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Radni nastoletni
Kolejną, czwartą już kadencję zainaugurowała  
tyska Młodzieżowa Rada Miasta.

pracujemy dla dobra dziecka
Trwa kampania „19 dni przeciw przemocy  
i agresji wśród dzieci i młodzieży”.

ciężko wywalczone punkty
Hokeiści GKS Tychy musieli się srodze napracować,  
by wygrać dwa ostatnie mecze.4 6 14

bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

nr 45/624

pierwszego i drugiego dnia listopada dziesiątki tysięcy osób odwiedziło tyskie nekropolie

pamiętaliśmy
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TeaTr pełen TalenTów
W Teatrze Małym odbyła się w ub. tygodniu IV Tyska Gala 
Najzdolniejszych Uczniów, na której uczniowie i absolwenci tyskich 
szkół otrzymali wyróżnienia: Tyskie Orły czy Lider Zawodu. Ponadto 
specjalne wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, 
sportu czy sztuki otrzymało w sumie 144 uczniów.  str.3 
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W najbliższą sobo‑
tę startuje 10. edycja 
BEST Festiwalu Fil‑
mowego w Tychach. 
Festiwal odbywać się 
będzie przez dwa ko‑
lejne weekendy w sali 
koncertowej Mediate‑
ki przy al. Piłsudskie‑
go 16. Jak przystało na 
10. edycję imprezy, bę‑
dzie można w jej trak‑
cie obejrzeć dziesięć 
filmów, które rzadko 
trafiają do szerokiej 
dystrybucji. str. 8

Sześć filmów na 
weekend

SkrOmnie, 
ale zwYCiĘSkO
Wynik lepszy niż gra 
– takie opinie prze‑
ważały wśród kibiców 
opuszczających w nie‑
dzielę Stadion Miejski 
po meczu GKS – Stomil 
Olsztyn.
Tyszanie wygrali 1:0, 
ale równie dobrze mo‑
gli to – momentami 
dość nudne – spotka‑
nie przegrać. Na szczęś‑
cie napastników GKS 
po raz kolejny wyręczył 
boczny obrońca Maciej 
Mańka. str. 13
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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

kondolencje

kondolencje

Na cmentarzach i przy para‑
fiach w Tychach i Bieruniu 
kwestowało ponad 300 wo‑
lontariuszy szkolnych i hospi‑
cyjnych. Mieszkańcy Tychów 
i przyjezdni odwiedzający gro‑
by swoich bliskich jak zwykle 
wykazali się hojnością. Łącz‑
nie na 7 cmentarzach zebrano 

93.778,19 zł. Pieniądze będą 
przeznaczone na utrzyma‑
nie Domu Hospicyjnego przy 
ul. Żorskiej.

Najwięcej wrzucono do pu‑
szek na cmentarzu komunal‑
nym w Wartogłowcu: 1 listopa‑
da udało się tam zebrać ponad 
38 tys. zł. Na cmentarzu przy 

parafii św. Marii Magdaleny 
we Wszystkich Świętych zebra‑
no prawie 15 tys. zł. Na innych 
cmentarzach (przy parafii Du‑
cha Świętego, na Świerczyńcu 
oraz przy parafii Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela w Cielmicach) 
łączna zebrana kwota to blisko 
20 tys. zł. Kwesta przy cmenta‑

rzu przy parafii pw. św. Bartło‑
mieja Apostoła w Bieruniu Sta‑
rym przyniosła kwotę 6,8 tys. 
zł. Przy parafii pw. Matki Bo‑
żej Pośredniczki Wszelkich Łask 
w Urbanowicach zebrano nieco 
ponad 3 tys. zł.

W dniu 2 listopada zebrano 
jeszcze ponad 11 tys. zł. sw ●

w dniach 1 i 2 listopada odbyła się dwudziesta już kwesta listopadowa na rzecz Hospicjum im. św. Kaliksta I.

pOnad 93 TYS. zł w puSzkaCh
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reklama

reklama

Pomysł zrodził się podczas opra‑
cowywania oświatowej strategii 
dla Tychów na lata 2015‑20, 
a pierwsza Gala odbyła się w roku 

2016 r. Jak łatwo policzyć, już 
po raz czwarty Teatr Mały wy‑
pełnia się talentami po brzegi. 
W tym roku 19 uczniów odebrało 

wyróżnienia (Tyskie Orły, Lider 
Zawodu – 500 zł przez 10 miesię‑
cy) wraz z listami gratulacyjny‑
mi od Prezydenta Miasta Tychy 
Andrzeja Dziubę, które wręczali 
z‑ca prezydenta Maciej Grama‑
tyka oraz przewodnicząca Rady 
Miasta Tychy Barbara Koniecz‑
na. Na scenie pojawili się także 
beneficjenci stypendiów Preze‑
sa Rady Ministrów,  stypendium 
IV edycji Projektu Śląskie,  sty‑
pendium programu wspierania 
edukacji,  laureaci konkursów 
przedmiotowych oraz uczniowie 
z sukcesami naukowymi, arty‑
stycznymi, sportowymi, w kate‑
gorii specjalnej i w pozostałych 
dziedzinach. Otrzymali przeróż‑
ne nagrody ufundowane przez 
sponsorów oraz listy gratula‑
cyjne.

– Poziom talentu na tej sali 
przekracza wszelkie dopuszczal‑
ne normy – tymi słowami rozpo‑
czął swoje przemówienie Maciej 
Gramatyka zastępca prezyden‑
ta Tychów ds. społecznych. – Je‑
stem z was dumny, to co robicie, 
jak się rozwijacie jest naprawdę 
imponujące! Gratuluję nauczycie‑
lom, bo to oni podają wam rękę 
i rozpalają w was chęć zdobywa‑
nia wiedzy oraz odkrywają wa‑
sze talenty i wreszcie gratuluję ro‑
dzicom. Bez nich wasze sukcesy 
nie byłyby możliwie, to oni po‑
święcają czas i często także pie‑
niądze, by ich dzieci mogły rea‑
lizować swoje pasje – mówił z‑ca 
prezydenta.

Na zakończenie Gali głos za‑
brała jedna z nagrodzonych. 
– Jest to dla nas ogromne wy‑
różnienie i zaszczyt. Bycie tutaj 
to zwieńczenie roku tytanicznej 
pracy. Chciałabym zaznaczyć, 
że za naszymi sukcesami stoi 
cały sztab oddanych nam lu‑
dzi. Rodzice, nauczyciele, peda‑

godzy czy trenerzy – to oni po‑
święcają swój czas, aby pomóc 
nam odnaleźć nasze najcenniej‑
sze cechy i je rozwijać. Ale po‑
dziękowania należą się również 
naszym miejskim urzędnikom, 
którzy dostrzegli w nas warto‑
ści godne nagrody i dzięki nim 
możemy korzystać z wspierają‑

cych programów czy brać udział 
w takich galach – przemawiała 
w imieniu wszystkich uczniów 
Agnieszka Czapska z I LO.

Gala obfitowała w liczne poka‑
zy artystyczne. Wystąpili m.in.: 
Łukasz Steczek, grupa taneczna 
Free Smile czy Zespół Taneczny 
Corrida.. kaMil peszat ●

Rada Miasta uchwaliła podczas 
swojej sesji 31 października nowe 
stawki podatku od nieruchomo‑
ści, które obowiązywać będą 
na terenie Tychów w 2020 roku. 
Będą nieznacznie wyższe od tych, 
które mamy w mieście obecnie.

Górne granice stawek, określa‑
ne przez ministerstwo finansów, 
ulegają corocznie zmianie na na‑
stępny rok podatkowy w stopniu 
odpowiadającym wskaźniko‑
wi cen w stosunku do roku po‑
przedzającego (w tym roku jest 
to wskaźnik 1,8%). W ślad za tym 

gminy dokonują korekty stawek 
swoich opłat lokalnych i to właś‑
nie uczyniła w czwartek tyska 
Rada Miasta.

Uspokajamy jednak miesz‑
kańców – w przypadku zabu‑
dowy mieszkalnej zmiany są 
nieznaczne, można rzec gro‑
szowe i nie obciążą w drama‑
tyczny sposób budżetów tyszan. 
Stawka dla budynków miesz‑
kalnych lub ich części wzrosła 
z 0,55 zł za metr kw. do 0,60 zł 
za metr kw. Zatem przykłado‑
wo: w przypadku mieszkania 

o powierzchni użytkowej 60 m 
kw. dodatkowy koszt wyniesie 
3 złote rocznie, zaś np. właści‑
ciel domu o powierzchni użyt‑
kowej 150 m kw. zapłaci w roku 
2020 kwotę o 7,50 zł wyższą – 
także w skali roku.

W przypadku budynków zwią‑
zanych z prowadzeniem działal‑
ności gospodarczej przyszłorocz‑
na stawka wzrośnie o 1,8%, zaś 
dla gruntów związanych z pro‑
wadzeniem działalności gospo‑
darczej, stawka będzie wyższa 
o 2,2%. ww ●

Rada Miasta uchwaliła nowe stawki podatkowe.

wiĘCej, ale nieznaCznie

teatR pełeN taleNtóW
już po Raz czwaRty MIEJSKIE CENTRuM OŚWIATy ZORGANIZOWAłO TySKą GALę NAJZDOLNIEJSZyCH uCZNIóW.

kondolencje

Przewodnicząca RM Barbara Konieczna i wiceprezydent Maciej Gramatyka 
wręczyli wyróżnienia najzdolniejszym tyskim uczniom.

w teatRze MaŁyM odbyŁa się w ub. tygodniu iV 
tyska gala najzdolniejszych uczniów, na któRej 
uczniowie i absolwenci tyskich szkóŁ otRzyMali 
wyRóżnienia: tyskie oRŁy czy lideR zawodu. 
ponadto specjalne wyRóżnienia za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie nauki, spoRtu czy 
sztuki otRzyMaŁo w suMie 144 uczniów. galę 
zoRganizowaŁo Miejskie centRuM oświaty wRaz 
ze sponsoRaMi nagRód (tyską podstRefą ksse, 
wodnyM paRkieM tychy, fiRMaMi MasteR odpady 
i eneRgia, n-seRwis, gRupa e, bilans i geMini paRk).
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Prezydent Miasta Tychy
działając na postawie § 11 ust. 14 Zarządzenia nr 0050/180/17 Prezydenta Miasta 

Tychy z dnia 5 czerwca 2017 r. (z późn. zmianami ) w sprawie szczegółowych zasad 

wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Tychy  

wycofuje lokal użytkowy przy ul. Bibliotecznej 12  z  przetargu ogłoszonego na dzień 

6 listopada 2019 r.

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

przy al. Niepodległości nr 49, VII piętro,  
został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący:

–  sprzedaży na rzecz najemcy garażu nr 11 o pow. użytkowej 16,35 m² położonego przy ulicy   
Elfów wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 0,3360 części w działce nr 488/13 
o pow. 0,0061ha. 

Lista studentów, którym przyznano 
w 2019 roku stypendium  
Samorządu Miasta Tychy 
„Quod discis, tibi discis”

1. DYrBUŚ Maciej
2. EJCHOrst Klaudia

3. GOŃDA Alicja
4. GrZECH rafał
5. JANKO Kamil

6. MALErCZYK Angelika
7. MANAsAr Maisa

8. PUDEŁKO Katarzyna
9. PUDEŁKO Piotr

10. sACHA Krzysztof
11. tYŚKIEWICZ Katarzyna

12. WILGA Małgorzata
13. WIEWIÓrA Dominika

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
/-/Barbara Konieczna

komunikaty

Szkoła Podstawowa nr 35 im. 
Matki Teresy z Kalkuty będzie 
w tym roku w sposób szczegól‑
ny świętować rocznicę odzyska‑
nia przez Polskę niepodległości, 
a także stulecie wybuchu powstań 
śląskich i rocznicę powrotu części 
Górnego Śląska do Rzeczypospo‑
litej. Uroczystość zatytułowana 
„Drogi do wolności 1918‑1989” 
będzie upamiętniać także odzy‑
skanie przez Polskę suwerenno‑
ści w 1989 r.

W piątek, 8 listopada o go‑
dzinie 9.30 w szkole rozpocznie 
się spotkanie historyczno‑arty‑
styczne. Zostanie otwarta wy‑
stawa, według pomysłu Jakuba 
Tepera, utworzona z prywat‑
nych zbiorów rodzinnych ucz‑
niów. Gościem specjalnym bę‑
dzie dr Bronisław Korfanty, 
stryjeczny wnuk Wojciecha Kor‑
fantego, który przybliży działa‑
nia swojej rodziny w kontekście 
zmagań mieszkańców o polski 

Śląsk. Dodatkowymi atrak‑
cjami będą występy m.in gru‑
py jazzowej Raczkowski/Kost‑
ka Duo oraz szkolnego kółka 
teatralnego w przedstawieniu: 
„Przejęcie Śląska przez Polskę 
1922 roku”.

Uroczystość będzie pierwszym 
z cyklu wydarzeń, które osiągną 
swoje apogeum w czerwcu 2022 r. 
– w 100. rocznicę przyłączenia 
części Górnego Śląska do Rze‑
czypospolitej. sw ●

28 paździeRnika odbyŁa 
się inauguRacyjna 
sesja nowej kadencji 
MŁodzieżowej Rady 
Miasta tychy. MŁodzi 
Radni będą doRadzać 
Radzie Miasta 
tychy w spRawach 
dotyczących dzieci 
i MŁodzieży pRzez 
najbliższe dwa lata. 
w jej skŁad weszŁo 
26 osób.

– Młodzieżowa Rady Miasta 
ma charakter doradczy, jednak 
tyscy radni bardzo liczą na to, 
że będziecie reprezentowali swo‑
ich rówieśników, przedstawiali 
ich potrzeby, zgłaszali pomysły 
i wyrażali opinie o działaniach 
organów samorządu terytorial‑
nego, które dotyczą młodzieży. 
Mam nadzieję, że w pełni wyko‑
rzystacie te narzędzia i możliwo‑
ści, które otrzymaliście – mówiła 

podczas inauguracji przewodni‑
cząca Rady Miasta Tychy Barbara 
Konieczna, która odebrała ślubo‑
wanie młodych radnych.

W skład MRM wchodzą kan‑
dydaci wybrani w wyborach 
szkolnych oraz z wolnych zgło‑
szeń przeprowadzonych podczas 
sesji Młodzieżowej Rady. – Każ‑
da szkoła miała prawo wskazać 
do składu Młodzieżowej Rady 
do trzech kandydatów –mówi 
Iwona Roztropowicz naczelnik 
Wydziału Obsługi Rady Miasta 
w UM Tychy. – Chęć posiadania 
swoich przedstawicieli zgłosiło 
8 szkół: Technikum TEB Eduka‑
cja, I Liceum Ogólnokształcące 
im. L. Kruczkowskiego, II Liceum 
Ogólnokształcące im. C.K. Nor‑
wida, III Liceum Ogólnokształcą‑
ce im. S. Wyspiańskiego, Zespół 
Szkół nr 1 im. Gustawa Morcin‑
ka, Technikum nr 2, Zespół Szkół 
nr 4 i Zespół Szkół nr 6.

Przewodniczącym Młodzie‑
żowej Rady Miasta Tychy został 
na kolejną kadencję wybrany To‑
masz Budziosz, fukcje wiceprze‑
wodniczących objęli Łukasz Waw‑
rzyczek, Wiktor Matyja i Mikołaj 
Figlarski, a sekretarzem młodzie‑
żowej rady została Magdalena Ki‑
lian.

W skład Młodzieżowej Rady 
Miasta Tychy weszli: Tomasz Bu‑
dziosz, Błażej Danel, Remigiusz 
Faber, Mikołaj Figlarski, Wero‑
nika Gałka, Amelia Gniadek, Ka‑
mil Janisz, Patrycja Kania, We‑
ronika Kieliba, Magdalen Kilian, 
Klaudia Kramarz, Karol Krupiak, 
Dominik Kwiatkowski, Filip Len‑
kiewicz, Patryk Lipowski, Julia 
Loska, Wiktor Matyja, Emilia Mi‑
kołajko, Paweł Piwko, Emilia Po‑
loczek, Jakub Siejka, Aleksandra 
Skowronek, Paweł Stokłosa, Se‑
bastian Stokłosa, Łukasz Wawrzy‑
czek i Weronika Woźniak.
kaMil peszat ●

z inicjatywy 
stowaRzyszenia 9 
gwiazd poŁudnia, 
czyli gRupy kobiet, 
któRych pRioRyteteM 
jest szukanie dawców 
szpiku do bazy dkMs, 
powstaŁ nowy MuRal 
pRzy hali spoRtowej 
pRzy al. piŁsudskiego, 
pRoMujący 
potencjalnych 
dawców szpiku. jest to 
kolejna taka akcja po 
waRszawie, wRocŁawiu, 
katowicach czy 
taRnobRzegu.

– Skrzydła są pięknym symbo‑
lem. Świadczą o wielkim poten‑
cjale i dobroci. Dlatego właśnie 
zorganizowałyśmy taką akcję, aby 
promować dzielenie się szpikiem 
z potrzebującymi. Wcześniejsze 
murale cieszą się sporą popu‑
larnością. Dużo osób robi sobie 

przy nich zdjęcia i wrzuca do me‑
diów społecznościowych. Dzięki 
temu w prosty sposób promujemy 
fundację DKMS, która od 2008 r. 
poszukuje potencjalnych dawców 
na całym świecie – mówiła Marta 
Tabaka jedna z 9 Gwiazd. Warto 
przypomnieć, że grupa obchodzi‑

ła 19 października pierwszą rocz‑
nicę działalności, podczas której 
zarejestrowano 537 potencjalnych 
dawców szpiku. Cała akcja odbyła 
się pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Tychy i przy 
współpracy Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów. kp ●

◆ 31.10 NA sKrZYżOWANIU 
ULIC żWAKOWsKIEJ I KOPEr-
NIKA doszło do zderzenia daewoo 
i autobusu komunikacji miejskiej. 
Nie było w nim pasażerów, jechał 
pusty na początkowy przystanek. 
Obu kierowców poddano badaniu 
na trzeźwość i okazało się, że pro‑
wadzący autobus był trzeźwy, na‑
tomiast 27‑letni kierowca daewoo, 
obywatel Ukrainy, miał ponad 1,5 
promila. Z ustaleń policji i relacji 
kierowcy autobusu wynika, że kie‑
rowca daewoo jadąc lewym pasem 
do skrętu w ul. Kopernika (w kie‑
runku ul. Harcerskiej) przejechał 
skrzyżowanie na wprost i nie sto‑
sując się do znaków drogowych, 
doprowadził do kolizji.
◆ NA AL. BIELsKIEJ, tuż przed 
granicą Tychów z Kobiórem, 
30.10 zderzyły się trzy pojazdy – 
chrysler, mitsubishi i kia. Wstęp‑
nie ustalono, iż winnym zdarzenia 
jest kierowca chryslera, który ude‑
rzył w tył mitsubishi, a ten z ko‑
lei w znajdującą przed nim kię. 
Na szczęście uczestnikom zda‑
rzenia nic się nie stało.
◆ NA OZNAKOWANYM PrZEJ-
ŚCIU DLA PIEsZYCH na ul. Hie‑
rowskiego doszło 28.10 do potrą‑

cenia pieszego. Policjanci ustalili, iż 
winnym spowodowania zdarzenia 
był pieszy, który wszedł na oznako‑
wane przejście wprost pod nadjeż‑
dżające daewoo nubira. Pieszy trafił 
pod opiekę ratowników medycz‑
nych i został ukarany mandatem.
◆ DUżE UtrUDNIENIA W rU-
CHU spowodowało 28.10 przed 
godz. 14 zderzenie na ulicy To‑
warowej, na pasie w kierunku cen‑
trum miasta, dwóch samochodów 
osobowych. Podróżującym mer‑
cedesem i oplem na szczęście nic 
się nie stało. Zdaniem policji kie‑
rowca opla, wykonując manewr 
zmiany pasa ruchu nie zachował 
należytej ostrożności i uderzył 
w jadącego lewym pasem merce‑
desa, który wpadł w poślizg.

◆ PrZEZ CZtErY DNI W rA-
MACH AKCJI „ZNICZ” ponad 
200 tyskich policjantów oraz 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
dbało o bezpieczeństwo osób od‑
wiedzających groby. Funkcjona‑
riusze czuwali nad płynnością 
ruchu w rejonie głównych cią‑
gów komunikacyjnych, jak rów‑
nież patrolowali okolice cmenta‑
rzy i parkingów, dbając o mienie 
i bezpieczeństwo osób tam prze‑
bywających.
W czasie świątecznego weeken‑
du na tyskich drogach nie doszło 
do żadnego wypadku, policja 
odnotowała 16 kolizji, zatrzyma‑
ła siedmiu nietrzeźwych kierują‑
cych, w tym trzech rowerzystów. 
ls ●

RadNi NastoletNi
MŁodzieżowa Rada Miasta ROZPOCZęłA NOWą KADENCJę.

Podczas inauguracyjnej sesji młodzi radni wsparli kampanię „19 dni bez przemocy”.

Ka
m

il P
es

za
t

spotkania, wystawa, koncert, spektakl i goście.

drOgi dO wOlnOśCi 1918-1989

gWiaZdy sZukają 
daWCóW
nowy MuRal PRZy HALI SPORTOWEJ.

Z nowym muralem bardzo korzystnie wychodzi się na zdjęciach.

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Tychy

nr GWB.6740.5.4.2019.BC
z dnia 24 października 2019 r.

Na podstawie art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 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 30 września 
2019 r. (uzupełniony po wezwaniu w dniu 17 października 2019 r.) Pana Krzysztofa Fabian, 
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20 marca 2018 r. Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, który działa na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 
Miasta Tychy Nr 077/75/18 z dnia 19 marca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 
dla zadania pn:

„Budowa ul. Grzybowej w Tychach.”

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości lub ich części według katastru 
nieruchomości:
Gmina Tychy/Obręb Tychy
791/16, 923/1, 924/1, 1580/12, 1585/12, 5304.
Działki podlegające podziałowi:
791/16, 923/1, 924/1, 1580/12.
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

komunikat

kRonika policyjna
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WIELKIE WYMIErANIE
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W czwartek, 31.10 na Placu Baczyńskiego grupa aktywistów Młodzieżowego Strajku 
Klimatycznego zorganizowała „Wielkie wymieranie”. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi 
przechodniów na problem kryzysu klimatycznego, z którym obecnie się zmagamy oraz 
masowego wymierania gatunków. uczestnicy przez kilkanaście minut leżeli nieruchomo na 
ziemi. Przynieśli ze sobą banery z hasłami, które dopełniały inicjatywę. Mg ●

25 października setną rocznicę 
urodzin obchodziła Gertruda 
Makosz (na zdjęciu w środku). 
Z życzeniami przybyli tego dnia 
do jubilatki m.in. zastępca pre‑
zydenta Tychów Igor Śmietański 
oraz radna Lidia Gajdas.

Pani Gertruda mieszka w Urba‑
nowicach, gdzie cieszy się doskona‑
łym, jak na swój wiek, zdrowiem. 
Być może czasem porusza się z „bal‑
konikiem”, ale – jak mówią dzieci 
– „sama wokół siebie oporządzi, 
zaparzy kawę czy herbatę, a nawet 

ustruga ziemniaki na obiad”. Senior‑
ka wychowała troje dzieci i dorobiła 
się 12 wnucząt i 2 prawnucząt.

W Tychach obecnie mieszka 
10 osób, które skończyły 100 lat. 
Najstarsza tyszanka urodziła się 
w sierpniu 1915 roku. kp ●

w galeRii zespoŁu szkóŁ 
nR 1 odbyŁ się weRnisaż 
pRac nieżyjącego już 
tyskiego aRtysty jana 
nowaka. wśRód gości 
znaleźli się M.in. cóRka 
aRtysty kataRzyna 
nowak-zagóRska, 
dŁugoletni dyRektoR 
paŁacu MŁodzieży 
w katowicach 
jan kulbicki czy 
zapRzyjaźnieni aRtyści: 
beata wąsowska 
i lech kowalczyk 
oRaz uczniowie 
i pRzedstawiciele 
Mediów.

Na kilkanaście przedstawionych 
prac składały się oleje na płótnie, 
rysunek czy tempera. Zaprezen‑
towano głównie pejzaże, w tym 
włoskie, ale również odnoszące 
się do śląskich korzeni artysty, 
gdzie panuje motyw miejskich 
ulic i kościołów.

– Wraz z nowym rokiem 
szkolnym rozpoczęliśmy nowy 
rok działalności artystycznej 
z pomocą prezes Śląskiego To‑
warzystwa Kultury Teresy Wo‑
dzickiej, dzięki której dziś inau‑
gurujemy działalność wystawą 
prac Jana Nowaka. Specjalne po‑
dziękowania należą się Katarzy‑
nie Nowak‑Zagórskiej. Córka ar‑
tysty udzieliła szkole możliwość 
pokazania prac twórcy – rozpo‑
częła dyrektor ZS nr 1 Grażyna 
Jurek.

Trzeba przypomnieć w tym 
miejscu, że Tychy mają długą 
tradycję szkolnych galerii sztuki. 
Zaczęła się ona w dawnym Ze‑
spole Szkół Zawodowych, gdzie 
Teresa Wodzicka zorganizowa‑
ła przestrzeń dla uczniów chcą‑
cych zapoznać się ze sztukami 
plastycznymi. – Nasza galeria 
co prawda jest młodziutka, ale 
właśnie te tradycje chcemy kon‑

tynuować. W szkołach ponad‑
podstawowych uczniowie muszą 
wybierać między zajęciami z pla‑
styki, muzyki czy filozofii. Dzię‑
ki zawsze otwartej galerii dajemy 
uczniom możliwość poszerzenia 
swoich horyzontów – dodała dy‑
rektor.

– Dzisiejszy bohater dorobił 
się ponad 120 wystaw indywi‑
dualnych w najlepszych gale‑
riach w kraju i zagranicą. Wy‑
stawiał choćby w Monachium, 
Brukseli czy Barcelonie. Swoje 
umiejętności kształcił na Aka‑
demii Sztuk Pięknych w Kra‑
kowie. W 1960 roku zamieszkał 
w Tychach i tutaj rozwijał war‑
sztatowo litografię, akwafortę, 
akwatinę, mezzotinę, suchą igłę 
oraz malarstwo, rysunek, pla‑
kat i grafikę książkową – Teresa 

Wodzicka przybliżyła sylwetkę 
Jana Nowaka. Artystę wspo‑
mniał również Jan Kulbicki: 
– Bardzo wszechstronnie uzdol‑
niony i pracowity człowiek. Grał 
choćby na gitarze. Pomysł zwią‑
zania Śląskiej Jesieni Gitarowej 
z malarstwem zrodził się właś‑
nie w głowie Jana. Zapoczątko‑
wał wyjazdy tyskich artystów 
do warszawskiej Zachęty (Na‑
rodowa Galeria Sztuki). Był oso‑
bą bardzo gościnną, stąd sporo 
wydarzeń artystycznych odby‑
wało się u niego w domu, który 
po prawdzie funkcjonował jako 
wspaniała galeria sztuki.

Organizatorzy złożyli podzię‑
kowania na ręce Lecha Kowalczy‑
ka, który zadbał o techniczne do‑
stosowanie sali do potrzeb galerii. 
kaMil peszat ●

jak wyglądaŁ 
MunduR żoŁnieRza 
w 1939 Roku? do czego 
sŁużyŁy Menażki? 
jak gen. wŁadysŁaw 
andeRs walczyŁ 
z analfabetyzMeM? 
co lubiŁ pić niedźwiedź 
wojtek? na te i wiele 
innych pytań uczniowie 
klas i-Viii poznali 
odpowiedzi podczas 
nietypowej lekcji 
histoRii, jaka MiaŁa 
Miejsce 23 paździeRnika 
w szkole podstawowej 
nR 23.

Zaproszeni goście: Arkadiusz 
Dominiec – ze Stowarzysze‑
nia Rekonstrukcji Historycznej 
„73 Pułk Piechoty” oraz Ro‑
bert Garncarzyk i Milan Ster‑
nik z Grupy Rekonstrukcji Hi‑
storycznej „Karpaty” w swoich 
opowieściach przenieśli słucha‑
czy w czasy II wojny światowej. 
Opowiedzieli między innymi 
o Bitwie Wyrskiej z września 
1939 roku oraz udziale Polaków 
w bitwie pod Tobrukiem.

– Ponieważ prowadzę w Ty‑
chach Muzeum Śląskiego Wrześ‑
nia 1939, wziąłem ze sobą kilka 
eksponatów – mówi Arkadiusz 
Dominiec. – Opowiadałem o wy‑
posażeniu, umundurowaniu Woj‑
ska Polskiego z września ‘39, ale też 
o samej pasji historycznej, jak ona 
się u mnie narodziła. Staram się za‑
szczepić tego historycznego „bak‑
cyla” dzieciom i młodzieży, dlate‑
go chętnie organizuję takie lekcje 
w szkołach i przedszkolach.

Obszarem zainteresowania 
Arkadiusza Domińca są przede 
wszystkim pierwsze dni II wojny 
światowej, czyli wrzesień 1939 r. 
– Natomiast moi koledzy z gru‑
py „Karpaty” opowiadali o fron‑
cie zachodnim, czyli później‑
szym okresie II wojny. To już 
inne umundurowanie i inna opo‑
wieść, m.in walki pod Tobrukiem, 
toczące się na pustyni.

Do najciekawszych ekspona‑
tów prezentowanych podczas za‑
jęć, oprócz umundurowania i wy‑
posażenia żołnierza, należała broń: 
karabin maszynowy MG13, karabi‑
ny Manlicher M95, Mauser wz. 98 
oraz pistolet VIS wz. 35. Uczniowie 

mogli z bliska obejrzeć karabiny, 
a nawet ich dotknąć pod czujnym 
okiem prowadzącego lekcję. Młod‑
si uczniowie z wypiekami na twa‑
rzy słuchali historii niedźwiedzia 
Wojtka, jednego z żołnierzy II Kor‑
pusu Polskiego. Nosił on skrzyn‑
ki z amunicją i przeszedł cały szlak 
bojowy z armią gen. Andersa. Wie‑
le emocji wzbudziło przymierza‑
nie tzw. naleśnika, czyli hełmu uży‑
wanego przez żołnierzy angielskich 
w Afryce Północnej. W pamięci 
czyściochów pozostał washroll – 
zestaw do higieny osobistej armii 
brytyjskiej.

Warto dodać, że inna gru‑
pa uczniów SP nr 23 (klasy VIII 
i VII) uczestniczyła w ciekawej 
wyjazdowej lekcji chemii w pra‑
cowni Pałacu Młodzieży w Kato‑
wicach. Podczas zajęć uczniowie 
mieli okazję przeprowadzić wie‑
le ciekawych doświadczeń che‑
micznych m.in.: spalanie magne‑
zu, fajerwerki, fotobłysk, srebrne 
litery oraz gąbka cynowa. Ob‑
serwowali reakcje sodu z wodą, 
miedzi z kwasem azotowym czy 
też palącego się magnezu z wodą. 
sw ●

życzenia dla dostojnej jubilatki 

100 laT TO za małO
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NoWak Na iNauguRaCję
w zespole szkóŁ nR 1 POWSTAłA KOLEJNA W TyCHACH SZKOLNA GALERIA SZTuKI.

Dyrektor ZS nr 1 Grażyna Jurek (z lewej) wraz z prezes 
Śląskiego Towarzystwa Kultury Teresą Wodzicką (obok) 

kontynuują długą tradycje tyskich galerii szkolnych.
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ŻyWa lekCja histoRii
pRzedstawiciele histoRycznych gRup RekonstRukcyjnych PRZyBLIżALI uCZNIOM 
SZKOły PODSTAWOWEJ NR 23 (W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNyM NR 2 W CIELMICACH) 
HISTORIę II WOJNy ŚWIATOWEJ.
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w zeszŁoRocznej edycji 
kaMpanii aktywnie 
uczestniczyŁy: 
joanna kośMińska 
(pedagog, inteRwent 
kRyzysowy – specjalista 
psychologii kRyzysu), 
lucyna kubecko 
(psycholog, tReneR 
i psychoteRapeuta, 
coach) oRaz anna 
kRzystyniak (pedagog, 
oligofRenopedagog) 
– panie pRacujące 
na co dzień w poRadni 
psychologiczno–
pedagogicznej 
w tychach.

rozpoczęła się 9. edycja światowej 
kampanii 19 dni. na każdy dzień 
zaplanowany jest inny motyw 
przemocy wobec dzieci. część 
z nich nie dotyczy naszego miasta, 
jak choćby wciąganie dzieci 
w konflikty zbrojne…
LUCYNA KUBECKO: – Niestety, 
wciągamy dzieci w konflikty… 
Używamy dzieci jako karty 
przetargowej przy rozwodzie, 
jako „narzędzia” w walce 
ze współmałżonkiem. To prze‑
moc w białych rękawiczkach. 
Nie ma śladów, że coś się dzieje 
niewłaściwego – a jest to de‑
wastujące dla psychiki dziecka. 
Wciąganie dziecka w koalicję 
przeciwko drugiemu rodzi‑
cowi to deptanie jego uczuć, 
manipulowanie nimi. Najczęściej 
dzieci nie widzą w mamie czy 
w tacie wroga, a są wmieszane 
w walkę między rodzicami, 
którzy przestali się dogadywać. 
Niestety coraz więcej jest takich 
przypadków.

ale społecznie jest chyba mniejsze 
przyzwolenie na stosowanie 
fizycznej przemocy wobec dzieci?
LUCYNA KUBECKO: – Widzi‑
my zmianę świadomości w kwe‑
stii klapsów. Na zajęcia „Szkoły 
dla rodziców” coraz częściej 
przychodzą rodzice, bo chcą się 
nauczyć, jak w sposób pokojowy 
rozwiązywać konflikty.
ANNA KrZYstYNIAK: 
– Upokarzającym zachowaniem 
jest praktyka tzw. czarnych 
pieczątek w przedszkolach. Dzie‑
cko za złe zachowanie dostaje 
„czarny znaczek” na rączce. Jest 
to forma jawnej stygmatyzacji. 
Pedagog, wychowawca, rodzic 
to poszukiwacz złota. Mamy 
przesiać piasek i ucieszyć się 
z jednej grudki złota, którą 
znajdziemy. Nie powinniśmy się 
skupiać na piasku – na negatyw‑
nym zachowaniu, powinniśmy 
dostrzegać złoto – wszystko 
to, co dobrego dziecko robi. 
I to akcentować. Naszym 
zadaniem w ciągu dnia jest 
stworzenie takich sytuacji, 
by dziecko mogło zaprezentować 
nam, coś dobrego.
JOANNA KOŚMIŃsKA: – Cza‑
sami do poradni przychodzą 
rodzice i z obawą, niepokojem 
zaczynają mówić o trudnych 
zachowaniach swoich dzieci. 
Na nasze pytanie, zadane po to, 
by poznać dziecko całościowo: 
„Co może Pan/Pani dobrego 
powiedzieć o swoim dziecku? 
” – zapada cisza. To pytanie 
bywa kłopotliwe dla rodziców. 
Nazywanie i podkreślanie 
codziennie dobrych zachowań 

– jak na przykład starcie kurzu 
z mebli – sprawia, że w dziecku 
budzi się wewnętrzna motywacja 
do powtarzania tych zachowań, 
które są zauważane przez 
dorosłego i postrzegane jako 
dobre.

czy trudniejsza jest współpraca 
z rodzicem dziecka krzywdzonego 
czy z krzywdzącego?
LUCYNA KUBECKO: – W obu 
przypadkach w grę wchodzą 
wysokie emocje. To, co mówi 
rodzic, to często tylko wycinek 
całej sytuacji. Dlatego staramy 
się poznać problem dokładnie. 
Opracowujemy strategię, 
w której uczestniczą wszystkie 
osoby zaangażowane w proces 
wychowawczy. Pracujemy 
z rodzicami na rzecz dzieci 
bo to oni są „rusztowaniem” dla 
wszystkiego, co się w dzieciach 
dzieje. Jeżeli oni wzmocnią swoje 
kompetencje wychowawcze, 
to będą skutecznym wsparciem 
dla swojego dziecka, aby ono ani 
nie musiało być sprawcą ani nie 
weszło w rolę ofiary.
ANNA KrZYstYNIAK: – Dzie‑
cko, które jest „agresorem” jest 
też w jakimś sensie „ofiarą”. 
To jest jego sposób na radzenie 
sobie w trudnej sytuacji. Dla 
dzieci dorośli są matrycą, z któ‑
rej czerpią przykład. Czasem 
ich naśladują, a czasem poprzez 
trudne zachowanie chcą zwrócić 
na siebie ich uwagę. Dzieci mają 
ogromne poczucie krzywdy, gdy 
rodzice dbają tylko o materialne 

zabezpieczenie, a nie poświę‑
cają im czasu i zaangażowanej 
uwagi.

na jakie sygnały rodzice powinni 
zwracać uwagę?
ANNA KrZYstYNIAK: – Młod‑
sze dzieci są bardziej bezpośred‑
nie w okazywaniu tego, że dzieje 
się coś niedobrego. Objawy takie 
jak: niespokojny sen, moczenie 
nocne, bóle brzucha, ciągła 
niechęć do przedszkola – mogą 
zastanawiać, dlaczego dziecko, 
tak się zachowuje.
LUCYNA KUBECKO: 
– U starszych dzieci niepokojące 
mogą być tendencje unikowe 
w zachowaniu, czyli: „Nie pójdę 
do szkoły bo…” i różne tłuma‑

czenia. Zamykanie się w sobie, 
wycofywanie się z różnych 
form rówieśniczych kontaktów, 
z aktywności, z realizowania 
swojego hobby.
JOANNA KOŚMIŃsKA: – Gdy 
widzimy, że dziecko jest smutne, 
zniechęcone, przygnębione, chce 
przebywać w samotności. Naszą 
uwagę powinna także zwrócić 
duża zmienność nastrojów, 
labilność emocjonalna i impul‑
sywność dziecka.
LUCYNA KUBECKO: – Tak. 
Z jednej strony nastolatek 
się wykłóca i czyni wyrzuty 
z pretensjami… a za chwilę jest 
zamknięty i apatyczny. Ważne, 
by nie mylić smutku i tzw. „doła” 
z depresją. Depresję trudno 

zdiagnozować, ale nie wolno jej 
zbagatelizować.

czy do poradni psychologiczno–
pedagogicznej trzeba się zgłosić 
za pośrednictwem szkoły?
JOANNA KOŚMIŃsKA: 
– Do Poradni nie trzeba mieć 
skierowania. Każdy rodzic może 
przyjść z ulicy i się umówić. 
Dla rodziców prowadzimy: 
„Akademię Świadomego Rodzi‑
ca’’ – to jednorazowe spotkania 
warsztatowe doskonalące umie‑
jętności wychowawcze, na które 
można się zapisać poprzez stronę 
internetową poradni. Dla dzieci 
i młodzieży organizujemy grupy 
edukacyjno–terapeutyczne, 
które są treningiem umiejętności 
społecznych. Na indywidualne 
spotkania ze specjalistami trzeba 
się zapisać, natomiast z form 
grupowych można skorzystać 
od zaraz.
LUCYNA KUBECKO: – Prosimy, 
by zapisując dziecko powie‑
dzieć, o jaki problem chodzi. 
Rodzic, który mówi, że prosi 
o konsultację z pedagogiem 

lub psychologiem, czeka w tzw. 
kolejce. Natomiast, jeżeli sprawa 
jest nagła, poważna i zaznaczy 
to przy zapisywaniu, to wtedy 
uruchamiamy interwencję 
kryzysową i konsultacja odbywa 
się w trybie pilnym.
ANNA KrZYstYNIAK: – Część 
rodziców zniechęca fakt, 
że muszą iść do poradni. Myślą, 
że przyjście do poradni to już 
taka ostateczność. Dlatego mamy 
dyżury w szkołach i przedszko‑
lach, wtedy łatwiej rodzicom 
przełamać się. My nie jesteśmy 
osobami, które chcą z rodzicem 
walczyć czy wytykać błędy. 
Jesteśmy po to, by pracować 
wspólnie dla dobra dziecka.
MaŁgoRzata toMaszewska ●

Zachęcamy do zapoznania się 
z całą rozmową na: http://
umtychy.pl/przeciwdzialanie-
przemocy

pRaCujemy Z RodZiCem dla doBRa dZieCka
od 1 listopada 2019 R. REALIZOWANE Są W MIEŚCIE RóżNE DZIAłANIA W RAMACH ŚWIATOWEJ „KAMPANII 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCy WOBEC  
DZIECI I MłODZIEży”. 

Prezydent Miasta Tychy
5 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaskrów, Dzwonkowej i Cmentarnej 

oraz Cmentarza Komunalnego w Tychach – etap I  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 listo-
pada 2019 r. do 10 grudnia 2019 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki 
Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. 
[1], [2], [3]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 14 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 101, piętro I, o godzinie 17:00. [1]
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddzia-
ływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 31 grudnia 2019 r. [4], [5]
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 nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w formie: [6], [7]
•	 tradycyjnej – do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
•	 elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpi-
sem osobistym

Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy 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). [8]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Mia-
sta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu. [9]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą rów-
nież na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Za-
mierzenia władzy –> obwieszczenia –> zagospodarowanie przestrzenne –> 2019 Listopad).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [10], [11]

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) – zwany dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
[3] Uchwała Rady Miasta Tychy Nr LI/853/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulic: Jaskrów, Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza Komunalnego w Tychach
[4] art. 18 ust. 1 – u.p.z.p.
[5] art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p.
[6] art. 18 ust 2 – u.p.z.p.
[7] art. 18 ust 3 – u.p.z.p.
[8] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p.
[9] art. 20 – u.p.z.p.
[10] art. 8a ust 1 – u.p.z.p.
[11] art. 17a – u.p.z.p.

Dyżury Radnych – Listopad 2019 r.
DATA IMIĘ I NAZWISKO GODZINA DYŻURU MIEJSCE DYŻURU

4 Listopada 2019 r.
Poniedziałek Radna Lidia Gajdas 12.00÷13.00 Urząd Miasta Tychy

al. Niepodległości 49, s. 305

6 Listopada 2019 r.
Środa Radna Anita Skapczyk 18.30÷20.00 Siedziba Rady Osiedla Wartogłwoiec

ul. Dzwonkowa 49, Tychy

7 Listopada 2019 r.
Czwartek

Radny Grzegorz Gwóźdź
Radny Dariusz Wencepel
Radny Andrzej Kściuczyk
Radny Grzegorz Kołodziejczyk
Radny Jarosław Hajduk
Radny Marek Gołosz

16.30÷17.30 Urząd Miasta Tychy
al. NiepodległoścI 49, s. 305

Radna Magdalena Łuka 18.00÷19.00 Biuro Rachunkowe Ekoma Pracownia  
Autorska, Tychy, ul. Harcerska 60

12 Listopada 2019 r.
Wtorek Radny Sławomir Wróbel 7.30÷8.30 Urząd Miasta Tychy

al. Niepodległości 49, s. 305

14 Listopada 2019 r.
Czwartek

Radna Patrycja Kosowska-Pawłowicz
Radna Aleksandra Pabian 15.15÷16.30 Urząd Miasta Tychy

al. Niepodległości 49, s. 305

15 Listopada 2019 r.
Piątek

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Rafał Żelazny 12.00÷13.00 Urząd Miasta Tychy

al. Niepodległości 49, pok. 301

18 Listopada 2019 r.
Poniedziałek

Radna Anna Krzystyniak 14.30÷15.30
Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, s. 305Radna Urszula Paździorek-Pawlik 14.00÷15.30

Radna Aleksandra Wysocka-Siembiga 15.00÷16.00

Radna Anita Skapczyk 16.00÷17.00 Biuro Rachunkowe Aj Profit
Pawilon Tyszanki, Tychy, ul. Edukacji 48

21 listopada 2019 r.
Czwartek

Radny SłaWomir Wróbel 16.30÷17.30 Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, s. 305

Radny Michał Kasperczyk
Radny Krzysztof Król
Radny Sławomir Sobociński

17.00÷18.00 Restauracja Rock&Rondel
Tychy, ul. Hierowskiego 61

26 listopada 2019 r.
Wtorek Radna Edyta Danielczyk 17.00÷18.00 Klub Mck Urbanowice

Tychy, ul. Przejazdowa 8

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Rady Miasta Tychy na Facebooku:
http://www.facebook.com/RadaMiastaTychy

gdzie dostępne są aktualne informacje dot. pracy Rady Miasta Tychy
Przewodnicząca Rady Miasta

/-/ Barbara Konieczna

WAżNE KONtAKtY

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w tychach
ul. Andersa 16
tel. 32 227 23 92; 32 327 17 66; 513 032 811
e-mail: ppp@oswiata.tychy.pl
www.ppp.tychy.edu.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek: 8–18, piątek: 8–15:30.
116 111 
Jesteś dzieckiem i masz poważny problem? Nie masz zaufanej 
osoby w otoczeniu, której mógłbyś się zwierzyć? Zadzwoń na 
numer 116 111 to ogólnopolski, bezpłatny i anonimowy numer 
telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży czynny 7 dni w tygodniu 
od godziny 12 do 2 w nocy. 
MAsZ PrOBLEM? POtrZEBUJEsZ WsPArCIA?
800 100 100 - telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie 
bezpieczeństwa dzieci
800 70 2222 Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie
116 123 Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych
32 322 70 04 w godz. 8.00 – 20.00 Tyska Niebieska Linia
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z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
uczniowie jedenastu tyskich szkół biorą udział w akcji „Pozdrowie-
nia z Tychów”.
akcja polega na wysyłaniu specjalnie wyprodukowanych kartek pocz-
towych z pozdrowieniami do rówieśników w całej Polsce oraz poza 
jej granicami.
Uczniowie tyskiej SP nr 22 wysyłają kartki do kolegów i koleżanek 
z współpracującej z placówką SP 11 w Będzinie oraz do szkoły w ma-
łopolskim Przeciszowie. z kolei dzieci i młodzież ze sportowej SP 
nr 19 pozdrawiają za pośrednictwem kartek uczniów z szesnastu 
szkół na terenie kraju, a także rówieśników z polskiej szkoły w we-
xford (Irlandia).
do Irlandii, ale też do wielkiej Brytanii, Szwecji i na Cypr wysyłają 
swoje pocztówki uczniowie z SP nr 37. adresatami pozdrowień z Ty-
chów są również podstawówki, licea, a nawet szkoły wyższe (np. łódz-
ka „filmówka”) z całej Polski.
oryginalny pomysł ma czułowska SP 6, która „Pozdrowienia z Ty-
chów” wyśle do 25 szkół z województw: śląskiego i opolskiego. Będą 
to placówki, które noszą imiona wojciecha Korfantego lub Powstań-
ców Śląskich.
Łącznie uczniowie 11 tyskich szkół wyślą w świat ponad pół tysiąca 
kartek z pozdrowieniami z naszego miasta.

MIEJSKIE OBCHODY
10:00  msza święta w intencji ojczyzny (kościół pw. św. Krzysztofa w Tychach) z udzia-

łem Tyskiego Chóru mieszanego Presto Cantabile.
11:15  Uroczysty przemarsz ulicami miasta pod Pomnik Niepodległości z udziałem 

władz Tychów, delegacji i zaproszonych gości, pocztów sztandarowych, or-
kiestry dętej KwK „Piast” i mieszkańców.

12:00  Niepodległa do Hymnu – uroczyste odśpiewanie „mazurka dąbrowskiego” oraz 
uroczystości rocznicowe przy Pomniku Niepodległości z udziałem orkiestry 
dętej KwK „Piast”, Chóru młodszego zespołu Szkół muzycznych w Tychach 
i Tyskiego Chóru mieszanego Presto Cantabile; wystąpienie Prezydenta miasta 
Tychy i zaproszonych gości, złożenie kwiatów, pieśni patriotyczne.

12:50  Patriotyczne warsztaty artystyczne prowadzone przez związek Harcerstwa 
Polskiego i Klub wilkowyje miejskiego Centrum Kultury (okolice Pomnika 
Niepodległości).

14.00  Uroczystości rocznicowe pod Pomnikiem Bohaterów Powstań Śląskich w Ty-
chach-Czułowie z udziałem tyskiego chóru Cantate deo i orkiestry dętej 
KwK „Piast”.

17.00  Koncert utworów Stanisława moniuszki w kościele pw. św. marii magdaleny 
w Tychach w wykonaniu Tyskiego Chóru mieszanego Presto Cantabile i so-
listów.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
6 listopada, godz. 9.00
Przesłuchania IV wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej „Nad 
nami orzeł Biały” (młodzieżowy dom Kultury nr 1, ul. Hlonda).
6 listopada, godz. 16.00
wernisaż miniatur, inicjałów, okładek i zakładek do książek wykonanych przez wy-
chowanków mdK 2, nawiązujących między innymi do tematu odzyskania niepodle-
głości (Biblioteka Główna – mediateka, al. Piłsudskiego 16).
7 listopada, godz. 17.00
Koncert słowno-muzyczny uczniów z okazji Święta Niepodległości (Sala Koncertowa 
zespołu Szkół muzycznych im. F. rybickiego, al. Niepodległości 53).
8 listopada, godz. 10.00
Etap pisemny XXII wojewódzkiego Konkursu wiedzy Historycznej „Legiony to żoł-
nierska nuta” (mdK nr 1, ul. Hlonda 1).
8 listopada, godz. 18:00
Jerzy Trela czyta największe monologi polskiej literatury (Teatr mały, ul. Hlonda 1).
9‑10 listopada, godz. 7.45
Turniej Piłki Nożnej Halowej z okazji Święta Niepodległości (Hala sportowa, al. Pił-
sudskiego 20).
10 listopada, godz. 17
Koncert utworów Stanisława moniuszki w kościele pw. św. Benedykta w Tychach 
w wykonaniu Tyskiego Chóru mieszanego Presto Cantabile i solistów.
11 listopada, godz. 11.00
II Tyski Bieg Niepodległości (Park miejski Solidarności).
12–15 listopada, godz. 8.00
Kto Ty jesteś? Polak mały! – zajęcia edukacyjne o charakterze literacko-plastycznym 
(dział dla dzieci Biblioteki Głównej – mediateka, al. Piłsudskiego 16).
12–15 listopada, godz. 10.00
Tydzień z Niepodległą – zajęcia edukacyjne o charakterze literacko-plastycznym 
(Filia nr 13 mBP, al. Niepodległości 110).
15 listopada, godz. 10.00
Finał XXII wojewódzkiego Konkursu wiedzy Historycznej „Legiony to żołnierska 
nuta” (mdK nr 1, ul. Hlonda 1).
15 listopada, godz. 11.45
Podsumowanie ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy dumni z Polski” 
połączone z wernisażem wystawy prac (mdK nr 1, ul. Hlonda 1).
20 listopada, godz. 12.00
Koncert laureatów IV wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej 
„Nad nami orzeł Biały” połączony z koncertem Tyskiego Chóru mieszanego Presto 
Cantabile (mdK nr 1, ul. Hlonda 1).

ponad póŁ tysIąca 
poZdroWIEŃ Z tycHóW
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festiwal odbywać 
się będzie pRzez dwa 
kolejne weekendy w sali 
konceRtowej Mediateki 
pRzy al. piŁsudskiego 16. 
jak pRzystaŁo na 10. edycję 
iMpRezy, będzie Można w jej 
tRakcie obejRzeć dziesięć 
filMów, któRe Rzadko 
tRafiają do szeRokiej 
dystRybucji.

W najbliższy weekend, a ściślej od sobo‑
ty (9.11) do poniedziałku (11.11) pub‑
liczność zobaczy sześć filmów w ramach 
przeglądu głównego BEST Festiwalu Fil‑
mowego. Otworzy go najlepszy tego‑
roczny film włoski – „Dogman” w reż. 
Matteo Garrone, opowiadający histo‑
rię spokojnego psiego fryzjera z małego 
włoskiego miasteczka, który postanawia 
odgryźć się trzęsącemu całą okolicą Si‑
mone – wiecznie naćpanemu osiłkowi. 
Film zostanie wyświetlony w Mediatece 
9 listopada o godz. 18.

Drugim filmem pierwszego festiwa‑
lowego dnia będą „Synonimy” – izrael‑
sko‑francuska koprodukcja, zdobywca 
Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego 
filmu tegorocznego festiwalu w Berli‑
nie. Bohaterem obrazu w reż. Nadava 
Lapida jest młody Izraelczyk Yoav, który 
po traumatycznych przejściach związa‑
nych ze służbą wojskową w swoim kraju 
przyjeżdża do Paryża, by tu zacząć nowe 
życie. Nie zna jednak języka, więc żeby 
ułatwić sobie komunikację, zaczyna wy‑
szukiwanie synonimów do słów z języka 
hebrajskiego. „Synonimy” będzie można 
obejrzeć 9 listopada o godz. 20.15.

Drugi dzień BEST Festiwalu, czyli 
niedziela rozpocznie się o godz. 17.30 
projekcją duńskiego thrillera „Winni” 
w reż. Gustava Möllera. Reklamowa‑
ny jako „85 minut czystej adrenaliny” 
film opowiada historię byłego poli‑
cjanta, pełniącego dyżur przy telefonie 
alarmowym. Gdy odbiera połączenie 
od wystraszonej kobiety, która zosta‑
ła porwana, a teraz kidnaperzy wiozą 
ją samochodem w nieznanym kierun‑
ku, postanawia – nie opuszczając pokoju 
– ruszyć kobiecie na ratunek, polegając 
jedynie na swoim doświadczeniu, intui‑
cji i… telefonie.

Drugą niedzielną propozycją będzie 
zwycięzca festiwalu w Cannes, nomino‑
wany do Oscara film „Kafarnaum” w reż. 
Nadine Labaki. To opowieść o 12‑letnim 
mieszkańcu bejruckim slumsów, który 
przed sądem walczy o siebie, swoją przy‑
szłość, a przede wszystkim o sprawiedli‑
wość dla podobnych mu, krzywdzonych 
przez rzeczywistość społeczną najsłab‑
szych, bo najmniejszych mieszkańców 
Libanu. „Kafarnaum” obejrzeć będzie 
można 10 listopada o godz. 19.30.

Ostatnie dwa filmy przeglądu głów‑
nego pokazane zostaną w Mediatece 
w świąteczny poniedziałek 11 listopa‑
da. Pierwszym z nich jest biograficzna 
opowieść, której bohaterem jest słyn‑
ny kubański baletmistrz Carlos Acosta. 
Jako dziecko Yuli (taki przydomek nadał 
mu ojciec) nie wykazuje specjalnego za‑
interesowania ani edukacją ani tańcem. 
Przekonany o jego niezwykłym talencie 
ojciec chłopaka zmusza go do udziału 
w zajęciach tanecznych, co powoli prze‑
radza się w wielką pasję Carlosa, któ‑

ra otworzyła mu drzwi do najlepszych 
zespołów baletowych świata. „Yuli” za‑
prezentowany zostanie w poniedziałek 
o godz. 17.30.

Dwie godziny później, o godz. 19.30 
na ekranie Mediateki pokazana zosta‑
nie „Królowa Kier” – duńsko‑szwedzki 
dramat, który zdobył nagrodę publicz‑
ności na festiwalu Sundance oraz szereg 
innych trofeów na międzynarodowych 
imprezach w Skandynawii, Azji, a także 
na krakowskim Off‑Kamera. Bohaterką 
filmu jest szanowana prawniczka Anna, 
żona cenionego lekarza Petera, żyjąca 
w komfortowych warunkach w elegan‑
ckiej posiadłości. Pewnego dnia w domu 
pojawia się Gustav – zbuntowany nasto‑
letni syn Petera z pierwszego małżeń‑
stwa, co budzi w Annie uśpione prag‑
nienia. Czy zakazana relacja, w której 
do zyskania jest chwila erotycznego 
uniesienia, a do stracenia – wszystko, 
jest warta ryzyka? Na to pytanie odpo‑
wiedzą sobie Ci, którzy w poniedział‑
kowy wieczór wybiorą się do Mediate‑
ki na BEST Festiwal Filmowy.

Bilety na poszczególne filmy festiwa‑
lu (w przedsprzedaży w cenie 15 zł) są 
do nabycia na stronie www.ticketma‑
ster.pl (w wyszukiwarce wpisać BEST 
lub tytuł filmu) oraz w siedzibie BEST 
Centrum Języków Obcych przy ul. Ko‑
pernika 1B. Przed seansem cena biletu 
wzrośnie do kwoty 20 zł.

W następnym wydaniu „Twoich Ty‑
chów” zapowiemy filmy przeglądu „Post 
Scriptum” w ramach BEST Festiwalu 
Filmowego, zaplanowanego na week‑
end 15‑17 listopada.
wojciech wieczoRek ●

Doświadczeni instruktorzy tea‑
tralni Piotr Adamczyk i Monika 
Szydłowiecka, zapraszają tyskie 
dzieci i młodzież (szczególnie 
grupy szkolne) do udziału w pro‑
jektach „Teatr na 5” i „Teatr na 6”, 
podczas których młodzi widzo‑
wie spotkają się ze swoimi rówieś‑
nikami – aktorami.

Dwa cykle, adresowane 
do dwóch różnych grup wie‑
kowych, ruszyły w listopadzie. 
W pierwszych spektaklach wzię‑
li udział uczniowie II LO, SP nr 
1 i SP nr 24. – To chyba jedyny 
na świecie taki projekt – mówi 
pomysłodawca Piotr Adamczyk. 
– Dzieci występują dla dzieci i jest 
to korzyść dla obu stron. Akto‑
rzy mają okazję się pokazać, ćwi‑
czą i mogą być coraz lepsi. A wi‑
dzowie, oglądając swych kolegów 
na scenie, być może zainteresują 
się teatrem lub innymi sztukami.

– Chcemy wzbudzić cieka‑
wość poznawczą, zachęcić tych 
młodych ludzi, do uczestnictwa 
w kulturze, wciągać ich w tę kul‑
turę. To okazja do pokazania im, 
jaką mamy szeroką ofertę – doda‑
je Monika Szydłowiecka.

Piotr Adamczyk prowadzi 
w Miejskim Centrum Kultury 
w Tychach dwie grupy teatralne: 
Teatr „Gęba” i Teatr WW. Moni‑
ka Szydłowiecka jest wicedyrekto‑
rem Młodzieżowego Domu Kul‑
tury nr 1, gdzie prowadzi Teatr 
Lalek „Skrzat” i grupę teatralną 
Pi Yinga.

W ramach cyklu „Teatr na 5” 
i „Teatr na 6” organizowane są 
spotkania teatralne, podczas któ‑

rych widzowie – dzieci i mło‑
dzież w wieku szkolnym – obejrzą 
po dwa przedstawienia, przygo‑
towane przez ich rówieśników, 
uczestniczących w działających 
w Tychach grupach teatralnych.

– Spektakle młodzieżowe 
i dziecięce, które produkujemy, 
są krótsze niż spektakle „doro‑
słe”, dlatego za każdym razem za‑
proponujemy dwa – mówi Piotr 
Adamczyk. – Będą to jednak dwa 
różne przedstawienia, przygoto‑
wane przez osobne grupy i innych 
instruktorów.

Różne spojrzenia na teatr, 
odmienność stylów i środków 
z pewnością sprawią, że młodzi 
widzowie nie będą się nudzić. – 
Mój młodszy zespół nie korzy‑
sta ze zbyt dużej ilości rekwizy‑
tów i kostiumów, opieramy się 
bardziej na wyobraźni, obecno‑
ści, mowie ciała – mówi Piotr 
Adamczyk. – Dla mnie najlepiej 
jest, żeby nie było na scenie nic 
oprócz dzieci. Scenariusze piszę 
ja, ale przygotowuje tylko zarys, 
reszta powstaje na próbach. Nie 
wiem czy zrobiłem jakiekolwiek 
przedstawienie do czyjegoś teks‑
tu, poza „Czerwonym kaptur‑
kiem”, który też nie był klasycz‑
nym przedstawieniem tej bajki.

– Ja robię raczej spektakle w ży‑
wym planie z udziałem lalek, czę‑
sto lalki grają razem z aktorem – 
opowiada Monika Szydłowiecka. 
– Dodatkowo mamy akompa‑
niament, muzykę na żywo. Więc 
jest raczej klasyczny rodzaj tea‑
tru. Z kolei starsza grupa zaczyna‑
ła od bycia kabaretem, ale zrezyg‑

nowałam z tej nazwy. Obracamy się 
raczej grotesce, sięgamy po teksty 
Mrożka, m.in. „Męczeństwo Piotra 
Oheya” i „Na pełnym morzu”, ro‑
biliśmy też „Łysą śpiewaczkę” Io‑
nesco. Zespół ma wypracowany 
specyficzny rodzaj gry aktorskiej, 
jest to bardzo charakterystyczne.

Czy w dobie elektroniki, gdy 
dzieci coraz trudniej zachęcić 
np. do czytania książek, uda się 
zarazić je miłością do teatru? 
Adamczyk i Szydłowiecka są 
pewni że tak. – Myślę, że każdy 
kocha teatr, tylko o tym nie wie 
– mówi Piotr Adamczyk.

– Gdy ktoś już do nas przyj‑
dzie, to jest zazwyczaj droga 
w jedną stronę – dodaje Monika 
Szydłowiecka. – Mam wielu akto‑
rów, którzy są z nami lata, rosną 
i dojrzewają razem z zespołem. 
Sami mają pomysły, wybierają 
co chcieliby grać. To wciąga.

– Chcemy pokazać, że każ‑
dy może to robić – przekonuje 
Adamczyk. – Nie trzeba być pro‑
fesjonalistą. Jedynym ogranicze‑
niem jesteśmy my sami.

Spektakle będą się odbywać 
w Młodzieżowym Domu Kul‑
tury nr 1, raz w miesiącu, przez 
cały rok szkolny. Organizatorzy 
nie wykluczają występów także 
w szkołach, o ile dysponują one 
odpowiednio dużą przestrzenią 
i sceną.

Szczegóły na portalu facebook: 
Miejskie Centrum Kultury w Ty‑
chach i MDK 1 – Młodzieżowy 
Dom Kultury nr 1 im. Artystów 
Rodu Kossaków w Tychach.
sylwia witMan ●

W najbliższy weekend siedziba 
Miejskiego Centrum Kultury przy 
ul. Bohaterów Warszawy 26 zmie‑
ni się w arenę dla performance’u. 
Blisko trzydziestu twórców, sto‑
sujących rozmaite style i środki 
wyrazu, zaprezentuje się tyskiej 
(i nie tylko) publiczności. Mocne 
wrażenia gwarantowane.

Tyski Festiwal Performance od‑
będzie się po raz ósmy. Wszyst‑
ko zaczęło się od wieczorów 
performance’u, organizowanych 
przez Teatr T.C.R. Inicjatywa za‑
owocowała festiwalem, który jest 
obecnie – jak mówi Piotr Kumor, 
kurator imprezy – jednym z pię‑
ciu największych festiwalu sztuki 
performance’u w Polsce. Ubiegło‑
roczną edycję odwiedziło ponad 
tysiąc osób.

Imprezę organizują wspól‑
nie Teatr T.C.R. i Miejskie Cen‑
trum Kultury w Tychach. – Mamy 
w tym roku 26 performance’ów 
i jeden spektakl – mówi Piotr Ku‑
mor. – Będą działania z pograni‑
cza spektaklu, happeningu i jeden 
wideoperformance.

Performance to działanie arty‑
styczne postrzegane często jako 
skandalizujące. Jak zapewnia 
Piotr Kumor, tyski festiwal ucieka 
od „pustego skandalu”. – Staramy 
się żeby prezentowane u nas rze‑
czy były piękne mądre i prawdzi‑
we, żeby stała za nimi idea ważna 
dla performera – mówi kurator 
festiwalu. – Nie jest to powszech‑
ne podejście, bo performance 
to sztuka, w której liczy się stro‑
na wizualna, poezja, pobudzenie 
emocjonalne a nie opowiada‑

nie historii. To sztuka wizualna, 
dzieło do interpretacji. Tak samo 
jak obraz. My jesteśmy nazywa‑
ni prądem odteatralnym w pol‑
skim performansie, wywodzimy 
się z teatru, a większość perfor‑
merów to jednak absolwenci ASP. 
W tym roku zaprosiliśmy ludzi 
kojarzonych stricte z teatrem. Ale 
są też nazwiska kojarzone przede 
wszystkim z performancem.

Wśród performerów o teatral‑
nych konotacjach Piotr Kumor 
wymienia m.in. Marka Kościół‑
ka (Teatr „Krzyk” z Goleniowa) 
i Macieja Dziaczko (jeden z czo‑
łowych polskich instruktorów 
teatralnych). Swój performance 
zaprezentuje Anna Piotrowska 
– jedna z najlepszych polskich 
choreografek i dyrektor Teatru 
Rozbark z Bytomia. Z postaci 
kojarzonych typowo z perfor‑
mancem pojawi się m.in. Da‑
riusz Forczuk ze Szczecina – je‑
den z najczęściej zapraszanych 
za granicę polskich performe‑
rów.

– Z pewnością bardzo wido‑
wiskowy performance taneczny 
zaprezentuje Katarzyna Koziorz 
– mówi Piotr Kumor. – Piękne 
wizualnie performansy, uwielbia‑
ne przez fotografów robi Marta 
Bartczak. Będzie zaprzyjaźniona 
z nami Patricia Correa z Lizbony, 
będą profesorowie sztuki: Marian 
Stępak z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, od lat rea‑
lizujący performansy z ekologicz‑
nym przesłaniem oraz Krzysztof 
Kula z Instytutu Sztuki w Cieszy‑
nie. Ciekawy i lżejszy w odbiorze 

będzie z pewnością performan‑
ce Mariana Bednarka z Rybnika 
„Fredimento” – ku pamięci Fred‑
diego Mercury’ego i z jego mu‑
zyką.

Wśród tak wielkiej różnorod‑
ności, klamrą spinającą cały festi‑
wal będzie jego temat przewodni: 
Nieskończoność. Każdy z twór‑
ców w indywidualny sposób na‑
wiąże do niego w swoich prezen‑
tacjach.

W programie festiwalu nie 
zabraknie oczywiście tyskich 
twórców, w tym Piotra Kumora, 
Krzysztofa Kulbickiego i Marcina 
Stachonia, którego performance 
tradycyjnie rozpocznie i zamknie 
festiwal. Ponadto trzy osoby zwią‑
zane z Teatrem T.C.R., które nie 
działały dotychczas w performan‑
sie (Grzegorz Porcz, Dawid Ko‑
zak i Jakub Maćkowiak), zadebiu‑
tują w tej edycji.

Wszystkie działania będą się 
odbywały w Miejskim Centrum 
Kultury – w ogrodzie, sali kame‑
ralnej, galerii „Pod dachem” i in‑
nych przestrzeniach, jakie zdecy‑
dują się wykorzystać twórcy. VIII 
Tyski Festiwal Performance trwać 
będzie 9‑10 listopada, w godzi‑
nach 12‑22.

Oprócz pokazów performance, 
w niedzielę (10.11) o godz. 20.30 
będzie można zobaczyć spektakl 
Teatru A Part „Przejrzystość pust‑
ki”. Wstęp na wszystkie wydarze‑
nia jest bezpłatny (na spektakl 
obowiązuje rezerwacja miejsc). 
Festiwal jest przeznaczony dla wi‑
dzów od 16. roku życia.
sylwia witMan ●

sZeść filmóW Na WeekeNd
w najbliższą sobotę staRtuje 10. edycja best festiwalu FILMOWEGO W TyCHACH.

jak zarazić dzieci miłością do teatru?

TeaTr na piąTkĘ i SzóSTkĘ
bez pustego skandalu, za to z mądrym przesłaniem.

TYSki feSTiwal perfOrmanCe
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5 listopada, wtorek
godz. 16 – AKADEMIA POLSKIEGO FILMu – wykład Joanny 
Preizner połączony z projekcją unikatowych filmów dokumen-
talnych (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

6 listopada, środa
godz. 12 – TyCHy POD DyKTANDO – podsumowanie konkur-
su ortograficznego (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – BARWy CHEMII – warsztaty dla dzieci (Klub MCK 
urbanowice, ul. Przejazdowa 8)

7 listopada, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy – projekcja filmu „Kafarnaum” 
(MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – TO JEST SZTuKA!: „Oko w oko. Portret w malar-
stwie” – prelekcja dla seniorów (Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. Baczyńskiego)
godz. 19 – „żERTWA” – monodram Mateusza Nowaka w cy-
klu Czwartki z Teatrem dla Dorosłych (Klub MCK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

8 listopada, piątek
godz. 18 – JERZy TRELA czyta monologi polskiej literatury  
(Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 19 – KAT & ROMAN KOSTRZEWSKI, suport: Absynth 
– koncert (Klub muzyczny underground, pl. Korfantego 1)
godz. 19 – KINO FREELOVE – projekcja filmu „Zabawa Zabawa” 
w reż. Kingi Dębskiej (Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26)
godz. 19 – AuKSO PLAyS FILM MuSIC: łukasz Targosz  
(Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – GANG OLSENA – koncert (Riedel Music Club, 
ul. Oświęcimska 53)

9 listopada, sobota
godz. 12-22.30 – VIII TySKI FESTIWAL PERFORMANCE  
(Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 26)
godz. 12 – BAJKOTEKA – projekcja filmu dla dzieci „Ralph  
Demolka w internecie” (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 16 – „PRZyGODy KuBuSIA I ANCyMONA” – spektakl dla 
dzieci w ramach Nocy Teatrów Metropolii (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 17.30 – BAJKA NA ZAWOłANIE – warsztaty dla dzieci 
w ramach Nocy Teatrów Metropolii (Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. Baczyńskiego)
godz. 18 i 20.15 – X BEST FESTIWAL FILMOWy (Mediateka,  
al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – LIPALI – koncert promujący najnowszą płytę zespo-
łu (Klub muzyczny underground, pl. Korfantego 1)

godz. 20 – POECI TEATRu: Osiecka, Przybora, Młynarski, Gre-
chuta – koncert w ramach Nocy Teatrów Metropolii (Teatr Mały, 
ul. Hlonda 1)

10 listopada, niedziela
godz. 12-22 – VIII TySKI FESTIWAL PERFORMANCE (Miejskie 
Centrum Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 26)
godz. 17 – „PO NOCNEJ ROSIE PłyŃ DŹWIęCZNy GłOSIE” – 
koncert utworów Stanisława Moniuszki w wyk. Tyskiego chóru 
Mieszanego Presto Cantabile oraz solistów (kościół św. Bene-
dykta Opata, ul. Nałkowskiej)
godz. 17.30 i 19.30 – X BEST FESTIWAL FILMOWy (Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

11 listopada, poniedziałek
godz. 12 – NIEPODLEGłA DO HyMNu – uroczyste odśpiewa-
nie Mazurka Dąbrowskiego przez mieszkańców oraz uroczysto-
ści Narodowego Święta Niepodległości (Pomnik Niepodległości 
przy urzędzie Miasta)
godz. 12.30 – WARSZTATy plastyczne prowadzone przez ZHP 
i Klub MCK Wilkowyje (Pomnik Niepodległości przy urzędzie 
Miasta)
godz. 17 – „PO NOCNEJ ROSIE PłyŃ DŹWIęCZNy GłOSIE” – 
koncert utworów Stanisława Moniuszki w wyk. Tyskiego chóru 
Mieszanego Presto Cantabile oraz solistów (kościół św. Marii 
Magdaleny, ul. Damrota)
godz. 17.30 i 19.30 – X BEST FESTIWAL FILMOWy (Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
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8 listopada: godz. 20 – gang olsena – konceRt, 
Riedel Music club

AUKSO PLAYS FILM MUSIC: 
ŁUKASZ TARGOSZ 
Wataha, Pakt, Pitbull i in.
Ania Karwan – wokal
Marek Moś – dyrygent

08.11  |  godz. 19:00
cykl: AUKSO MODERNM

MEDIATEKA
Bilety na wydarzenia 
w ramach sezonu 
koncertowego AUKSO 
Orkiestry Kameralnej 
Miasta Tychy są dostępne 
w punktach sprzedaży 
Ticketmaster na terenie 
całego kraju (w Tychach 
w sklepie Media Markt), 
w sklepie internetowym 
www.ticketmaster.pl 
oraz w Mediatece 
na godzinę przed 
rozpoczęciem wydarzenia 
(w przypadku dostępności 
miejsc).

LISTOPAD 
2019

Prezydent 
Miasta Tychy
zaprasza

Andrzej Dziuba

dyrektor
Marek Moś

kurator
Filip Berkowicz

TYCHY
MEDIATEKA

al. Piłsudskiego 16 
Tychy

Miejsce

SEZON 5.3

Bilety

partnerzy: patroni medialni:sponsor:organizatorzy:

AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy jest instytucją współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

reklama

Jak co roku Młodzieżowy Dom 
Kultury nr 1 im Artystów Rodu 
Kossaków organizuje Wojewódzki 
Konkurs Pieśni Patriotycznej i Hi‑
storycznej „Nad nami orzeł biały”, 
którego czwarta edycja rozstrzyg‑
nie się w najbliższych dniach.

Konkursowe przesłuchania 
rozpoczną się 6 listopada o godz. 

9 w siedzibie MDK nr 1, nato‑
miast laureatów poznamy pod‑
czas koncertu, zaplanowanego 
na 20 listopada. Podczas gali, 
oprócz zwycięzców konkursu, 
wystąpi także Tyski Chór Mie‑
szany Presto Cantabile pod dy‑
rekcją Dominiki Kawiorskiej. 
ww ●

dziewiętnaścioRo 
MŁodych RecytatoRów 
zapRezentowaŁo się 
w Miniony czwaRtek, 
31 paździeRnika, 
w spoRtowej szkole 
podstawowej nR 19 
w tychach, gdzie odbyŁ 
się doRoczny powiatowy 
konkuRs RecytatoRski. 
oRganizatoRki zMagań 
– lidia fRanczak i alina 
folkeRt – tyM RazeM 
zapRoponowaŁy teMat 
„pRzyRoda w poezji”.

Podzieleni na dwie kategorie wie‑
kowe uczestnicy recytowali po‑
święcone otaczającej nas naturze 
wiersze polskich autorów m.in. 
Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, 
Ludwika Jerzego Kerna, Danu‑

ty Wawiłow, Wisławy Szymbor‑
skiej, Adama Asnyka czy Marka 
Grechuty.

W kategorii młodszej, w któ‑
rej rywalizowali uczniowie klas 
4‑6, największe uznanie jury zy‑
skała Julia Pierzchała (SP 21), 
równorzędne drugie nagrody 
zdobyli Wojciech Szubert (SP 
24) i Milena Ciućka (SP 13), 
zaś na trzecim stopniu podium 
usadowiła się Estera Kempny 
(SP 36).

Z kolei wśród uczniów klas 7‑8 
triumfowała Kinga Krzemińska 
(SP 11) przed Zuzanną Woś (SP 
5) i Nicolą Nowak (SP 17).

Wszyscy laureaci zostali uho‑
norowani nagrodami książko‑
wymi, a cała dziewiętnastka 
uczestników otrzymała dyplo‑
my. ww ●

patriotyczne śpiewanie

nad nami Orzeł…

pRZyRoda 
W poeZji
konkuRs RecytatoRski W SSP NR 19.
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ogłosZeNia dRoBNe
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.dRobne.tychy.pl

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBO-
WE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓWKA, 
NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ TEL. 888 666 791
Sprzedam samochód Chevrolet Aveo z 
2004 r. poj. silnika 1400, przebieg 91639 
km, benzyna, kolor czerwony, cena 
5900 zł. Kontakt: 503 465 238 
4 opony zimowe Continental Winter 
195/65/R 15, 4 felgi stalowe Opel 6,5 J 
x16, cena 300 zł. kontakt 698 724 701.

usŁugi:
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii15. Tel: 603 585 329. 
Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 217 
72 49. Niemczyk
ELEKTRYK 504 877 825 

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Płytkowanie, hydraulika, gładzie, malo-
wanie. Tel. 668 651 688. 

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.
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. 519 855 939 
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
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 
507 304 182

Profesjonalne czyszczenie urządzeniami 
firmy KARCHER, tapicerka meblowa, dy-
wany 6085 50604 

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZAFY.NIE-
TYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. PRZE-
RÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIASÓW 
NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA NO-
ŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS. 691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

ogRód:

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
Bezdomny lat 60 oczekuje propozycji, cały 
kraj, bez nałogu. Tel. 797 053 825.

finanse:

kaRieRa/edukacja:

nieRuchoMości:

KUPIĘ

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

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

ZAMIENIĘ

Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 
27m2 w centrum Oświęcimia na Tychy 
tel. 506 727 138

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.
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.
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 pokój z 
kuchnią – 36 m2, III piętro, ładne z bal-
konem, umeblowane i wyposażone - 129 
000 zł.   BN VOTUM: 501 503 735.
M-3, Tychy os. C – 52 m2, po remoncie, III 
piętro w niskiej zabudowie – 229 000 zł. 
BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Do wynajęcia M3 oś C 1300 zł. Tel. 603 
245 134

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

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, 35 m2, cena 214 000 
zł, 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,niska zabudo-
wa, 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 
Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2 
tel. 696-493977 Dom parterowy Gostyń, 
97m2, do zamieszkania 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 

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

reklama
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www.tychy.pl

ogłosZeNia dRoBNe
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.dRobne.tychy.pl

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

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 , pow. cał. 
50m2, 2 pokoje, 3 piętro, cena 239 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 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Kupię nieruchomość za gotówkę. Może 
być zadłużona 602 627 610
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 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-100
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, 38 m2, dwa pokoje, niska 
cena 174.000 zł, 731-713-100 ww.ASTON.
com.pl
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 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, 7000 
zł/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, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
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 budynek 
usługowo-mieszkaniowy w stanie suro-
wym zamkniętym o pow. 224m2, działka 
878 m2 www.ASTON.com.pl 728-713-101
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. 507059828 

zwieRzęta:

Jestem Czita: 
szukam Moje-
go Człowieka. 
Chciałabym, 
żeby był do-
bry, głaskał mnie, karmił i nie krzyczał. 
Jestem małą, drobną suczką, trochę 
nieśmiałą. Od lipca czekam w schro-
nisku w Sosnowcu.

Kontakt: Katarzyna 888 81 26 81

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

autoreklamareklama

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Pod Piramidą 
ul. Sikorskiego 101, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi‑
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle‑
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e‑mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.‑śr. 7.30‑15.30, czw. 
7.30‑17.30, pt. 7.30‑13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla‑
nych 59, pon.‑czw. 7.30‑17,  
pt. 7.30‑12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780‑09‑65, prawa jaz‑
dy: tel./fax 32/780‑09‑55;
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu‑
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06‑07, e‑mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743‑
84‑46, e‑mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me‑
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. ‑ pt. 6‑19, 
sob. 7‑14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30‑ 18, 
wt.‑pt. 7.30‑15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go‑
dziny pracy: pon.‑śr. 7.30‑15.30, 
czw. 7.30‑17.30, pt. 7.30‑13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo‑
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad‑skar‑
bowy‑w‑tychach, czynny: pon. 
7‑18, wt.‑pt. 7‑15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.‑pt. 7.30‑15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e‑mail: mops.tychy@inte‑
ria.pl, czynny: pon.‑śr. 7.30‑15.30, 
czw. 7.30‑17.30, pt. 7.30‑13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud‑
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e‑mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. 
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.‑
pt. 7.30‑15.30.

Ważne  
telefonymiejskie
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kRew to Również 
wieloskŁadnikowy 
MateRiaŁ, któRego 
eleMenty Mogą być 
używane w Medycynie 
RegeneRacyjnej.

Postęp, jaki dokonał się w ostat‑
nich latach w dziedzinie pozyski‑
wania z krwi czynników wpły‑
wających na regenerację tkanek 
ludzkiego organizmu, jest wielki. 
Z krwi można uzyskać czynniki 
wzrostu w znanym już powszech‑
nie osoczu bogatopłytkowym, ale 
także leukocyty, czyli komórki 
obronne organizmu oraz mez‑
enchymalne komórki macierzy‑
ste, które mają ogromny potencjał 
regenerowania naszych tkanek.

Pacjentkom, które skorzystały 
z mezoterapii osoczem bogato‑
płytkowym, znane są jego właś‑
ciwości poprawiające stan skóry. 
Zdecydowanie skuteczniej dzia‑
łać będzie wprowadzone ostatnio 
do medycyny regeneracyjnej oso‑
cze bogatopłytkowe III generacji.

Czym się ono różni od obec‑
nie stosowanego osocza PRP? 
Odpowiedź brzmi: całkowitym 
brakiem dodatków chemicznych, 
które mogą wpłynąć na jego sku‑
teczność w regeneracji tkanek.

– Stosowane do tej pory zesta‑
wy do pozyskania osocza PRP 
miały tzw. żele separujące oraz 
antykoagulanty. Oba te składni‑
ki znacząco mogły wpływać na ja‑
kość osocza – mówi dyplomowa‑
ny lekarz medycyny kosmetycznej 
Krzysztof Gemza z gabinetu Sen‑
sual Beauty w Tychach. – Obec‑
nie w naszym gabinecie stosu‑
jemy nowe medyczne probówki 
do pozyskiwania osocza. Probów‑
ki te są wykonane ze specjalne‑
go materiału, co pozwala uzyskać 
osocze bez użycia tych zbędnych 
dodatków.

– Pragnę tutaj dodać, że oso‑
cze to nie tylko zabiegi na twarz 
i ciało. To również zabiegi leczące 
stany zapalne stawów kolanowych 
i łokciowych, więzadeł stawowych 
oraz zabiegi ginekologii estetycz‑
nej rewitalizujące śluzówkę po‑
chwy oraz poprawiające ukrwie‑
nie łechtaczki. Zabiegi z użyciem 
osocza w ginekologii estetycznej 
zwiększają satysfakcję seksual‑
ną pacjentek – dodaje Krzysztof 
Gemza. as ●

kReW a ZaBiegi estetyCZNe
KREW TO DAR żyCIA. TAK JEST W MEDyCyNIE KONWENCJONALNEJ, GDZIE KREW JEST NAJCENNIEJSZyM LEKIEM, ALE NIE TyLKO...

reklama

reklama
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Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

tyszanie wygRali 1:0, 
ale Równie dobRze 
Mogli to – MoMentaMi 
dość nudne – spotkanie 
pRzegRać. na szczęście 
napastników gks 
po Raz kolejny wyRęczyŁ 
boczny obRońca Maciej 
Mańka.

Mańka zresztą bardzo energicznie 
rozpoczął niedzielny mecz i już 
w 2 min. szarżował na bramkę 
Stomilu. W polu karnym gości 
został jednak powalony na zie‑
mię, czego jednak arbiter nie za‑
kwalifikował jako faul. W 7 min. 
po rzucie wolnym egzekwowa‑
nym przez Grzeszczyka swoją 
szansę miał Łukasz Sołowiej, ale 
po jego główce piłka minęła cel. 
Goście groźniej zaatakowali w 14 
min., gdy Grzeszczyk poślizgnął 
się przy wyprowadzaniu piłki 
i uruchomił kontrę olsztynian, za‑
kończoną na szczęście niecelnym 
strzałem Niedzieli. – Źle dobrali‑
śmy obuwie na pierwszą połowę – 

tłumaczył swoich piłkarzy trener 
Ryszard Tarasiewicz.

Nie to chyba jednak było głów‑
nym powodem rosnącej z minuty 
na minutę przewagi Stomilu. Po‑
między 20 a 40 min. goście wie‑
le razy nękali Konrada Jałochę, 
tyszanie natomiast mieli ogrom‑
ne problemy z wyjściem z piłką 
z własnej połowy. Ku zaskocze‑
niu kibiców obu zespołów, napór 
olsztynian zakończył się… golem 
dla GKS.

Najpierw próbował ukąsić go‑
ści Marcin Biernat, który w 40 
min. po dośrodkowaniu Grzesz‑
czyka z rogu główkował minimal‑
nie nad bramką. Minutę później 
Grzeszczyk asystował po raz ko‑
lejny, tym razem idealnie poda‑
jąc do Macieja Mańki, który nie 
zmarnował sytuacji sam na sam 
z Leszczyńskim.

Po zmianie stron drużyna Sto‑
milu zaczęła atakować jeszcze in‑
tensywniej, chcąc jak najszybciej 
odrobić stratę. Najbliżej sukce‑
su był w 52 min. Tarasenko, któ‑
ry dośrodkowanie z rogu zakoń‑
czył główką, cudem obronioną 
przez Jałochę. Także w kontek‑

ście cudu można odebrać inter‑
wencje Leszczyńskiego po drugiej 
stronie placu gry, gdy w 70 min. 
obronił główkę Biernata, a chwi‑
lę później wygrał pojedynek sam 
na sam z Piątkowskim.

W 88 min. doszło do sytuacji, 
w której obrońca Stomilu zagrał 
piłkę ręką w obrębie własnego 
pola karnego. Widzieli to wszy‑
scy, za wyjątkiem sędziego, któ‑
ry nie przerwał gry i doprowadził 
do nerwowej końcówki meczu.

Pewnym usprawiedliwieniem 
dla Trójkolorowych może być 
absencja trójki piłkarzy, którzy 
ostatnio bardzo dużo wnosili 
do gry drużyny. Steblecki musiał 
jednak pauzować za kartki, Bar‑
tosz Szeliga narzekał na drobny 
uraz, a Wojciech Szumilas jesz‑
cze nie doszedł do pełnej spraw‑
ności po faulu z meczu z Wartą 
Poznań.
GKs tYCHY – stOMIL OL-
sZtYN 1:0 (1:0). Gol: Mańka 
(41’).
GKs tYCHY: Jałocha – Kalla‑
ste, Sołowiej, Biernat, Mańka – 
Moneta (85’ Kasprzyk), Daniel, 
Grzeszczyk, Krišto (64’ J. Piątek), 

Połap – Piątkowski (78’ Lewicki). 
Żółte kartki: Mańka, Biernat, 
Krišto, Daniel.

W pozostałych spotkaniach 
16. kolejki: Warta – Chojniczan‑
ka 2:0, Mielec – Zagłębie 1:1, 
Wigry – Chrobry 1:1, Podbeski‑
dzie – Sandecja 3:1, Grudziądz – 
Odra 3:1, Termalica – Jastrzębie 
2:2, Miedź – Radomiak 3:1, Pusz‑
cza – Bełchatów 1:4.

i liga
1. Warta 16 31 25:14
2. Podbeskidzie 16 30 28:16
3. Radomiak 16 30 25:20
4. Miedź 16 27 24:18
Jastrzębie 16 27 24;18
6. Mielec 16 26 21:17
7. Grudziądz 16 24 26:23
8. GKs tychy 16 24 32:24
9. Termalica 16 22 22:17
10. Stomil 16 22 13:17
11. Bełchatów 16 21 21:19
12. Zagłębie 16 20 23” 25
13. Sandecja 16 18 20:30
14. Puszcza 16 18 11:20
15. Chrobry 16 18 15:24
16. Chojniczanka 16 16 24:29
17. Wigry 16 16 14:22
18. Odra 16 10 9:24

skRomNie, ale ZWyCięsko
wynik lepszy niż gRa – TAKIE OPINIE PRZEWAżAły WŚRóD KIBICóW OPuSZCZAJąCyCH W NIEDZIELę STADION MIEJSKI PO 
MECZu GKS – STOMIL OLSZTyN.

Dominik Połap coraz lepiej radzi sobie wśród starszych kolegów z drużyny. Na drugim planie 
zdobywca zwycięskiego gola w meczu ze Stomilem, Maciej Mańka.
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Nie brakowało emocji w kolej‑
nym meczu piłkarzy GKS Fut‑
sal Tychy, którzy w Busku Zdro‑
ju wygrywali 3:0, potem stracili 
trzy gole, ale ostatecznie zdobyli 
zwycięską bramkę.

Pierwsza połowa sobotniego 
meczu toczyła się pod dyktando 
tyszan, którzy dominowali na par‑
kiecie i raz po raz stwarzali oka‑
zje do zdobycia gola. Grali jednak 
bardzo nieskutecznie i do prze‑
rwy notowano bezbramkowy wy‑
nik. Po zmianie stron GKS Futsal 
szybko zdobył trzy gole i w tym 
momencie piłkarze chyba uwie‑
rzyli, że mają pewne punkty. Tym‑
czasem gospodarze mocno wzięli 
się do pracy, przyspieszyli i teraz 
to oni częściej zagrażali bramce 
rywali. Zanim tyszanie ponownie 
opanowali sytuację, było już 3:3. 
Na szczęście chwilę potem GKS 
objął prowadzenie… Prawdziwe 
oblężenie tyskiej bramki nastąpi‑
ło w końcówce spotkania, kiedy 

rywale wycofali bramkarza i kil‑
ka razy groźnie strzelali. Wynik 
jednak się nie zmienił.
B U s KOW I A N K A B U s KO -
ZDrÓJ – GKs FUtsAL tYCHY 
3:4 (0:0). Bramki dla GKS: Krzy‑
żowski 2, Bernat 2.
GKs FUtsAL: Borowski – Pytel, 
Łasak, Dudzik, Migdał – Słoni‑
na, Krzyżowski, Lisiński, Bernat, 
Kochanowski, Dwóżnik, Wybra‑
niec. ls ●

tabela i ligi:
1. Team Brzeg 6 15 30-17
2. GKs tychy 6 13 27-23
3. Buskowianka 6 12 33-20
4. Bochnia 6 12 26-19
5. Nowiny 6 10 32-27
6. Siemianowice 6 9 29-24
7. AZS Lublin 6 9 24-23
8. Berland 6 9 22-24
9. Sośnica 6 6 20-21
10. Rzeszów 6 6 19-32
11. Polkowice 6 6 21-35
12. AZS Wrocław 6 0 11-29

W kolejnym meczu I ligi koszyka‑
rze GKS Tychy przegrali z WKK 
Wrocław 61:92. O wysokiej poraż‑
ce przesądziła zwłaszcza pierwsza 
kwarta, którą podopieczni trene‑
ra Jagiełki przegrali prawie dwu‑
dziestoma punktami.

Tyszanie zagrali bez Pawła 
Zmarlaka, w słabszej formie był 
Michał Jankowski, który miał 
zaledwie 20 proc. skuteczności 
z gry (2/10). Najwięcej punktów 

dla trójkolorowych zdobył Mar‑
cin Woroniecki 15.
WKK WrOCŁAW – GKs tYCHY 
92:61 (34:15, 23:22, 15:16, 20:8).
GKs: Wrona 9, Kędel 9, Majka 
7, Jankowski 7, Szymczak 3 oraz 
Woroniecki 15 (2), Karpacz 8, Ku‑
lon 3 (1), Szymczak 3, Piotrowski 
0, Zawadzki 0, Ziaja 0.

Po 7 meczach GKS Tychy jest 
na 6. miejscu z 10 pkt. Prowadzą 
Czarni Słupsk – 13 pkt. ls ●

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre‑
acji zaprasza na kolejne edycje 
mistrzostw Tychów w pływaniu 
i tenisie stołowym.

Mityng pływacki rozegrany 
zostanie 16.11 na Krytej Pływal‑
ni przy ul. Edukacji. W zawo‑
dach mogą wziąć udział wszy‑
scy chętni mieszkańcy Tychów 
oraz dzieci i młodzież ucząca się 
w Tychach. Uczestnicy nie mogą 
być zgłoszeni w Polskim Związ‑

ku Pływackim. W godz. 10.30‑
10.50 zaplanowano rozgrzewkę, 
a o godz. 11 – start w kilkunastu 
kategoriach wiekowych w stylu 
klasycznym, dowolnym i grzbie‑
towym (w zależności od katego‑
rii na 25 i 50 m).

Mistrzostwa Tychów w tenisie 
stołowym (gry podwójne męż‑
czyzn, kobiet i miksty) rozegrane 
zostaną 23 i 24.11 w sali Zespole 
Szkół nr 7. W zawodach nie mogą 

wziąć udział zrzeszeni w Polskim 
Związku Tenisa Stołowego lub tre‑
nujący klubach. 23.11 rozegrany 
zostanie turniej gry podwójnej ko‑
biet (początek – godz. 10.10) oraz 
w kat. chłopców: 9 lat i młod‑
si, 10‑12 lat i 13‑15 lat. O godz. 
11.15 rozpoczną się miksty w kat. 
open. Z kolei 24.11 o godz. 11.45 
początek gier podwójnych męż‑
czyzn: 16‑19 lat, 20‑35, 36‑49, 50 
lat i starsi oraz kat. open. ls ●

Piłkarze niższych lig kończą 
rundę jesienną. W lidze okrę‑
gowej do rozegrania pozostała 
już tylko jedna kolejka, a w kla‑
sie A – dwie.

Liga okręgowa. Po kilku do‑
brych występach piłkarze 
Ogrodnika Cielmice spotkali się 
z wysoko notowanymi rywala‑
mi i niestety zanotowali trzy po‑
rażki z rzędu. Mieliśmy nadzieję, 
że uszczkną chociaż punkt lide‑
rującej Bestwinie, trzeciej w ta‑
beli Wiśle Wielkiej i w niedzielę 
– Czarnym z Jaworza. Nie uda‑
ło się… W tym ostatnim me‑
czu Ogrodnik przegrał 1:3. Ty‑
szanie stracili gola w 6 minucie. 

W 20 min. wyrównał Grzegorz 
Chrząścik, popisując się kapital‑
nym uderzeniem z rzutu wolnego 
i do przerwy bramki już nie pad‑
ły, a po zmianie stron, gospodarze 
przypieczętowali sukces dwoma 
golami – w 55 i 89 min.
CZArNI JAWOrZE – OGrOD-
NIK CIELMICE 3:1 (1:1).

Ogrodnik jest na 8. miejscu 
w tabeli z 19 pkt. Prowadzi Be‑
stwina – 32 pkt.

W klasie A nasze drużyny sięg‑
nęły po komplet punktów: OKS 
Zet Tychy – Stal Chem Śląski 2:0, 
JUWe Jaroszowice – Polonia II 
Łaziska 2:1, Iskra II Pszczyna – 
Siódemka Tychy 0:7. ls ●

klasa a
1. Bojszowy 13 36 47-10
2. OKs Zet 13 33 51-12
3. Jaroszowice 13 28 30-13
4. Studzionka 13 25 29-16
5. Woszczyce 13 25 40-25
6. Suszec 13 23 23-23
7. Stal 3 21 23-19
8. Brzeźce 13 17 19-25
9. Polonia II  13 17 32-28
10. Kobiór 13 15 21-23
11. Frydek 13 14 26-35
12. Jankowice 13 13 19-30
13. siódemka 13 13 24-30
14. Międzyrzecze 13 11 21-29
15. Kryry 13 10 18-29
16. Iskra II 13 0 6-82

MosiR zaprasza

w wOdzie i przY STOłaCh

w niższych ligach

kOmpleT zwYCiĘSTw w klaSie a

wyjazdowa przegrana koszykarzy

nOkauTująCa 
kwarTa

krzyżowski i bernat w głównych rolach.

jak na huśTawCe...
hokeiści gks tychy 
RozegRali w MinionyM 
tygodniu dwa tRudne 
Mecze, ale zakończyli 
je zwycięsko, choć 
spotkanie z lotoseM 
gdańsk RozstRzygnęli 
dopieRo w dogRywce. 
teRaz w RozgRywkach 
polskiej hokej ligi 
nastąpi pRzeRwa do 12 
listopada. w tyM czasie 
RepRezentację czeka 
ważny spRawdzian – 
tRzy Mecze podczas 
tuRnieju eihc o puchaR 
niepodlegŁości (8-10.11). 

W Gdańsku rywalami biało‑
czerwonych będą reprezentacje 
Japonii, Włoch i Węgier. Tre‑
ner Tomasz Valtonen powołał 
na zgrupowanie i turniej 26 za‑
wodników, wśród których zna‑
leźli się oczywiście hokeiści GKS 
Tychy. Są to: John Murray, Ma‑
teusz Bryk, Bartosz Ciura, Ma‑
teusz Gościński, Bartłomiej Je‑
ziorski i Filip Komorski. Polska 
rozpocznie turniej 8.12 meczem 
z Japonią o godz. 18, 9.11 zagra z 
Włochami (godz. 15), a 10.11 z 
Węgrami (godz. 13).

W listopadzie zaczynają się tak‑
że zgrupowania reprezentacji w 
młodszych kategoriach wiekowych, 
na które powołani zostali również 
tyscy zawodnicy. Kadra juniorów 
U‑20 przebywa w Sanoku, a 6‑9.11 
w Brovarach na Ukrainie rozegra 
trzy mecze ‑ z Białorusią, Ukrainą i 
Litwą. W ekipie trenera Piotra Sar‑
nika są zawodnicy MOSM Tychy: 
Jan Krzyżek i Mateusz Ubowski, 
a w rezerwie – Jakub Maciejewski 
i Kacper Gruźla. W kadrze U‑18 
nie mamy reprezentantów, są na‑

tomiast w U‑16. Trener Jarosław 
Morawiecki powołał na  mecze w 
Wilnie (9‑10.11) z Litwą zawodni‑
ków MOSM: Adama Grzegorczy‑
ka, Szymona Kucharskiego, Karola 
Sobeckiego, a w rezerwie są: Marek 
Augustyniak, Paweł Chmiel, Wik‑
tor Dziubanda, Mateusz Krok.  

W minionym tygodniu hokeiści 
GKS Tychy rozegrali dwa mecze 
i oba wygrali. Najpierw pojecha‑
li na mecz do Torunia i spotkanie 
to zaczęli niezbyt udanie, bo od 
13 minuty musieli odrabiać stra‑
tę. Jednak już po dwóch minutach 
wyrównali za sprawą Jakuba Wite‑
ckiego. Pierwszą tercję zakończyli 
ponowie stratą, bowiem w 18 min. 
rywale wyszli na prowadzenie. Na 
szczęście w drugiej tercji najpierw 
Christian Mroczkowski, a potem 
Filip Komorski pokonali bramka‑

rza rywali i GKS objął prowadze‑
nie 3:2. W 31 min. rywale ‑ grając 
w przewadze ‑ wyrównali, ale ty‑
szanie zrewanżowali się im w 32 
min, kiedy goście mieli jednego 
zawodnika mniej. Prowadzenie 
dla GKS wywalczył Jarosław Rze‑
szutko. Ostatni tercja należała do 
podopiecznych Andreja Gusowa, 
którzy przypieczętowali sukces, 
zdobywając dwa kolejne gole.
KH ENErGA tOrUŃ - GKs tY-
CHY 3:6 (2:1, 1:3, 0:2). Bramki: 
Mroczkowski 2, Komorski 2, Wi‑
tecki,  Rzeszutko.

W 18. kolejce PHL, GKS Tychy 
pokonał w niedzielę PKH Lotos 
Gdańsk 2:1. O wygranej mistrzów 
Polski zadecydował gol Michaela 
Cichego w dogrywce.
GKs tYCHY – LOtOs PKH 
GDAŃsK 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, d. 

1:0). Bramki: Jefimienko , Ci‑
chy (d). 
GKs tYCHY: Murray; Ciura, Po‑
ciecha; Klimenko, Komorski, Jefi‑
menko – Bryk, Kotlorz;  Witecki, 
Galant, Jeziorski – Bizacki, Jero‑
now; Szczechura, Cichy, Mrocz‑
kowski – Gościński, Bagiński, 
Rzeszutko, Kogut. ls ●

1. Jastrzębie 16 40 67-28
2. GKs tychy 16 38 77-33
3. unia 16 33 60-29
4. Katowice 16 29 52-29
5. Podhale 15 28 60-32
6. Gdańsk 16 28 58-33
7. Zagłębie 17 26 47-56
8. Cracovia 17 19 48-57
9. Toruń 15 17 43-51
10. Kadra u-23 13 3 21-94
11. Naprzód 17 0 17-108

CięŻko WyWalCZoNe puNkty
czas dla kadRowiczów Z GKS I MOSM.

Bramka Michaela Cichego w dogrywce przyniosła zwycięstwo trójkolorowym  w meczu z Lotosem Gdańsk.
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Wygrywając w Łaziskach pił‑
karze rezerw GKS Tychy mieli 
szansę na objęcie fotela lidera IV 
ligi. Nic takiego się nie stało – ze‑
spół gospodarzy pewnie zwyciężył 
i w dalszym ciągu jest jedyną dru‑
żyną bez porażki u siebie.

Już po pierwszej połowie wia‑
domo było, że o punkty będzie 
tyszanom bardzo trudno. Swoją 
przewagę gracze Polonii udoku‑
mentowali bowiem dwoma go‑
lami i z taką przewagą schodzili 
na przerwę. Co prawda po zmia‑

nie stron Jan Biegański zdobył 
kontaktowego gola, ale niesku‑
teczność Trójkolorowych nie po‑
zwoliła im już do końca cieszyć się 
z kolejnego trafienia. Co więcej, 
w ostatnich fragmentach łazisz‑
czanie przypieczętowali zwycię‑
stwo trzecim golem.
POLONIA ŁAZIsKA GÓrNE – 
GKs II tYCHY 3:1 (2:0). Gole: 
Hewlik (24’), Bandura (38’), 
Fabisiak (90’) oraz J. Biegański 
(49’).
GKs II: Odyjewski – Nieśmia‑
łowski (46, Rutkowski), Bielusiak, 
Kokoszka (46’ Paluch), Szołtys – 
Wróblewski, Laskoś, A. Biegański, 
Bojarski, J. Biegański – Staniucha. 
Żółta kartka: Szołtys. ww ●

iV liga
1. Książenice 13 26 32:20
2. Wodzisław 13 25 28:15
3. Goczałkowice 13 25 25:17
4. GKs II tychy 13 23 30:19
5. Jasienica 13 22 26:25
6. łaziska 13 21 18:18
7. Czaniec 13 21 18:13
8. Podbeskidzie II 13 20 21:21
9. Czechowice 13 20 25:25
10. Kuźnia 13 19 25:20
11. Bełk 13 17 22:30
12. Radziechowy 13 13 22:23
13. Landek 13 13 13:18
14. Odra Centrum 13 13 16:31
15. Wilcza 13 8 13:24
16. Beskid 13 6 20:35

porażka czwartoligowców w „twierdzy łaziska”.

a mógł bYć lider

W miniony wtorek (29.10) piłka‑
rze GKS rozegrali mecz kolejnego 
etapu rozgrywek o Puchar Polski. 
W 1/16 podopieczni trenera Ry‑
szarda Tarasiewicza trafili na Ra‑
domiaka Radom, którego poko‑
nali na jego terenie 2:1 (0:0).

Mecz, toczony przy deszczowej 
pogodzie nie należał do najpięk‑
niejszych. Szybciej do trudnych 
warunków dostosowali się gospo‑
darze, którzy w 54 min. za spra‑
wą Winsztala objęli prowadzenie. 
Po kwadransie tyszanie wyrów‑
nali, gdy podanie Macieja Mań‑
ki zamienił na gola Dario Krišto. 
I gdy wydawało się, że o losach 
spotkania zadecyduje dogryw‑
ka, w ostatniej minucie meczu 
na mocny strzał z dystansu zde‑
cydował się Łukasz Grzeszczyk. 
Bramkarz Radomiaka co prawda 
obronił, ale wybił piłkę przed sie‑

bie, gdzie czekał Szymon Lewicki, 
który głową zdobył gola dającego 
awans do 1/8 PP.

Na tym poziomie pucharowych 
rozgrywek tyszanie grali ostatnio 
w sezonie 2014/15 i wtedy zostali 
wyeliminowani przez Błękitnych 
Stargard Szczeciński. W tym roku 
znowu możemy trafić na Błękit‑
nych, którzy zameldowali się 
w 1/8 PP, podobnie jak: Zagłę‑
bie Lubin, Legia Warszawa, ŁKS 
Łódź, Piast Gliwice, Lech Poznań, 
Lechia Gdańsk, Raków Często‑
chowa, Cracovia Kraków, Miedź 
Legnica, Stal Mielec, Stomil Ol‑
sztyn, Górnik Łęczna, Stal Sta‑
lowa Wola i Legia II Warszawa. 
O tym, kto będzie rywalem Trój‑
kolorowych w kolejnej fazie za‑
decyduje losowanie, które odbę‑
dzie się we wtorek, 5 listopada 
o godz. 12. ww ●

w pucharze polski GKS Tychy gra dalej.

we wTOrek lOSOwanie
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INFOrMAtOr KIBICA

HOKEJ. phl: 12.11 unia Oświęcim – GKS Tychy (godz. 18).
PIŁKA NOżNA. i liga: 9.11 GKS Bełchatów – GKS Tychy (17); 
iV liga: 10.11 GKS II Tychy – LKS Czaniec (11); liga okręgowa: 
9.11 Ogrodnik Cielmice – BTS II Rekord (14); klasa a: 9.11 LKS 
Woszczyce – JuWe Jaroszowice (13.30), 9.11 Polonia Międzyrze-
cze – OKS Zet Tychy (13.30), 10.11 Siódemka Tychy – Czapla Kryry 
(13.30); iii liga kobiet: 10.11 BTS Rekord – Polonia Tychy (12).
KOsZYKÓWKA. i liga: 6.11 Sokół łańcut – GKS Tychy (18).
FUtsAL. i liga: 10.11 GKS Futsal Tychy – AZS Wrocław (18). 
9-10.11 Turniej z okazji Święta Niepodległości w hali MOSiR 
(7.45).
sIAtKÓWKA. ii liga kobiet: 9.11 TKS Tychy – uKS Jedynka Rybnik 
(17). ls ●

zawodnicy Mkp wodnik 
29 tychy udanie 
zapRezentowali się 
w dwóch Mityngach 
pŁywackich. w gRand 
pRix puchaR czech 
w pilznie wystaRtowali 
kaRol popiela i dawid 
wiekieRa. zawody staŁy 
na baRdzo wysokiM 
pozioMie spoRtowyM 
i oRganizacyjnyM, 
a wzięŁo w nich udziaŁ 
770 zawodników z czech, 
sŁowacji, nieMiec, 
węgieR, fRancji, tuRcji, 
austRii, Łotwy i polski.

Na pływalni w Pilznie zawodnicy 
z Czech uzyskiwali minima kwa‑
lifikacyjne do Mistrzostw Europy. 
W tym gronie bardzo dobrze za‑
prezentował się Dawid Wiekiera – 
w finale na 200 m stylem klasycz‑
nym uzyskał drugi wynik w kraju 
na pływalni 25‑metrowej, a jego 
rezultat jest nowym rekordem ży‑
ciowym. Dawid poprawił w Cze‑
chach trzy rekordy życiowe, startu‑
jąc w finałach A na: 50 m (29.05), 
100 m (1.02,81) i 200 m (2.13,75) 
stylem klasycznym. Zdobył 730 
punktów FINA na 25‑metrowej 
pływalni oraz dwa w finale B na: 

100 m (58.05) i 200 m (2.09,6) sty‑
lem zmiennym. Z kolei Karol Po‑
piela w finale B ustanowił rekord 
życiowy na 200 m st. zmiennym 
(2.12,1).

Na tyskiej pływalni ekipa MKP 
Wodnik 29 Tychy wzięła udział 
w 12. Ogólnopolskim Mitingu 
pływackim im. Maćka Maika. Za‑
wody poświęcone są pamięci wy‑
chowanka MOSM Tychy i Startu 
Katowice, znakomitego tyskiego 
pływaka, złotego medalisty Igrzysk 
Paraolimpijskich w Sydney, mi‑

strza świata i rekordzisty świata 
na 100 m stylem grzbietowym.

Na pływalni MOSiR zawod‑
nicy Wodnika zanotowali na‑
stępujące wyniki: Emilia Sła‑
bosz – złoto na 400, 100 m st. 
dow. i 200 m st. zm., srebro 
na 100 grzbiet.; Wiktoria Radek 
– złoto na 100 m st. klas. 50 m 
st. grzbiet. i srebro na 200 m st. 
zm.; Aleksandra Fijołek – 4 złote 
medale na 100 i 50 m dowolnym, 
200 zmiennym i 50 m mot.; Aga‑
ta Kowalczyk – dwa złote na 50 

i 100 m klas. srebro na 50 mot. 
i 200 m zm.; Inga Pieczuk – brąz 
na 50 grzbiet.; Karolina Bywalec 
– brąz na 50 dow.; Jakub Popra‑
wa‑Jakubas – złoto na 200 m zm. 
i srebro na 400 m dow.; Kacper 
Komorowski – dwa złote na 50 
i 100 m klas. i dwa brązowe 
na 100 m grzbiet. i 400 m dow.; 
Oliwier Kajzer – srebro na 50 m 
dow. i dwa brązowe – 50 m mot. 
i 100 m dow.; Kamil Ogorzałek 
– 3 złote medale na 50 i 100 m 
dow., oraz 50 m mot. ls ●

ten bieg gRecy 
nazywaj „pRawdziwyM 
MaRatoneM” – 10 
listopada na tRasie 
z MaRatonu do aten, 
któRą wedŁug legendy 
pokonaŁ filippides 
po wygRanej bitwie 
gReków z peRsaMi 
w 490 R. p.n.e., RozegRana 
zostanie kolejna 
edycja athens 
MaRathon. wybieRa 
się na nią 73-osobowa 
gRupa biegaczy pod 
szyldeM „biegające 
tychy”.

Wyjazd grupy biegaczy z Tychów 
i kilku sąsiednich miejscowości 
to pomysł Moniki Kruczek.

– W styczniu, podczas plano‑
wania jesiennych startów, posta‑
nowiłam zrealizować swoje wiel‑

kie marzenie i pobiec maraton 
w Atenach – przyznała. – Kiedy 
powiedziałam o moich planach, 
szybko zebrała się grupa chęt‑
nych. Na wyjazd zdecydowały 
się 63 osoby dorosłe – 29 kobiet, 
34 mężczyzn. Są z nami biegacze, 
którzy na swoim koncie mają wie‑
le maratonów jak i osoby, które 
na tym „królewskim” dystansie 
pobiegną po raz pierwszy. Wyjeż‑
dża z nami także 10 dzieci. Naj‑
młodsza uczestniczka ma 9 mie‑
sięcy, najstarszy – 58 lat. 42 osoby 
biegną maraton (42 km 195 m), 
pozostali wystartują na 5 i 10 km. 
W grupie są osoby z różnych tea‑
mów biegowych, więc za zgodą 
Damiana Szpaka, administrato‑
ra grupy na FB „Biegające Tychy”, 
postanowiliśmy tak się nazwać jak 
grupa na portalu społecznościo‑
wym, a dzięki przychylności Iwo‑
ny Ciepał z Wydziału Promocji 

i Komunikacji Społecznej UM, 
otrzymaliśmy koszulki promują‑
ce to wydarzenie.

Bieg na historycznej trasie 
pobudza wyobraźnię i zapowia‑
da się jako niezwykła przygoda, 
połączona ze zwiedzaniem wie‑
lu historycznych miejsc. Nazwa 
biegu pochodzi od miejscowo‑
ści Maraton w Grecji. Według 
Herodota, po zwycięskiej dla 
Greków bitwie z Persami pod 
Maratonem w 490 p.n.e., armia 
perska wypłynęła w kierunku 
bezbronnych Aten. Widząc to, 
Grecy pobiegli do miasta, właś‑
nie tą drogą, na której rywali‑
zować będą uczestnicy Athens 
Marathon, przybywając prak‑
tycznie równocześnie z okrę‑
tami perskimi. Bieg ten stał się 
podstawą wielu legend, według 
jednej z nich, posłaniec Filip‑
pides pobiegł do Aten, by ob‑

wieścić zwycięstwo i poinfor‑
mować Ateńczyków, że płynie 
ku nim flota perska. Po przeka‑
zaniu tej wiadomości padł mar‑
twy. Kiedy Pierre de Coubertin 
tworzył program nowożytnych 
Igrzysk Olimpijskich, zainspi‑
rowany tą historią francuski fi‑
lolog Michel Bréal zasugerował 
mu, by włączył bieg na dystan‑
sie odpowiadającym odległości 
z Maratonu do Aten. Ta odle‑
głość to wprawdzie 37 km, ale 
postanowiono ją zaokrąglić 
do 40 km. Dodatkowe 2.195 m 
dodano na igrzyskach w Lon‑
dynie w 1906, przesuwając 
metę w miejsca, gdzie na try‑
bunach siedział... brytyjski król, 
Edward VII.

Kibicujemy zatem na trasie 
Athens Marathon ekipie Biega‑
jących Tychów i czekamy na re‑
lację po powrocie. ls ●

W sobotę 9 listopada Tyska Gale‑
ria Sportu zaprasza na zwiedzanie 
Stadionu Miejskiego oraz stałej 
wystawy TGS.

Jak zwykle podczas spaceru 
będzie można obejrzeć miej‑
sca zwykle niedostępne dla wi‑
dzów: szatnie, salę konferencji 
prasowych, zaplecze techniczne, 

strefę VIP, lożę prezydencką itp. 
W drugiej części spaceru jego 
uczestnicy zwiedzą multime‑
dialną wystawę w Tyskiej Ga‑
lerii Sportu.

Zbiórka chętnych o godz. 11 
przed wejściem głównym na sta‑
dion od ul. Baziowej. Wstęp 
wolny. ls ●

medale i RekoRdy
pŁywacy kp wodnik NA ZAWODACH W PILZNIE I TyCHACH.

śladami filippidesa
73 osoby wyjeżdżają na bieg HISTORyCZNyM TRAKTEM Z MARATONu DO ATEN.

tgs zaprasza

SpaCer pO STadiOnie

Pod szyldem „Biegające Tychy” na Athens Marathon wyjeżdża 73-osobowa grupa biegaczy. 
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W Święto Niepodległości, 11.11 
w Parku Miejskim Solidarności 
rozegrana zostanie druga edycja 
Biegu Niepodległości.

Biuro zawodów czynne bę‑
dzie o godz. 10, a start nastąpi 
o godz. 11. Uczestnicy pobieg‑
ną trasą, której jedna runda wy‑
nosi 2,5 km. Można ją pokonać 
raz lub dwa razy. Po zakończeniu 

biegu głównego, odbędą się bie‑
gi dla dzieci.

Dla uczestników przygotowa‑
no pakiety startowe, m.in. Sta‑
dionu Śląskiego oraz oryginalne 
medale za uczestnictwo. Orga‑
nizatorem biegu jest Stowarzy‑
szenie „Aktywne Miasto” dzia‑
łające na terenie woj. śląskiego. 
ls ●

Do 7 listopada przyjmowane 
są zgłoszenia do corocznego tur‑
nieju futsalu z okazji Święta Nie‑
podległości. Zawody rozegrane 
zostaną 9‑10.11 w hali MOSiR.

W rozgrywkach może wziąć 
udział do 16 zespołów – decy‑
duje kolejność zgłoszeń, któ‑
re są przyjmowane do 07.11 
w MOSiR (al. Piłsudskiego 12), 
tel.: 32/661‑16‑89 lub e‑mailem: 
kontakt@mosir.tychy.pl.

Turniej rozegrany zostanie 
w kategorii open. W myśl regu‑
laminu, w zawodach mogą wziąć 
udział zawodnicy zrzeszeni w klu‑
bach występujących w rozgryw‑
kach prowadzonych przez PZPN 
oraz OZPN maksymalnie do po‑
ziomu ligi okręgowej oraz II ligi 
futsalu, za wyjątkiem drużyny 

GKS Futsal Tychy U‑20, która 
do turnieju może zgłosić zawod‑
ników występujących w I lidze 
futsalu, ale maksymalnie uro‑
dzonych w 1998 roku.

Trwają natomiast rozgrywki Ty‑
skiej Ligi Futsalu. W trzeciej se‑
rii najbardziej widowiskowy był 
mecz, w którym Piwkarzyki po‑
dejmowali Prawników. Mimo 
strzelonych 5 bramek, Prawnicy 
nie zdołali zdobyć choćby punktu, 
bowiem piwosze aż 8 razy znaleźli 
drogę do bramki rywala. Wyniki: 
Jesiony – Hapoel Beer Kebab 6:2, 
Piłkarscy Emeryci – Bad Boys 0:4, 
Magna Formpol – Multi Polymers 
10:1, Prawnicy – Piwkarzyki 5:8.

Po trzech kolejkach na czele ta‑
beli byli Bad Boys Tychy i Piwka‑
rzyki – po 9 pkt. ls ●

turniej i tyska liga Halowa

fuTSal Od świĘTa

zaproszenie pod żyrafę.

bieg niepOdległOśCi

MOSiR, wspólnie z Tyskim Klu‑
bem Siatkarskim, zapraszają 
na Mistrzostwa Amatorów Mia‑
sta Tychy w siatkówce. Impreza 
rozegrana zostanie 7‑8.12, więc 
jest jeszcze trochę czasu, by się so‑
lidnie do niej przygotować.

Turniej odbędzie się w hali 
MOSiR (ul. Piłsudskiego 20). 
7 grudnia, od godz. 8.30 roz‑
grywane będą mecze elimina‑
cyjne, a 8 grudnia – od ćwierć‑

finałów. W turnieju nie mogą 
brać udziału zawodnicy i za‑
wodniczki występujący powyżej 
I ligi śląskiej kobiet i mężczyzn. 
Nie mogą startować uczestni‑
cy rozgrywek juniorów/junio‑
rek PZPS.

Zgłoszenia przyjmowane będą 
do 5.12 (do godz. 14) w MOSiR 
(ul. Piłsudskiego 12) lub mailem: 
zgloszenia@mosir.tychy.pl. Infor‑
macje – tel. 32/661‑16‑89. ls ●

Mistrzostwa pod siatką.

amaTOrzY na STarT

Podczas Mitingu im. Maćka Maika pływacy MKP Wodnik zdobyli kilkanaście medali.
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CieRpieNia młodego düReRa
W drukarni wuja
Każdego dnia mały Albrecht 
w podskokach przebiegał przez 
ulicę, by dostać się do pracowni 
drukarskiej, którą prowadził jego 
wuj. Chłopiec podglądał wujka 
przy pracy, uczył się od niego 
techniki, a także przesiąknął at‑
mosferą, jaka panowała w dru‑
karni. To wszystko wpłynęło 
na wyobraźnię wrażliwego mło‑
dzieńca i jego zmysł artystyczny. 
Wiedział, że właśnie tą drogą – 
drogą sztuki – chcę podążać. Oj‑
ciec nie miał nic przeciwko; sam 
był złotnikiem i cieszył się, że syn 
odziedziczył w genach talent pla‑
styczny. Gdy Dürer ukończył 13 
lat trafił najpierw na praktyki 
złotnicze do ojca, a po dwóch 
latach przeniósł się do pracowni 
malarskiej mistrza Michaela Wol‑
gemuta. Tam tworzył też pierwsze 
drzeworyty, które później druko‑
wał u stryja. Udało się. Szybko 
zdobył stopień mistrza i ruszył 
w świat po dalsze nauki.

list od ojca
Ta wiadomość spadła na dzie‑
więtnastoletniego Dürera jak 
grom z jasnego nieba. Kiedy prze‑
bywał w Strasburgu, otrzymał 
list. Od ojca. Ten w żołnierskich 
zdaniach obwieszczał, że Dü‑
rer ma pilnie wrócić do domu 
na ślub. Kto miał stanąć na ślub‑
nym kobiercu? Czyżby tatuś? 
Ano nie. Sam Albrecht. W ten 
sposób dowiedział się o włas‑
nym ślubie. Jego żoną miała zo‑
stać Agnes Frey – córka wysoko 

postawionego rzemieślnika, któ‑
ry jednocześnie był członkiem 
rady miejskiej. Wszystko było już 
ustalone – łącznie z datą ślubu. 
Albrecht miał po prostu przyje‑
chać, powiedzieć sakramentalne 
„Tak” i cześć pieśni.

dlaczego młodzieniec jest 
smutny?
Dürer bił się z myślami, ale nie 
był w stanie przeciwstawić się 
woli ojca. Wmawiał sobie, że za‑
aranżowane małżeństwo da mu 
szczęście i może wszystko jakoś 
się poukłada, ale w głębi duszy 
wiedział, że zadziało się coś nie‑
dobrego. Czuł, że się dusi. Zasiadł 
przed sztalugami i namalował 
własny portret – dar dla narze‑
czonej (dziś przechowywany jest 
on w Luwrze). Dürer z obrazu 
ma dumną pozę, jest jak zawsze 
elegancki i wystrojony. W ręce 
trzyma oset. Z jednej strony ro‑
ślina ta symbolizować miała wier‑
ność narzeczonej, a z drugiej… 
była nawiązaniem do męki Chry‑
stusa. Patrząc na przeraźliwie 
smutną twarz młodzieńca z por‑
tretu, nie trudno zgadnąć co tak 
naprawdę artysta chciał wyrazić.

uciec od żony
Trzeba przyznać, że to małżeń‑
stwo było wyjątkowo niedobrane 
i to pod każdym względem. Ag‑
nes nie grzeszyła ani urodą, ani 
– co gorsza – intelektem. Miała 
trudny charakter, była gderliwa 
i potrafiła skutecznie zatruć życie 
innym. Dürer natomiast był wraż‑

liwy, elegancki i wykształcony. Ży‑
cie z taką kobietą jak Agnes było 
dla niego torturą. Dlatego też po‑
stawił się! Zgodnie ze zwyczajem 
przez pierwszy rok małżeństwa 
młodzi mieli mieszkać wspólnie 
z matką panny młodej, ale Dürer 
powiedział „NIE”. Co więcej, jak 

tylko nadarzyła się okazja, zosta‑
wił swoją żonę i czmychnął. Obrał 
kierunek na Włochy – ówczesną 
stolicę sztuki. Trzeba przyznać, 
że to, co tam zobaczył, wywarło 
ogromny wpływ na jego dalszy ar‑
tystyczny rozwój, zatem gdyby nie 
Agnes… agnieszka kijas ●

dawnO Temu w SzTuCe (172)

skoRpion 24.x – 21.xi
Nadchodzące dni będą spokojne. Nie 
powinno wydarzyć się nic, co wytrąciłoby Cię 
z codziennego rytmu.

stRzelec 22.xi – 21.xii
Powinieneś wyznaczyć sobie jakiś cel i do niego 
dążyć. Ostatnio czujesz się przygnieciony 
codziennością, brak ci entuzjazmu.

kozioRożec 22.xii – 19.i
Zabierz się do pracy. Ostatnio nie miałeś 
na to zbyt wielkiej ochoty, teraz są efekty – 
sprawy rodzinne wymagają uwagi.

wodnik 20.i – 18.ii
Dobrze zaplanuj swój kolejny krok. Jeśli nie 
wiesz, w jaką tak naprawdę stronę powinieneś się 
zwrócić, poproś o radę Wagę.

Ryby 19.ii – 20.iii
Możesz odczuwać niewielki spadek formy. Znajdź 
czas na relaks, może powinieneś się też bardziej 
wysypiać?

baRan 21.iii – 20.iV
Przed Tobą ciekawe towarzyskie spotkanie. 
Będzie okazja do powspominania dawnych 
czasów, nie braknie wzruszeń.

byk 21.iV – 21.V
Po chwilowych zawirowaniach, sprawy sercowe 
powinny zacząć wracać do normy. To będą lepsze 
dni.

bliźnięta 22.V – 20.Vi
W Twoim otoczeniu może pojawić się bardzo 
interesująca osoba. Może to dobra pora 
na rozpoczęcie nowej znajomości?

Rak 21.Vi – 22.Vii
Serce nie sługa, pamiętaj o tym. Choć nie będzie 
łatwo pogodzić się z faktami, nie powinieneś 
tracić wiary w lepsze jutro.

lew 23.Vii – 22.Viii
Osoba spod znaku Barana wystawi Twoje nerwy 
na ciężką próbę. Nie powinieneś jednak reagować 
emocjonalnie, daj sobie czas na ochłonięcie.

panna 23.Viii – 22.ix
Powinieneś podjąć zdecydowane kroki dotyczące 
Twojej przyszłości. Nie trwaj w zawieszeniu, czas 
na jakieś decyzje.

waga 23.ix – 23.x
Gwiazdy wskazują na ożywienie w sprawach 
natury materialnej. Dobrze zaplanuj wydatki, 
unikniesz stresującej sytuacji.
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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 623:
????

Dürer z autoportretu jest przeraźliwie smutny. Dlaczego? 

Malarz był wyjątkowo przystojnym mężczyzną, co 
wiemy z jego licznych autoportretów.

NIEZŁE CIACHO! tAK ZAPEWNE DZIsIAJ MŁODE DZIEWCZY-
NY OKrEŚLIŁYBY ALBrECHtA DürErA – NIEMIECKIEGO MA-
LArZA. BYŁ BArDZO PrZYstOJNY. MIAŁ DOBrą sYLWEtKę, 
rEGULArNE rYsY tWArZY, rOZMArZONE sPOJrZENIE I DŁU-
GIE, sKręCONE WŁOsY – JEGO ZNAK rOZPOZNAWCZY. NOsIŁ 
sIę MODNIE I Z KLAsą, JAK NA ELEGANtA PrZYstAŁO, WIęC 
NIE MA CO sIę DZIWIć, żE NIEJEDNA PANNA NA JEGO WIDOK 
OBLEWAŁA sIę rUMIEŃCEM I DOstAWAŁA PALPItACJI sErCA. 
DürEr MIAŁ WsZYstKO: tALENt, MąDrOŚć, UrODę I POWO-
DZENIE U KOBIEt. DLACZEGO ZAtEM NA sWOIM MŁODZIEŃ-
CZYM AUtOPOrtrECIE JEst tAK PrZErAźLIWIE sMUtNY?
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