 
1:2, OKS Zet Tychy – LKS Stu-
dzionka 2:1. Bramki dla OKS Zet: 
Patola, Ptak.

OKS Zet: Kowalczyk – Krupiń-
ski, Ryszka, Bernat, Masternak – 
Patola, Lisiński (75’ Chabinka), 

Lewicki (60’ Słonina), Kuliński, 
Pustelnik (89’ Stets), Ptak (85’ 
Płuciennik).
1. bojszowy 11 30 44-9
2. Oks Zet 11 27 46-12
3. jaroszowice 11 25 27-10
4. Woszczyce 11 22 36-18
5. Stal  11 21 22-15
6. Krupiński 11 20 18-17
7. Studzionka 11 19 21-15
8. Polonia II 11 16 30-25
9. brzeźce 11 14 15-23
10. Kobiór 11 12 18-20
11. Kryry 11 10 17-25
12. Jankowice 11 10 16-25
13. frydek 11 10 20-34 
14. siódemka 11 10 17-27
15. Polonia 11 8 19-27
16. Iskra II  11 0 5-69

W klasie B, w ostatniej kolejce 
jesieni, Czułowianka Tychy prze-
grała 1:4 z Wisłą Małą i utrzyma-
ła 4. miejsce w tabeli. ls ●

piŁkarze zespoŁu 
rezerw gks tychy 
raDzą sobie w iV liDze 
znacznie lepieJ niż ich 
koleDzy z pierwszeJ 
Drużyny. oD kilku 
koleJek znaJDuJą się 
w ścisŁeJ czoŁówce 
tabeli, z szansaMi 
na saMoDzielne obJęcie 
fotela liDera.

Swój kolejny mecz o punkty 
podopieczni trenera Tomasza 
Wolaka mieli rozegrać w minio-
ną sobotę w Skoczowie. Zespół 
naszych rywali jest „czerwoną la-
tarnią” tabeli, nie odniósł jeszcze 
w tym sezonie zwycięstwa i zdołał 
w dziesięciu spotkaniach uzbie-
rać zaledwie dwa punkty. Stąd też 
zupełnie uprawnione wydawało 
się upatrywanie faworyta raczej 
w drużynie z Tychów.

Póki co nie przekonaliśmy się 
jak było naprawdę, gdyż na proś-
bę zespołu Beskidu Skoczów mecz 
został przełożony i odbędzie się 
w najbliższą środę, 23 październi-
ka o godz. 15.30. Jeśli tyszanie wy-
grają – a przy całym szacunku dla 
gospodarzy, nie wyobrażamy so-

bie innego rozstrzygnięcia – wte-
dy utrzymają pozycję wicelidera, 
z takim samym dorobkiem punkto-
wym co Odra Wodzisław (o kolej-
ności decyduje bezpośredni mecz, 
wygrany przez wodzisławian 3:1).

Tymczasem pozostałe zespo-
ły nie odpoczywały i rozegrały 
11. kolejkę spotkań. Oto rezulta-
ty: Łaziska – Landek 2:0, Radzie-
chowy – Wilcza 1:0, Książenice 

– Jasienica 4:5, Odra Centrum – 
Wodzisław 1:2, Kuźnia – Podbe-
skidzie II 3:0, Bełk – Czaniec 2:0, 
Czechowice – Goczałkowice 2:2.

W tabeli samodzielne (na ra-
zie) przodownictwo objęła Odra 
Wodzisław (23 pkt.). Za jej ple-
cami plasują się GKS II Tychy, 
MRKS Czechowice-Dziedzice 
i Unia Książenice – po 20 pkt. 
ww ●

komplet zwycięstw w klasie A

oGrodNIk ZatrZYMaNY 
w bEstwINIE

w skoCZowie w Środę
rezerwa gks MOGłA WSPółLIDEROWAć W TAbELI IV LIGI, ALE… PRZEłOżyLI JEJ MEcZ.

Nikolas Wróblewski (z piłką) z czterema zdobytymi golami 
znajduje się w czołówce strzelców GKS II Tychy.
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wojciech wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

o pierwszeJ poŁowie 
Meczu z puszczą 
piŁkarze gks tychy 
pewnie chcieliby Jak 
naJszybcieJ zapoMnieć. 
grali bowieM tak, Jakby 
rzeczywiście zagubili 
się w aMazońskieJ 
puszczy i bezraDnie 
próbowali znaleźć 
Jakieś wyJście. Jak 
tu JeDnak wyJść 
z opresJi, kieDy gra się 
wolno i nieDokŁaDnie, 
Mnoży się straty piŁki, 
a strzaŁów na braMkę 
przeciwnika oDDaJe się 
tyle co kot napŁakaŁ. 
prawDę Mówiąc 
zespóŁ prowaDzony 
przez trenera 
toMasza wolaka 
(ryszarD tarasiewicz 
za czerwoną kartkę 
ogląDaŁ spotkanie 
z trybun) tylko raz 
w 25 Min. poważnie 
zagroziŁ braMkarzowi 
z niepoŁoMic, kieDy 
to uDerzenie MacieJa 
Mańki wybiŁ z linii 
braMkoweJ obrońca. 
ale wteDy byŁo Już 0:1…

Pierwszy sygnał, że Puszcza bar-
dzo chce w końcu wygrać przed 
własną publicznością, otrzymali-
śmy już w 5 min., kiedy Tomalski 
strzelił tuż przy słupku i Konrad 

Jałocha instynktownie nogami 
wybronił. Dziesięć minut później 
tyski bramkarz nie dał już rady 
w ogromnym zamieszaniu w polu 
karnym GKS. Pierwszy strzał Ja-
łocha obronił, za ułamek sekundy 
pomogła mu poprzeczka, potem 
znowu interweniował bramkarz 
GKS, aż wreszcie Żurek wpakował 
z bliska piłkę pod poprzeczkę.

Mylił się ten, kto sądził, że stra-
cony gol podziała na tyszan mo-
bilizująco. Niestety, dalej byliśmy 
świadkami błędów, potykania się 
o piłkę i strat, które napędzały 
kontrataki niepołomiczan. Jeden 
z nich, w 40 min. przyniósł dru-
giego gola dla gospodarzy. Straco-
na przez tyszan przy linii bocznej 
piłka błyskawicznie powędrowa-
ła do Tomalskiego, który wyszedł 
sam na sam z Jałochą i nie dał mu 
najmniejszych szans na obronę.

Mimo, że gra tyszan pozosta-
wiała wiele do życzenia, na pierw-
szą zmianę trener zdecydował się 
dopiero po godzinie gry, kiedy 
to słabiutkiego Dario Krišto za-
stąpił Wojciech Szumilas, a kilka 
minut później za Kacpra Piątka 
wszedł Dominik Połap. Na efekt 
tych zmian czekaliśmy jednak aż 
do 80 min., ktedy dośrodkowa-
nie Mańki głową zamienił na gola 
Szumilas. W ostatnich dziesięciu 
minutach piłkarze GKS grali tak, 
jak powinni grać od początku – 
szybko, dokładnie, często strze-
lając, w czym celował zwłasz-
cza Szumilas. Górski w bramce 
Puszczy uwijał się jednak jak 
w ukropie, by zapobiec utracie 

gola i punktów, co mu się w peł-
ni powiodło.
PusZcZa NiePOłOMice – 
gks tychy 2:1 (2:0). Gole: Żu-
rek (15’), Tomalski (40’) oraz Szu-
milas (80’).
gks tychy: Jałocha – Mań-
ka, Biernat, Kowalczyk (87’ Ka-
sprzyk), Szeliga – K. Piątek (65’ 
Połap), Krišto (58’ Szumilas), Da-
niel, Grzeszczyk, Steblecki – Le-
wicki. Żółte kartki: Biernat i Ko-
walczyk.

W pozostałych meczach 14. 
kolejki: Warta – Zagłębie 2:3, 
Mielec – Sandecja 5:1, Wigry – 
Odra 1:0, Podbeskidzie – Jastrzę-
bie 0:2, Grudziądz – Radomiak 
2:2, Termalica – Bełchatów 2:1, 
Miedź – Stomil 4:1, Chrobry – 
Chojniczanka 1:0. ●

i liga
1. Radomiak 14 27 23:17
2. Mielec 13 25 20:14
3. Warta 13 24 20:13
4. Podbeskidzie 14 24 23:15
5. Miedź 13 23 19:12
6. Grudziądz 14 21 23:20
7. Termalica 14 21 20:14
8. Stomil 14 21 13:16
9. Jastrzębie 13 20 19:16
10. Zagłębie 13 18 19:18
11. Puszcza 13 17 10:14
12. bełchatów 14 17 16:17
13. gks tychy 13 17 26:22
14. chojniczanka 14 15 21:24
15. Wigry 13 15 13:19
16. Sandecja 14 15 18:27
17. chrobry 13 11 10:23
18. Odra 13 7 7:19

Zagubieni w pusZCZy
zespóŁ puszczy nie wygraŁ Jeszcze w tyM sezonie Meczu u siebie. DO PIąTKu,  
bO WTEDy DO NIEPOłOMIc PRZyJEchAł GKS Tychy…

W meczu z Puszczą tyszanie ustępowali rywalom w każdym elemencie gry.
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iNFOrMatOr kiBica

hOkej. phl: 22.10 GKS Tychy – GKS Katowice (20), 25.10 Pod-
hale – GKS Tychy (18), 27.10 GKS Tychy – JKh GKS Jastrzębie 
(17).
Piłka NOżNa. i liga: 22.10 GKS Tychy – Miedź Legnica (godz. 
17.30), 26.10 GKS Tychy – Warta Poznań (18); iV liga: 23.10 
beskid Skoczów – GKS II Tychy (15.30), 27.10 GKS II Tychy – LKS 
Goczałkowice (11); liga okręgowa: 26.10 Ogrodnik cielmice 
– Wisła Wielka (14); klasa a: 27.10 GTS bojszowy – JuWe Jaro-
szowice (14), Siódemka – OKS Zet Tychy (14); iii liga kobiet: 
27.10 Polonia Tychy – Knurów (15).
kOsZykóWka. i liga: 26.10 AZS Politechnika Opolska – GKS 
Tychy.
Futsal. i liga: futsal busko Zdrój – GKS futsal Tychy.
siatkóWka. ii liga mężczyzn: 26.10 Kęczanin Kęty – TKS 
Tychy; ii liga śląska kobiet: 26.10 JKS II Jastrzębie – TKS Ty-
chy (18). ls ●

brydż na uniwersytecie.

tUrNIEj 
Utw
Rozegrano drugą edycję Tyskie-
go Turniej Brydżowego Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku z woje-
wództwa śląskiego.

W zawodach, które odbyły się 
19 października w siedzibie Mu-
zeum Miejskiego, wystartowały 
22 pary. Turniej wygrali zawod-
nicy Trefla Zawiercie Eugeniusz 
Zalewski i Krzysztof Sala, wy-
przedzając Andrzeja Zabiegałę 
i Kazimierza Śnitka oraz Aleksan-
drę Plucińską i Aleksandra Szym-
czyka (oba duety – Gliwice).

Głównym organizatorem tur-
nieju UTW była Ewa Kölbel-Jar-
guz. ls ●

W niedzielę, w kolejnej edycji 
Perły Paprocan wystartowało 972 
biegaczy, a na pokonanie najdłuż-
szego dystansu, czyli maratonu 
zdecydowało się 41 śmiałków.

Organizatorem biegu od lat 
jest niezmiennie Tyskie Stowa-
rzyszenie Sportowe, a impreza 
jest dofinansowana przez Urząd 
Miasta. Trasa prowadziła wokół 
Jeziora Paprocańskiego (1 okrą-
żenie ok. 7 km), a uczestnicy – 
biegacze i amatorzy nordic wal-

king – mogli wybrać jeden z kilku 
dystansów.

Bezkonkurencyjni na 7 km 
okazali się (317 biegaczy, wszyst-
kie wyniki nieoficjalne): Jakub 
Lysko (Dąbrowa Górnicza) 23.52 
i Gabriela Pędziwiatr (Sosno-
wiec) 34.12; dwa razy dłuższy 
dystans (126 biegaczy) przebiegli 
najszybciej: Wojciech Korzusz-
nik (Czerwionka-Leszczyny) 
58.34 i Magdalena Sikora (Cie-
szyn) 1:13.21. Na trasę półma-

ratonu zdecydowały się 292 oso-
by, a najszybciej przybiegli Adam 
Spychalski (Ruda Śląska) 1:26.58 
i Anna Wajner-Mazgaj (Tychy) 
1:41.33.

30 osób wybrało 28 km: Jan 
Stoszek (Ostrava) 2:03.27 i Kin-
ga Badek (Sosnowiec) 2:59.16, 
a na 35 km (10) najlepsi okaza-
li się: Szymon Skowroński (Ty-
chy) 2:47.53 i Agnieszka Tatarek 
(Czeladź) 3:17.31. Na najwyż-
szym podium w maratonie sta-

nęli: Wojciech Rykała (Myśle-
nice) 3:12.33 i Iwona Urban 
(Tychy) 3:46.20.

Nordic walking. Na 7 km (79) 
wygrali: Sylwia Kasprzyk (Myśla-
chowice) 53.11 i Marek Kłosiewicz 
(Wyry) 53.32, na 14 km (33) naj-
lepsi byli Marek Makowski (Ty-
chy) 1:40.46 i Ewa Stalica (Czę-
stochowa) 1:53.50, a na 21 km 
(44): Jacek Sieroń (Sandomierz) 
2:24.49 i Joanna Kołodziej (Ruda 
Śląska) 2:31.52. ls ●

rozegrano 32. bieg Perła Paprocan.

41 MaratońCZYków

Najlepsze pary  Tyskiego Turnieju Brydżowego UTW.

hokeiści gks tychy 
zakończyli start 
w obecneJ eDycJi 
chaMpions hockey 
league z DorobkieM 4 
punktów. w ostatniM 
Meczu Mistrzowie 
polski przegrali 
z Vienna capitals 2:5 
i uplasowali się w grupie 
f na ostatniM MieJscu.

Kończące rywalizację spotkanie 
nie miało już większego znaczenia, 
bo zarówno GKS, jak i Vienna były 
bez szans na wyjście z grupy. Ry-
wale tyszan mieli jednak w planie 
zrewanżować się drużynie Andreja 
Gusowa za porażkę w pierwszym 
meczu i od początku zagrali bar-
dzo ofensywnie, zdobywając bram-
ki w 5 i 13 minucie. Mistrzowie 
Polski zdołali jednak szybko odpo-
wiedzieć bramką – podanie Bartło-
mieja Jeziorskiego wykorzystał Ra-
dosław Galant. Tyszanie przetrwali 
grę w osłabieniu w drugiej tercji, 
ale potem rywale znów prowadzi-
li dwoma bramkami. Do przerwy 
GKS udało się zmniejszyć bram-
kowy dystans do rywala, bowiem 
po indywidualnej akcji Christian 
Mroczkowski umieścił krążek 
w siatce. Przed trzecią tercją GKS 
przegrywał 2:3. Austriacy podwyż-
szyli na 4:2, a chwile potem było 
już 5:2 i takim wynikiem zakoń-
czył się mecz.

W ten sposób Capitals wyprze-
dzili w tabeli GKS Tychy, jednak 
tyszanie zakończyli start w CHL 
z lepszym dorobkiem punkto-
wym niż w poprzednim sezonie, 

kiedy to zdobyli 3 punkty za jed-
no zwycięstwo.
VieNNa caPitals – gks ty-
chy 5:2 (2:1, 1:1, 2:0). Bramki 
dla GKS: Galant, Mroczkowski.
gks tychy: Murray – Ciura, 
Novajovsky; Jefimienko, Komor-
ski, Klimienko – Kotlorz, Bryk; 
Kogut, Galant, Jeziorski – Pocie-
cha, Akimoto; Mroczkowski, Ci-
chy, Szczechura – Bizacki, Bagiń-
ski, Rzeszutko, Gościński.

grupa f
1. Adler Mannheim 6 14 23-10
2. Djurgarden Stockholm 6 12 20-14
3. Vienna capitals 6 6 15-21
4. GKS Tychy 6 4 10-23

W minionym tygodniu GKS 
odrobił zaległości i rozegrał 
mecz 11. kolejki Polskiej Hokej 
Ligi, wygrywając z Kadrą U-23 
aż 14:1. Po dwa gole zdobyli Ci-
chy, Rzeszutko oraz Jefimenko, 
po jednym – Pociecha, Ciura, Je-
ziorski, Komorski, Galant, Wite-
cki, Gościński i Kotlorz.

Tym samym zakończyła się 
pierwsza runda PHL sezo-
nu 2019/2020. Z zawodników 
GKS najlepiej punktował Chri-
stian Mroczkowski – 16 pkt w 10 
spotkaniach (6 bramek i 10 asyst) 
przed Michaelem Cichym – 15 
pkt w 10 spotkaniach (8 bramek 
i 7 asyst).

W niedzielnym meczu 13. 
kolejki GKS pewnie pokonał 
na wyjeździe Comarch Craco-
vię 5:2. Tyszanie świetnie spisa-
li się w rozgrywaniu przewag, 
bo aż cztery gole padły, kiedy 
mieli na lodzie o jednego hokeistę 
więcej. Po 4 minutach mistrzowie 
Polski prowadzili dwoma bram-
kami. I choć potem gospodarzom 
udało się wyrównać, GKS zyskał 
sporą przewagę, co udokumento-
wał kolejnymi bramkami.
cOMarch cracOVia – gks 
tychy 2:5 (2:3, 0:1, 0:1). Bramki: 
Akimoto 2, Rzeszutko, Novajov-
sky, Szczechura. 
Martyna górska ●

koszykówka: szklana porażka
W piątej kolejce I ligi koszy-
kówki GKS Tychy doznał trze-
ciej w tym sezonie porażki, 
przegrywając z Miastem Szkła 
Krosno 62:69.

Tyszanie zaczęli ofensywnie, 
prowadząc po pierwszej kwar-
cie, ale potem lepiej punktowa-
li goście, których największym 
atutem była jednak gra de-
fensywna. Na bardzo skutecz-
ną obronę nie znaleźli wcześ-
niej sposobu koszykarze WKK 
Wrocław, ani teraz GKS. Goście 
odnotowali 18 strat, ale za to 28 
punktów zdobył najskuteczniej-
szy na parkiecie Alan Czujkow-
ski. W zespole gospodarzy naj-
lepiej punktowali Kacper Majka 
(19) i Michał Jankowski (17)
gks tychy – MiastO sZkła 
krOsNO 62:69 (23:17, 15:19, 
7:12, 17:21).
gks: Majka 19 (5 za 3), Szym-
czak 11 (1), Wrona 6, Kulon 2, 
Zmarlak 2 oraz Jankowski 17 (3), 
Kędel 5 (1), 2, Karpacz 0, Woro-
niecki 0.

Futsal: triumf defensywy
W kolejnym meczu I ligi GKS 
Futsal pokonał Futsal Brzeg 2:1. 
Tyszanie zagrali z dużą dyscypli-
na taktyczną, zwłaszcza w grze 
defensywnej. Bramki zdoby-
li Migdał i Dudzik, a drużyna 
wystąpiła w składzie: Borowski 
– Łasak, Pytel, Dudzik, Migdał 
– Słonina, Krzyżowski, Bernat, 
Lisiński – Dworznik, Kochanow-
ski, Kołodziejczyk, Wybraniec, 
Puzio.

siatkówka: Świetna seria tks
Od początku sezonu trwa zwy-
cięska seria TKS Tychy. Trzeci 
mecz i trzecia wygrana z tym, 
że spotkanie z Andrychowem 
było dla podopiecznych o wiele 
poważniejszym sprawdzianem 
niż poprzednie mecze. Przypo-
mnijmy, iż w premierze sezonu 
tyszanie wygrali z AZS Politech-
nika Opolska, potem z rezerwą 
BBTS, a teraz z niedawnym wi-
celiderem tabeli – MKS Andry-
chów. Co prawda zaczęło się 
nie najlepiej, bo od przegranego 
pierwszego seta, ale dwa kolejnej 
drużyna Marcina Nycza pewnie 
rozstrzygnęła na swoją korzyść. 
Emocji nie brakowało do końca 
spotkania. Tym samym TKS Ty-
chy lideruje w tabeli z kompletem 
punktów, mając 2 pkt przewagi 
nad Volleyem Rybnik.
tks tychy – Mks aNDry-
chóW 3:1 (19:25, 25:18, 25:21, 
26:24).

Bardzo dobrze rozpoczęły se-
zon siatkarki TKS Tychy w II li-
dze śląskiej. Podopieczne Krzysz-
tofa Pałki i Przemysława Ciukaja 
nie dały szans swoim rywalkom, 
wygrywając pewnie w trzech se-
tach.
tks tychy – uks gWiaZDa 
tarNOWskie góry 3:0 (25:19, 
25:23, 25:16).
tks tychy: Biszczanik, Zaza-
kowny, Chwałek, Raczyńska, 
Koźmińska, Neterowicz, Kro-
kosz, Binek, Będkowska, Kokosz-
ka, Poks, Divis, libero: Żychoń, 
Dutka. ls ●

prZewagi kluCZem do sukCesu
z DorobkieM 4 punktów GKS Tychy ZAKOńcZył KOLEJNy START W hOKEJOWEJ LIDZE MISTRZóW.

W tych rozgrywkach CHL hokeiści GKS Tychy zdobyli o jeden punkt więcej niż przed rokiem.
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weekend
na ligowyCh 
parkietaCh
o punkty walczyli w weekenD KOSZyKARZE, SIATKARZE, 
SIATKARKI I fuTSALIŚcI.
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nikola Dynak rok 
szkolny rozpoczęŁa w... 
hiszpanii, biorąc 
uDziaŁ w aerial 
worlD chaMpionship 
– Mistrzostwach 
świata w akrobatyce 
powietrzneJ na kole. 
7-letnia tyszanka, 
uczennica szkoŁy 
poDstawoweJ nr 40, 
zaprezentowaŁa 
ukŁaD akrobatyczny 
i Jako naJMŁoDsza 
zawoDniczka 
iMprezy (wówczas 
6-letnia) zDobyŁa 
wiceMistrzostwo 
świata w swoJeJ 
kategorii wiekoweJ.

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Akrobatyka powietrzna niedaw-
no uznana została za dyscyplinę 
sportu. To rodzaj akrobatyki bę-
dący tańcem w przestrzeni ponad 
głowami widzów. Polega na wy-
konywaniu akrobacji i figur gim-
nastycznych na podwieszonych 
rekwizytach – szarfach, trapezie 
czy kole. W Polsce organizacją 
odpowiedzialną za akrobatykę 
powietrzną jest Polish Federa-
tion Air Power Athletics.

Nikola wraz ze swoim star-
szym bratem Natanielem trenu-
ją skoki do wody w UKS Auer-
bach Tychy.

– Kiedy jednak Nikola zoba-
czyła zawody w akrobatyce po-
wietrznej, od razu chciała uczest-
niczyć w treningach – mówi 
Romana Wochna-Dynak, mama 
Nikoli i Nataniela. – Namówi-
ła nas, żebyśmy pojechali z nią 
do klubu SK Talent w Katowi-
cach. Wiosną tego roku zaczęła 
treningi, a w czerwcu pojechała 
na mistrzostwach Polski w Lubli-
nie, gdzie wykonywała akrobacje 
na podwieszonym kole. W zawo-
dach brało udział 300 uczestni-
ków, a Nikola otrzymała bardzo 
wysokie noty i tym samym za-
kwalifikowała się na mistrzostwa 
świata. Swój występ dedykowała 
trenerowi Patrykowi Niekłanio-
wi, który wystąpił w programie 
„Mam Talent”, zajmując trzecie 

miejsce. Wracając z nagrania miał 
poważny wypadek...

Nikola trenuje w Katowicach, 
pod okiem Anny Filipowskiej, Ja-
dwigi Krowiak i Joanny Gemlik, 
a w Tychach opiekuje się nią Mi-
rosława Gruszka trenerka akro-
batyki i skoków do wody.

Start w rozgrywanych jesie-
nią mistrzostwach świata ozna-
czał dla Nikoli pracowity okres 
podczas wakacji. Treningi w klu-
bie wtedy się nie odbywają, więc 
na ogródku działkowym tata 
(Przemysław Dynak) zrobił stelaż 
z podwieszanym kołem. Na zaję-
cia przyjeżdżali do Tychów trene-
rzy z katowickiego klubu, ponadto 
uczestniczyła w pokazach w „Le-
gendii” w Chorzowie, co było dla 
niej świetną formą treningu. Na-
wet podczas rodzinnego wyjaz-
du do Chorwacji nie zapomina-
ła o treningach. Zresztą swoimi 
ewolucjami, wykonywanymi 
na największym kempingu na wy-
spie Pag, podbiła serca publiczno-
ści z różnych stron świata.

– W Hiszpanii okazała się naj-
młodszą uczestniczką – dodaje jej 
mama. – Dała świetny popis i zo-
stała w swojej kategorii wiekowej 

wicemistrzynią świata. Jednak tak 
zauroczyła sędziów, że wręczyli jej 
również na pamiątkę złoty medal. 
Nikola jest bardzo zdeterminowa-
na i zdyscyplinowana. Jest drob-
na, lekka, ale ma bardzo dużą siłę 
w rękach i dlatego poszczególne 
elementy wykonuje z lekkością 
i dokładnie. Dlatego w krótkim 
czasie zrobiła tak duże postępy. 
Kibicuje jej cała rodzina, a naj-
większym i najgłośniejszym fa-
nem jest jej brat Nataniel. Do ni-
czego jej nie musimy namawiać, 
sama chce trenować i startować. 
Lubi się przygotowywać do wy-
stępu, zakładać stroje… Chce-
my jednak, by akrobatyka była 
dla niej przede wszystkim zaba-
wą, czymś z pogranicza teatru, 
bo przyznam, że klimat zawodów 
sportowych dla tak małych dzieci 
nie jest zbyt sprzyjający. Po pro-
stu wiele już umie, ale czas poka-
że, co wybierze.

A Nikola bardziej lubi – skoki 
do wody czy akrobatykę?

– Akrobatykę – odpowiada 
zdecydowanie Nikola. – Bo naj-
bardziej lubię się kręcić na kole 
i ćwiczyć na szarfach. No i potem 
nie trzeba suszyć włosów… ●

mistrZyni powietrZnej 
akrobatyki
poDczas Mistrzostw świata NA IbIZIE TySZANKA ZDObyłA SREbRNy MEDAL WŚRóD 
NAJMłODSZych ZAWODNIcZEK

wielki test wieDzy 
o hokeJu, systeMatyczne 
prezentacJe 
legenDarnych 
hokeistów gks poDczas 
Meczów ligowych, 
plebiscyt na naJlepsze 
szóstki w historii 
tyskiego hokeJa, 
piknik rekreacyJny 
Dla Dzieci, wystawa 
„historia Mistrzów. 50 
lat ligowego hokeJa 
w tychach” w geMini 
park – to tylko niektóre 
z przeDsięwzięć MuzeuM 
MieJskiego – tyskieJ 
galerii sportu z okazJi 
przypaDaJącego na ten 
rok Jubileuszu 50-lecia 
ligowego hokeJa 
w naszyM Mieście. w tyM 
tygoDniu czeka nas 
koleJne...

W najbliższy czwartek, 24 paź-
dziernika, o godz. 18 w TGS odbę-
dzie się spotkanie z okazji premiery 
książki Piotra Zawadzkiego „Jesz-
cze tylko jeden gol! Tyskie historie 
hokejowe”, która została wydana 
przez Muzeum Miejskie. Po kom-
pendium wiedzy o tyskim futbolu 
„GKS (wice) mistrzem jest”, fanów 
tyskiego klubu czeka podobna opo-
wieść o najbardziej utytułowanej 
tyskiej drużynie – od jej początków 
do pierwszego mistrzostwa Polski 
w 2005 roku. Najważniejsze wyda-
rzenia, ich sportowa i polityczna 
otoczka, galeria najlepszych tyskich 
hokeistów, wiele anegdot i cieka-
wostek... Wartością książki są też 
unikalne fotografie.
W spotkaniu z okazji wydania 
książki, wezmą udział wybit-
ni hokeiści, dawni zawodnicy 
GKS Tychy, Tysovii i TTS Tychy 
na czele z Mariuszem Czerkaw-

skim. Odbędzie się pokaz hokejo-
wych fotografii znanego fotografa 
Ireneusza Kaźmierczaka, a tak-
że projekcja filmu „Żeby nie tak 
ślisko” filmowca-dokumentalisty 
Wojciecha Wikarka.
Także z okazji jubileuszu 
do sprzedaży trafiła limitowana 
seria krążków hokejowych. Moż-
na je nabyć w siedzibie Muzeum 
Miejskiego w Starym Magistra-
cie (pl. Wolności 1) od ponie-
działku do piątku w godz 8-16 
oraz w czasie wydarzeń odbywa-
jących się w siedzibie muzeum, 
a także w Tyskiej Galerii Spor-
tu (ul. Edukacji 7) od wtorku 
do piątku w godz. 10-16 oraz 
w dni meczowe – w godzinach 
rozgrywania meczów piłkar-
skich. Cena: 35 zł (płatność tylko 
gotówką). Krążki będzie można 
kupić także w TGS, 24.10 pod-
czas promocji książki. ls ●

W Jastrzębiu Zdroju rozegra-
no mistrzostwach Polski mło-
dzików i młodziczek w judo. 
Bardzo dobrze spisała się za-
wodniczka UKS Ippon Tychy, 
Patrycja Stefaniuk, zdobywając 
brązowy medal.

Zaczęła wprawdzie od prze-
granej z późniejszą mistrzynią 
kraju Oliwią Ziewalicz (UKS 
Judo Skorpion Krosno), ale po-
tem zanotowała serię zwycięstw, 
która wyniosła ją na podium. 
Podopieczna trenerów Urszu-
li Bożek i Janusza Bożka poko-
nała Aleksandrę Nowaczewską 
(AZS-UKW Bydgoszcz), potem 
Joanną Grudzińską (TS Gwar-
dia Olsztyn), a w walce o me-
dal zmierzyła się z Zofią Eibin 
(UKS Judo Skorpion Krosno). 
Wykonała technikę, którą sę-
dziowie ocenili na ippon i sięg-
nęła po brąz. ls ●

Szachiści UKS SP 1 Jedyn-
ka Tychy i uczniowie I LO im. 
Kruczkowskiego – Piotr Namy-
ślak i Maksym Ząbroń – stanęli 
na najwyższym podium dwóch 
imprez mistrzowskich.

Piotr Namyślak wywalczył 
złoty medal na mistrzostwach 
Polski szkół ponadpodstawo-
wych. Jest aktualnym wicemi-
strzem Śląska w szachach kla-
sycznych do lat 18, a w swoim 

dorobku ma już medal MP – 
w ubiegłym roku wywalczył ty-
tuł wicemistrzowski. O finał ko-
lejnego krajowego czempionatu 
będzie walczył w półfinale MP 
juniorów w Ustroniu-Jaszowcu 
wraz z ośmioma innymi szachi-
stami UKS SP 1.

Z kolei Maksym Ząbroń wy-
walczył w Łaziskach Górnych ty-
tuł mistrza Śląska. Jest aktualnym 
finalistą mistrzostw Polski w sza-
chach klasycznych z listy rankin-
gowej Polskiego Związku Szacho-
wego. Podczas międzynarodowego 
turnieju w Łazach zdobył pierwszą 
normę kandydacką.

O ile Piotr nauczył się grać 
w szachy w Przedszkolu Kubusia 
Puchatka, o tyle Maksyma w taj-
niki szachów wprowadził tata. 
Dziś obaj są najbardziej utytu-
łowanymi zawodnikami tyskie-
go klubu. ls ●

jesZCZe tylko  
jeden gol!
tgs zaprasza NA PROMOcJę KSIążKI O TySKIch hISTORIAch hOKEJOWych.

Medalowy występ patrycji stefaniuk w mistrzostwach Polski.

PrZEZ IPPoN Na PodIUM

szachowe MP i MŚl.

dwóCh MIstrZów

Piotr Namyślak.

Patrycja Stefaniuk z dyplomem za III miejsce w mistrzostwach 
Polski (z prawej trener Urszula Bożek).

Maksym Ząbroń.
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muZeum na dworCu orsey 
ZNajDujeMy się Na NietyPOWyM 
DWOrcu. chOć PróżNO sZukać 
tu PasażeróW, PerONóW cZy 
rOZkłaDóW jaZDy, tO jeDNak 
POciąg ZOstał. Z tyM że Nie kO-
lejOWy, a DO sZtuki. Otóż W tyM 
MONuMeNtalNyM gMachu DaW-
NegO DWOrca OBecNie DZiała 
jeDNO Z NajPiękNiejsZych Pary-
skich MuZeóW – MuZeuM Orsay.

nie damy zniszczyć dworca!
Dwa lata – tyle czasu potrzebowali pa-
ryżanie, by wybudować nowy dworzec 
kolejowy. To rekordowo szybkie tempo 
podyktowane było tym, że w 1900 roku 
w Paryżu odbywała się słynna Wystawa 
Światowa. Wówczas wzniesiono też inny, 
znacznie słynniejszy, symbol miasta – 
wieżę Eiffel’a. Ale skąd w dworcowej 
przestrzeni pojawiły się dzieła sztuki? 
Wszystko dzięki mieszkańcom stolicy, 
którzy na wieść o tym, że stary dworzec 
ma zostać wyburzony (wraz z postępem 
technologicznym nie mieścił się w nim 
nowy skład), wyszli na ulice. Zaprote-
stowali. „Nie damy wyburzyć naszego 
dworca!” – skandowali dopóty, dopóki 
władze nie odstąpiły od decyzji. Podzia-
łało. Budynek dworca – który skądinąd 
znajduje się po przeciwnej stronie Sek-
wany niż Luwr i architektonicznie ideal-
nie nawiązuje do jego stylu – przetrwał. 
Z czasem miasto postanowiło przenieść 
do Orsey dzieła z XIX wieku, na które 
w Luwrze po prostu zaczynało brakować 
już miejsca. Tak powstało muzeum, dziś 
często określane jako…

…muzeum impresjonistów.
Obecnie Muzeum Orsey jest – zaraz 
po Luwrze – jedną z najchętniej zwie-

dzanych paryskich galerii. Szczególnie 
ulubili ją sobie polscy turyści, a nasz ro-
dzimy język słychać niemal na każdym 
kroku. Ale nie tylko. Rocznie muzeum 
odwiedzają przeszło 4 miliony zwie-
dzających! Z całego świata biją tu rze-
sze miłośników sztuki, by podziwiać 
dzieła takich mistrzów jak Vincent van 
Gogh, August Renoir, Claude Monet, 
Edgar Degas, Paul Cezanne. Te nazwi-
ska to ikony. Zachwycające jest to, że ni-
gdzie indziej nie zobaczymy w jednym 
miejscu tylu wspaniałych płócien im-
presjonistów. Obrazy, które doskonale 
znamy z licznych reprodukcji są dostęp-
ne niemal…

… na wyciągnięcie ręki.
Sama już dwukrotnie miałam przy-
jemność przemierzać z wypieka-
mi na twarzy orseyowskie koryta-
rze, a i tak marzę, by tam wrócić. Sęk 

w tym, że przepastne zbiory galerii liczą 
przeszło 4000 dzieł. Tak bogatej kolek-
cji nie sposób oglądnąć w pełni świa-
domie nawet podczas kilku precyzyj-
nie zaplanowanych wizyt. Dodatkowo 
w sezonie zwiedzanie utrudnia kolo-
rowy tłum turystów, co jest widoczne 
zwłaszcza w sali, gdzie prezentowane 
są obrazy Vincenta van Gogha. Trudno 
się do nich dostać. Co chwilę słychać 
też migawki aparatów, bo choć w każdej 
sali widnieje znak zabraniający fotogra-
fowania, to nikt – ani turyści, ani kusto-
sze – specjalnie się nim nie przejmuje. 
To nie jedyna zasada, jaką można nieco 
nagiąć. Bodajże niektórym szczęśliw-
com udało się za przyzwoleniem do-
tknąć obrazu i przejechać koniuszka-
mi palców po pociągnięciach pędzla. 
Mnie ten zaszczyt ominął, ale widzia-
łam jak pewnej nastoletniej dziew-
czynie udało się połaskotać po nosie 

samego „Białego niedźwiedzia polar-
nego” – fantastyczną rzeźbę Francoisa 
Pompona – choć w tym wypadku obe-
rwała za to solidną reprymendę. Zatem 
zdjęcia oraz filmy robić można, ale ar-
cydzieł lepiej nie tykać.

nie tylko obrazy
Wybierając się do Orsey warto zakupić 
bilet przez internet. W przeciwnym ra-
zie, aby wejść do środka, trzeba odstać 
swoje w gigantycznej kolejce. Te wszyst-
kie niewygody będą zrekompensowa-
ne już na starcie. Zwiedzających wita 
bowiem rzęsiście oświetlona i bardzo 
długa nawa, która niegdyś pełniła funk-
cję głównej hali dworca. Teraz mieści 
się tu ekspozycja XIX-wiecznej rzeźby 
francuskiej i europejskiej. W bocznych 
kameralnych salkach i krużgankach wi-
szą prace takich wielkich jak Courbet, 
Delacroix, Ingres czy Degas. Na parterze 

i pozostałych dwóch poziomach moż-
na zobaczyć jeszcze dziesiątki innych 
obrazów i rzeźb. Na szczęście orientację 
w budynku ułatwia kolor ścian: szary 
zarezerwowany jest dla impresjonizmu, 
czerwony oznacza zbiór europejskiej 
sztuki użytkowej, a na granatowych ścia-
nach powieszono dzieła postimpresjo-
nistów. Przed rozpoczęciem wycieczki 
po muzealnych korytarzach można też 
zaopatrzyć się w audioprzewodnik (nie 
ma polskiej wersji językowej), bądź w al-
bum, który jednocześnie będzie piękną 
pamiątką z podróży.

I teraz uwaga! Po przekroczeniu pro-
gów galerii, wkraczamy w inne kontinu-
um czasoprzestrzenne. Dwa ogromne 
zabytkowe zegary zdają się wisieć tu dla 
żartu, bowiem godziny spędzone w mu-
zeum Orsey uciekają w zatrważającym 
tempie. Ale, co tam! Szczęśliwi czasu nie 
mierzą… agnieszka kiJas ●

dawNo tEMU w sZtUCE (170)

waga 23.iX – 23.X
Wiadoma sprawa zmierza we właściwym 
kierunku. Nie obawiaj się, osoba spod znaku Lwa 
nie skomplikuje Twoich planów.

skorpion 24.X – 21.Xi
Nadchodzące dni będą czasem odpoczynku 
i relaksu. Propozycja od Panny przyszła w dobrym 
momencie...

strzelec 22.Xi – 21.Xii
Podaruj sobie trochę relaksu. Nie wrzucaj sobie 
na głowę dodatkowych obowiązków. I tak masz 
ich już sporo.

koziorożec 22.Xii – 19.i
Nie lubisz przegrywać, tymczasem gwiazdy 
wskazują na pewne komplikacje w wiadomej 
sprawie. Potrzebne będą stalowe nerwy.

woDnik 20.i – 18.ii
Gwiazdy wróżą pomyślność w sprawach 
finansowych. Może warto pomyśleć o jakiejś 
inwestycji?

ryby 19.ii – 20.iii
Domowy budżet będzie wymagał zdwojonej 
uwagi. Zastanów się, czy nie powinieneś rozejrzeć 
się za jakimś dodatkowym zajęciem?

baran 21.iii – 20.iV
Niedawno poznana osoba jest bardzo 
zainteresowana kontynuowaniem tej znajomości. 
czy jesteś na to gotów?

byk 21.iV – 21.V
W połowie tygodnia Twoja irytacja może sięgnąć 
zenitu. Wszystko przez niesprzyjający splot 
okoliczności z Rybą w tle.

bliźnięta 22.V – 20.Vi
Twój szef będzie miał dla ciebie atrakcyjną 
propozycję dotyczącą dalszego rozwoju Twojej 
drogi zawodowej.

rak 21.Vi – 22.Vii
W sprawach sercowych szykują się spore zawiro-
wania. chyba przesadziłeś trochę z deklaracjami, 
teraz trzeba uporządkować relacje z baranem.

lew 23.Vii – 22.Viii
Możesz spokojnie realizować swoje plany.  
Przed Tobą sporo obowiązków, ale nerwowo  
nie będzie.

panna 23.Viii – 22.iX
Niepotrzebnie tak bardzo upierasz się przy swoim 
zdaniu. Zastanów się, czy aby na pewno masz 
rację? Może jest jednak szansa na kompromis?

horoskoP
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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.

hasło z krzyżówki nr 621:
DZień NaucZyciela.

Nad Sekwaną znajduje się drugie po Luwrze najsłynniejsze paryskie muzeum. Dawniej dworzec, dziś Muzeum Orsey.
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