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Stan gotowości
1200 ton soli drogowej i 1600 ton piasku  
czeka na przyjście tegorocznej zimy.

Skrzekliwe staccato kałasznikowa
Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 
pierwszą edycję konkursu ortograficznego.

Skuteczny GKS
Tyszanie zakończyli rundę jesienną na  
niezłym 7. miejscu, choć mogło być lepiej.4 8 12
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Setki tySzan wzięły udział w poniedziałkowych obchodach narodowego Święta niepodległoŚci 
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Dla wspólnego Dobra
Po raz pierwszy przyznano tytuły Tyskiego Społecznika Roku dla 
instytucji i osoby indywidualnej. Uroczysta gala, podczas której 
wręczono nagrody, odbyła się w Pasażu Kultury Andromeda 6 listopada. 

 str. 4

przebuDują 
Dzwonkową
Rusza przebudowa ul. Dzwon-
kowej w tyskiej dzielnicy War-
togłowiec. Prace będą pro-
wadzone na kilometrowym 
odcinku od ul. Cmentarnej 
do ul. Ostróżki wraz z ul. Kro-
kusów. Na tym fragmencie dro-
ga zostanie poszerzona, a po jej 
obu stronach powstaną chodni-
ki. Pierwsze prace ruszą jeszcze 
w tym tygodniu, zaś zakończenie 
inwestycji o wartości około 6,5 
miliona złotych zaplanowane jest 
na jesień przyszłego roku. Nie-
stety, nie da się uniknąć wycinki 
drzew kolidujących z projekto-
waną drogą. str. 5
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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
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Prezydenta Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

ul. Barona 30
lokal nr 106 parter powierzchnia 130,13m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 910

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 22,95 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłata wadium w•	  wysokości – 1500 zł do dnia 26 listopada 2019 r. przelewem 
na konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A lub w kasie Urzędu/w przypadku 
przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/
złożenie w•	  Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 26 listopada 2019 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, 
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie 
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu 
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Prezydenta Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

ul. Barona 30
II piętro 301a pow. 42,57 (1 pomieszczenie wraz z częścią wspólną)
Lokal wyposażony w instalacje: co., elektryczną, wod-kan.
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości 49 – sala 101 I piętro – o godz. 920

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 37,00 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłata wadium w•	  wysokości – 1000 zł do dnia 26 listopada 2019 r. przelewem 
na konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A lub w kasie Urzędu/w przypadku 
przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/
złożenie w•	  Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 26 listopada 2019 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie 
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, 
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie 
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu 
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Prezydenta Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

ul. Budowlanych 102
powierzchnia 70,09m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, wod-kan
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 930

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 13,40 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłata wadium w•	  wysokości – 1000 zł do dnia 26 listopada 2019 r. przelewem 
na konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A lub w kasie Urzędu/w przypadku 
przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/
złożenie w•	  Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 26 listopada 2019 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, 
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie 
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu 
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Bilety Dla cZytelNikóW

Dla naszych czytelników mamy dwa podwójne zaprosze-
nia na Najnowszy program satyryczny Krzysztofa Dauksze-
wicza – na bieżąco aktualizowany autorski program, z któ-
rym znany satyryk wystąpi w Teatrze Małym w Tychach 
w niedzielę (17.11) o godz. 17.
Zaproszenia otrzymają osoby, które jako pierwsze za-
dzwonią do naszej redakcji na numer tel. 32 325 72 38 
we wtorek, 12 listopada, o godz. 14.00 i odpowiedzą 
na pytanie: Jak nazywa się program na antenie telewizji 
TVN24, w którym Krzysztof Daukszewicz występuje w roli 
komentatora?

 7.11 W OcZysZcZalNi 
ściekóW W UrBaNOWi-
cach DOsZłO grOźNegO 
ZDarZeNia. Pracownicy fir-
my zewnętrznej, wykonujący 
prace remontowe, doznali po-
parzeń w wyniku zapłonu gazów 
nagromadzonych w namiocie, 
w którym przebywali. Mężczyź-
ni trafili do Centrum Leczenia 
Oparzeń w Siemianowicach 

Śląskich. Obaj pracownicy po-
siadali niezbędne zezwolenia 
do wykonywania tego rodzaju 
prac. Policja wstępnie zakwalifi-
kowała zdarzenie jako nieszczę-
śliwy wypadek.

 Na skrZyżOWaNiU al. 
Bielskiej Z Ul. cygaNe-
rii doszło 6.11 ok. godz. 14.40 
do zderzenia dwóch vw i opla. 

Jak wstępnie ustalili policjan-
ci, kierująca vw passatem, chcąc 
wjechać w ul. Cyganerii (stojąc 
na środku skrzyżowania) wy-
musiła pierwszeństwo na kie-
rowcy opla insignia, który je-
chał prawym pasem w kierunku 
browaru. Opel dodatkowo ude-
rzył w oczekującego na możli-
wość włączenia się do ruchu 
z ul. Cyganerii vw fox. Spraw-

czyni zdarzenia została ukarana 
mandatem.

 NieZNaNy sPraWca 28.10 
PO UPrZeDNim WyrWaNiU 
Zamk a DOkONał Wła-
maNia do schowka na klat-
ce schodowej w budynku przy 
ul. Nałkowskiej. Skradł komplet 
sztućców oraz buty łącznej war-
tości 600 zł. lS ●

komunikaty
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MiejSKie uroczyStości 
rozpoczęŁy Się 
MSzą św. w intencji 
ojczyzny, w Której 
– w Kościele pw. 
św. KrzySztofa – 
uczeStniczyŁy SetKi 
tySzan. znaKoMita 
więKSzość z nich 
zaopatrzona byŁa 
w biaŁo-czerwone 
Kotyliony, rozdawane 
przez harcerzy pod 
świątynią.

Po mszy korowód w barwach 
narodowych przeszedł pod Po-
mnik Niepodległości przy Urzę-
dzie Miasta, gdzie rozpoczęły się 
oficjalne obchody. Jako, że uczest-
nicy pojawili się przy pomniku 
pół godziny wcześniej niż zakła-
dano, uroczystość zamiast rozpo-
cząć się hymnem państwowym, 
została „Mazurkiem Dąbrowskie-
go” zakończona punktualnie – jak 
w całej Polsce – w samo południe. 
Szkoda tylko, że niektórzy tysza-
nie, którzy zgodnie z programem 
przybyli pod pomnik na godz. 12, 
zdążyli akurat na sam koniec ob-
chodów.

W uroczystościach wzię-
li udział reprezentanci nowo 
wybranego parlamentu (sena-
tor-elekt Gabriela Morawska-
Stanecka i poseł-elekt Michał 
Gramatyka), przedstawiciele 
władz samorządowych Tychów 
z przewodniczącą Rady Miasta 
Barbarą Konieczną i zastępcami 
prezydenta: Igorem Śmietań-
skim i Maciejem Gramatyką, 
tyscy radni, organizacje komba-
tanckie, społeczne i polityczne, 
służby mundurowe i młodzież 
szkolna.

– Od uroczystego odsłonię-
cia pomnika, przy którym się 
znajdujemy, a także hucznych 
obchodów setnej rocznicy od-
zyskania przez nasz kraj nie-
podległości, minął okrągły rok 
– mówił w swoim przemówie-
niu reprezentujący prezydenta 
Tychów jego zastępca Igor Śmie-
tański. – Dziś ponownie staje-
my w tym miejscu, by dać do-
wód naszej pamięci i uznania, 
a także złożyć podziękowania 
i hołd tym, którzy swym mę-
stwem, bohaterstwem i odwa-
gą, nie pozwolili wymazać Pol-
ski z serc Polaków.

– Męstwo naszych rodaków 
(…) zobowiązuje nas nie tylko 
do pielęgnowania pamięci o bo-
haterach, ale także nakłada wielką 
odpowiedzialność – kontynuował 
Igor Śmietański. – Aby nie dopuś-
cić, żeby młodzi ludzie kiedykol-
wiek zapomnieli, że wolność i nie-
podległość Polski okupiona została 
krwią naszych przodków, a także 
aby niezłomność, odwaga i hero-
izm nigdy nie poszły na marne.

Po złożeniu przez delegacje 
kwiatów pod Pomnikiem Nie-
podległości, uczestnicy święta 
odśpiewali cztery zwrotki „Ma-
zurka Dąbrowskiego”.

Druga część obchodów mia-
ła miejsce o godz. 14 na ul. Ka-
towickiej, gdzie przedstawiciele 
władz, delegacje i mieszkańcy 
Czułowa oddali hołd bohate-
rom walk o niepodległość Pol-
ski przy pomniku ku czci Po-
ległych Powstańców Śląskich. 
Późnym popołudniem tyszanie 
wzięli udział w koncercie muzy-
ki Stanisława Moniuszki, którą 
w kościele pw. św. Marii Mag-
daleny prezentował Tyski Chór 
Mieszany Presto Cantabile.
wojciech wieczoreK ●

BY HEROIZM NIE POsZEDŁ  
Na MaRNE
11 liStopada świętowano w tychach 101. ROcZNIcę ODZySKANIA NIEPODLEGłOŚcI.
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We mszy św. w intencji Ojczyzny uczestniczyli przedstawiciele samorządowych władz Tychów.

Kombatantów reprezentował por. Kazimierz Pawlak, który jest tylko kilka lat młodszy od niepodległej Polski.

Biało-czerwony korowód przeszedł z kościoła św. Krzysztofa pod Pomnik Niepodległości.
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Prezydenta Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

Pl. Św. Anny 4
powierzchnia 73,31m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, wod-kan
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 900

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 13,40 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłata wadium w•	  wysokości – 1000 zł do dnia 26 listopada 2019r. przelewem na konto 
nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A lub w kasie Urzędu/w przypadku przegrania 
przetargu kwota ta podlega zwrotowi/
złożenie w•	  Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 26 listopada 2019r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, 
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie 
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu 
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

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

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze 
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 3772/99 o pow. 137 m2, położonej w Tychach przy al. Sikorskiego, na cele działalności 
spółki prawa handlowego, w której miasto jest największym udziałowcem, na okres 
do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako części działek 
nr 4716/50 i 2966/48 o łącznej pow. 87,5 m2, położonej w Tychach przy ul. Hierowskiego, 
na cele handlowe i usługowe, pod schody do pawilonu handlowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 
2722/18 i 2724/18 o pow. 9 m2, położonej w Tychach przy ul. Plac Wolności, na cele ogrodu 
przydomowego, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4450/70 o pow. 293 m2, położonej w Tychach przy al. Bielskiej/ul. Cyganerii, na cele 
dojścia pieszego, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część 
działki nr 3656/95 o pow. 10 m2, położonej w Tychach przy ul. Zgody, pod śmietnik, na czas 
nieoznaczony.

reklama reklama

po raz pierwSzy 
przyznano tytuŁy 
tySKieGo SpoŁeczniKa 
roKu dla inStytucji 
i oSoby indywidualnej. 
uroczySta Gala, 
podczaS Której 
wręczono naGrody, 
odbyŁa Się w paSażu 
Kultury androMeda 6 
liStopada.

Plebiscyt na Tyskiego Społecznika 
Roku 2019 zorganizowała Funda-
cja Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej, pod patronatem honorowym 
Prezydenta Miasta Tychy. Był on 
całkowicie otwarty. Każdy miesz-
kaniec miasta mógł zgłosić oso-
bę lub instytucję, która jego zda-
niem wyróżnia się w działalności 
na rzecz innych. Nominowani 
spotkali się 6 listopada w Andro-
medzie, odebrali dyplomy uzna-
nia i gratulacje.

Wśród nominowanych znaleźli 
się lokalni aktywiści, pracownicy 
instytucji miejskich (np. MOPS), 
osoby działające w organizacjach 
pozarządowych, radach osiedli, 
Młodzieżowej Radzie Miasta, 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

i wielu innych. Zakres ich dzia-
łalności był bardzo różnorodny, 
co z pewnością nie ułatwiało Ka-
pitule dokonania wyboru tego na-
jaktywniejszego.

Wśród instytucji nominowano 
stowarzyszenia i organizacje po-
zarządowe, ale też instytucje kul-
tury czy placówki edukacyjne.

– Każdy z państwa zasługiwał 
na to, by taką statuetkę otrzymać 
– mówił Maciej Gramatyka, wi-
ceprezydent Tychów ds. społecz-
nych, który brał udział w obra-
dach kapituły.

Ogłoszenie werdyktu i wręcze-
nie nagród poprzedził krótki pa-
nel dyskusyjny. – Na ile jesteśmy, 
jako społeczeństwo, gotowi robić 
coś dla innych? Jak wygląda sytu-
acja i dlaczego tak źle? – zapytał 
nieco prowokująco prowadzący 
dyskusję Piotr Stoły, przedsta-
wiciel FRES. Z tezą nie zgodziła 
się Iwona Binkowska z Wydzia-
łu Spraw Społecznych i Zdrowia 
UM Tychy. – Od 5 lat prowadzimy 
w Tychach budżet obywatelski. – 
mówiła. – Przez ten czas wpłynę-
ło do nas 900 wniosków, za który-
mi stoi wielka grupa osób, które 
wykonują ogromną pracę spo-

łeczną. Coraz bardziej rozumie-
my że warto się angażować.

– Jest wiele osób którym się 
chce, ale jest też wiele takich, 
którzy nie odkryli jeszcze że im 
się chce – mówił Piotr Bańczyk 
z Centrum Społecznego Rozwoju. 
– Ale często te osoby potrzebują 
iskry zapalnej, potrzebują, żeby 
im pokazać jak to robić. Zaraża-
nie ich działalnością społeczną – 
to jest nasze zadanie.

– Często wystarczą dwie, trzy 
aktywne osoby, żeby zmobilizo-
wać całą lokalną społeczność – 
mówił doświadczony w pracy 
w radzie osiedla Marcin Szyja.

– Bądźmy realistami, nigdy nie 
będzie tak, że wszyscy staną się 
społecznikami – powiedział wi-
ceprezydent Maciej Gramatyka. 
– Ale cieszmy się z tego co jest 
i że jest coraz lepiej.

Wyróżnieni
Zgromadzone na gali osoby były 
najlepszymi przykładami aktyw-
ności społecznej. W kategorii In-
stytucja wyróżnienia otrzymały:

– Jemy Eko Gotuje Sp. z o.o. 
– dostarcza ekologiczne jedze-
nie do szkół i przedszkoli, pro-

wadzi warsztaty dotyczące zdro-
wego odżywiania,

– Stowarzyszenie Tyski Ruch 
Klasyków – skupia fanów moto-
ryzacji, działa na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym i podnoszenia kultury mo-
toryzacyjnej społeczeństwa,

– Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Miasta Tychy Inicja-
tywa Tyska – podejmuje liczne 
inicjatywy gospodarcze i spo-
łeczne, działania na rzecz akty-
wizacji i integracji lokalnych spo-
łeczności.

W kategorii Osoba wyróżnień 
było więcej. Otrzymali je:

– Daniel Kowalski – uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. ak-
tywnie uczestniczący w życiu 
szkoły, zaangażowany w pomoc 
uczniom klas młodszych. Naj-
młodszy nominowany w katego-
rii Tyski Społecznik Roku.

– Anne Sophie-Basta – prezes 
Fundacji Oui Silesie!, założycielka 
Centrum Kultury i Języka Fran-
cuskiego w Tychach, inicjatorka 
Dorocznych Międzynarodowych 
Spotkań Biznesu, organizatorka 
Kongresu Biznesu i Festiwalu 
Kultury,

– Gertruda Machulec – prze-
wodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Wartogłowcu, jako 
przewodnicząca rady osiedla 
wpłynęła na wiele pozytywnych 
zmian w dzielnicy.

– Teresa Siemionowicz – prze-
wodnicząca Tyskiego Związku 
Osób Niepełnosprawnych Ru-
chowo, inicjatorka i organizator-
ka wielu imprez integracyjnych, 
działa na rzecz aktywizacji środo-
wiska osób niepełnosprawnych.

– Andrzej Gawracz – prezes 
Abstynenckiego Klubu Żeglar-
skiego „Paprocany”, zaangażo-
wany w działalność społeczną dla 
osób uzależnionych od alkoholu.

społecznicy roku
Tytuł Tyskiego Społecznika 
Roku 2019 w kategorii Instytu-

cja otrzymało Stowarzyszenie 
„Trzeźwość Życia”, które od 25 
lat prowadzi bezpłatne porad-
nictwo i pomoc psychologicz-
ną dla osób uzależnionych i ich 
bliskich, a także działania profi-
laktyczne, porady prawne, kon-
sultacje, grupy wsparcia i war-
sztaty.

– Jest to dla nas ogromny za-
szczyt – mówiła prezes Alek-
sandra Lasa. – Nasz obszar 
działania jest trudny i wyczer-
pujący, związany z uzależnienia-
mi i przemocą, ale od 2007 r., 
odkąd ja pracuję w Stowarzysze-
niu, jesteśmy tym samym zespo-
łem. Więc coś w tym musi być 
i jest to chęć niesienia pomocy 
ludziom.

Tytuł Tyski Społecznik Roku 
2019 dla osoby indywidualnej 
przypadł Danucie Piórko – lo-
kalnej liderce, wieloletniej wnio-
skodawczyni do budżetu oby-
watelskiego, zaangażowanej w 
liczne działania. Pani Danuta 
była inicjatorką różnorodnych 
akcji sąsiedzkich, które odmieniły 
otoczenie bloku przy ul. Wyszyń-

skiego – m.in. akcję przesadza-
nia roślin aby uchronić je przed 
zniszczeniem podczas termo-
modernizacji budynku czy ak-
cję sadzenia krokusów na osied-
lu, w której wspólnie wzięli udział 
seniorzy i dzieci.

– Odbieram to wyróżnienie 
jako docenienie pracy miesz-
kańców mojego osiedla – mó-
wiła laureatka. – Ja nie jestem 
w tym sama, jest masa osób, któ-
re wspierają, pomagają i angażu-
ją się. Kilka osób składa projekty 
do budżetu obywatelskiego, wszy-
scy zbierają głosy i dlatego wy-
grywamy.

Danuta Piórko podziękowała 
osobom wspierającym jej działania 
– w tym szczególnie tyskiej radnej 
Lidii Gajdas, działaczom stowarzy-
szenia Inicjatywa Tyska i pracowni-
kom Wydziału Spraw Społecznych 
UM Tychy, zajmujących się budże-
tem obywatelskim.

Wraz z honorowym tytułem, 
Społecznicy Roku otrzymali bony 
na realizację przedsięwzięć spo-
łecznych w wysokości 1000 zł. 
Sylwia witMan ●

DLa WsPóLNEGO DOBRa
StowarzySzenie „trzeźwość życia” i danuta piórKo ZOSTALI SPOłEcZNIKAMI ROKu.

Danuta Piórko aktywizuje społeczność osiedla F.

W tym roku, tak jak w ubie-
głym, w ramach akcji promują-
cej selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych można otrzymać 
EkoDrzewko – świerk srebrzysty 
w donicy.

– Aby dostać drzewko nale-
ży dostarczyć do Biura Obsłu-
gi Klienta Referatu Gospodar-
ki Odpadami Komunalnymi 
przy ul. Budowlanych 67 co naj-
mniej 10 kg makulatury. Otrzy-
many tam bon będzie można 

do 23 grudnia wymienić w cen-
trum ogrodniczym przy ul. Do-
łowej 33 na EkoDrzewko – mówi 
Anna Warzecha z UM Tychy.

W trakcie akcji pracownicy Re-
feratu będą również odpowiadać 
na ewentualne pytania związane 
z gospodarką odpadami komu-
nalnymi w mieście.

Ważną informacją jest ta, 
że na jedną nieruchomość bę-
dzie przysługiwało jedno Eko-
Drzewko. Mn ●

ciesząca się popularnością akcja z ub. roku powtórzona.

Drzewko 
za makulaturę
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Gemini Park Tychy przygotował 
ciekawą ofertę dla osób wieku 60 
plus. Centrum handlowe zaprasza 
m.in. na bezpłatne zajęcia fitness, 
konsultacje z lekarzami, spotkanie 
ze zwyciężczynią programu 
„Sanatorium Miłości”, koncerty 
muzyki klasycznej, a także zakupy 
ze stylistką.  

Codziennie, począwszy od 18 
listopada, na seniorów czekać 
będą atrakcje, dzięki którym będą 
mogli nie tylko ciekawie spędzić 
czas. Co poniedziałek w Gemini 
Park organizowane będą otwar-
te koncerty muzyki klasycznej, 
we wtorki seniorzy – po okaza-
niu dokumentu świadczącego 
o ukończeniu 60 lat – będą mo-

gli skorzystać ze specjalnych ra-
batów w kilkudziesięciu sklepach. 
W środy z kolei w centrum han-
dlowym będzie można bezpłatnie 
wykonać różne badania profilak-
tyczne i skonsultować się z leka-
rzem. Partnerem tej części akcji 
są Polsko-Amerykańskie Klini-
ki Serca oraz Uzdrowisko Ustroń. 
Czwartki to specjalny program 
bezpłatnych zajęć fitness w Fabry-
ce Formy (zainteresowani prosze-
ni są o zabranie ze sobą odzieży 
sportowej), a w piątki na senio-
rów czekają rabaty, tym razem 
w restauracjach i kawiarniach.

Wszystkie atrakcje są bezpłat-
ne. Szczegóły – w centrum han-
dlowym. lS ●

ruSza przebudowa 
ul. dzwonKowej 
w tySKiej dzielnicy 
wartoGŁowiec. prace 
będą prowadzone 
na KiloMetrowyM 
odcinKu 
od ul. cMentarnej 
do ul. oStróżKi wraz 
z ul. KroKuSów. na tyM 
fraGMencie droGa 
zoStanie poSzerzona, 
a po jej obu Stronach 
powStaną chodniKi. 
pierwSze prace ruSzą 
jeSzcze w liStopadzie.

Wykonawcę inwestycji wyłoniono 
w drodze przetargu. Zostało nim 
konsorcjum dwóch firm – WPRD 
Katowice i EKO OGRÓD, które 
złożyło najkorzystniejszą ofertę. 
Wartość umowy to około 6,5 mi-
liona zł.

Za tę kwotę ul. Dzwonkowa zo-
stanie gruntownie przebudowana. 

– Nie chodzi tylko o ułożenie 
asfaltowej nakładki. Będziemy in-
gerowali w ziemię i od podstaw 
układali warstwy konstrukcyjne 
drogi. Dopiero na tak przygoto-
wanym podłożu zostanie ułożo-
na nowa asfaltowa nawierzchnia 
– mówi Wojciech Łyko, dyrektor 
MZUiM.

Na przebudowie zyskają nie 
tylko kierowcy, ale też piesi, bo-
wiem po obu stronach drogi po-
wstaną chodniki, których obecnie 
tam nie ma. Ponadto ulica zyska 
nowe odwodnienie i oświetle-
nie, wybudowane zostaną zjaz-

dy do posesji, miejsca postojo-
we (łącznie będzie ich 24 z czego 
2 przeznaczone dla osób niepeł-
nosprawnych), progi zwalniające, 
a przejścia dla pieszych i skrzyżo-
wanie w rejonie ul. Ostróżki zo-
staną wyniesione.

Pierwsze roboty ruszą końcem 
tego tygodnia (ok. 14-15 listopa-
da). Wówczas wykonawca rozpo-
cznie wytyczenie drogi w terenie, 
co pozwoli dokładnie określić, 
jak będzie przebiegał nowy pas 
drogowy. Niestety, w tym rejonie 
jest mało miejsca – projektanci 

nie mieli nawet pola manewru 
na to, by powstała ścieżka rowe-
rowa – i aby móc przeprowadzić 
inwestycję, konieczna jest wycin-
ka drzew. Planowo ma się ona 
rozpocząć końcem listopada.

– Wycinka drzew to zawsze 
ostateczność, dlatego następnym 
krokiem po wytyczeniu terenu 
będzie wizja w terenie, która po-
zwoli określić czy jakieś drzewo 
uda się oszczędzić. Gwarantuję, 
że będziemy przyglądać się każ-
demu drzewu i podejmować in-
dywidualne decyzje. Wycięte zo-

staną wyłącznie te drzewa, które 
kolidują z projektem – zapewnia 
Wojciech Łyko.

Z zadań zaplanowanych na ten 
rok są jeszcze roboty rozbiórko-
we, a także zabezpieczenie ka-
nalizacji sanitarnej oraz budowa 
kanalizacji deszczowej. Wszyst-
kie te prace będą powodowały 
utrudnienia w ruchu, o których 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
poinformuje w oddzielnych ko-
munikatach.

Całość prac ma mieć swój finał 
jesienią 2020 roku. aK ●

W ramach Budżetu Partycypacyj-
nego (zwycięski projekt radnego 
Michała Kasperczyka) na ryneczku 
osiedla K, czyli na placu Korfantego 
postawiono pierwszą w Tychach, 
a drugą na Śląsku, ławkę solarną.

Ten nowoczesny mebel miej-
ski jest wyposażony w ekologicz-
ne rozwiązane – fotowoltaiczne 
panele solarne, które zasilają 2 
porty USC 2.0 oraz oświetlane 
LED. Wysoki na 1,7 m a szeroki 
na 0,91 m produkt cechuje wyso-
ka jakość. Panele słoneczne zro-
bione są ze szkła hartowanego, 
a cała konstrukcja wykonana jest 

z odpornej na uszkodzenia stali, 
zatem jest wandaloodporna; poza 
tym nie straszny jej deszcz.

Czas pracy urządzenia bez 
słońca wynosi 120 godzin i może 
pracować w temperaturze od -20° 
do 50°C. Podobne rozwiązania 
pojawiają się w największych pol-
skich miastach i są częścią syste-
mu obejmującego inteligentne 
wiaty, kioski informacyjne i ko-
sze. Ławka SEEDiA City koszto-
wała 17 tys. zł. W planach jest in-
stalacja kolejnych dwóch takich 
w naszym mieście.
KaMil peSzat ●

Miasto Tychy wraz z Fundacją 
Wspierania Zrównoważonego 
Rozwoju realizują projekt gran-
towy w ramach programu „E-ak-
tywni mieszkańcy województwa 
śląskiego i opolskiego”.

W ramach programu organizo-
wane są bezpłatne szkolenia dla 
osób, które ukończyły 25. rok ży-
cia i są zainteresowane którymś 
z następujących tematów: „Ro-
dzic w internecie”, „Mój biznes 

w sieci”, „Moje finanse i transak-
cje w sieci”, „Działam w sieciach 
społecznościowych”, „Tworzę 
własną stronę internetową (blog) 
”, „Rolnik w sieci” lub „Kultura 
w sieci”. Dostęp do szkoleń będzie 
możliwy w wersji e-learning.

Informacje dotyczące zapi-
sów na szkolenia znaleźć można 
na stronie internetowej um.tychy.
pl oraz na stronie www.fwzr.pl/
rezerwacje. rn ●

Centralne Stowarzyszenie Ornitologiczne w Tychach oraz SDK „Tę-
cza” zapraszają w najbliższy weekend na wystawę kanarków.

Ptaki będzie można podziwiać w sobotę, 16 listopada w godz. 9-16 
oraz w niedzielę (17.11) w godz. 9-15 w Sali Spółdzielczego Domu Kul-
tury „Tęcza” TSM Oskard przy al. Niepodległości 188. ww ●

niezależnie od aury, 
ziMa – a wŁaściwie aKcja 
ziMa – rozpoczęŁa 
Się w tychach 31 
październiKa.

Przygotowania do Akcji Zima 
w sezonie 2019/2020 zakończył 
nie tylko Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów, ale także firmy, któ-
re będą odśnieżać miasto, spół-
dzielnie, MZBM, różne insty-
tucje, firmy, czy zakłady pracy. 
Podobnie jak przed rokiem, ty-
skie drogi odśnieżać będzie kon-
sorcjum trzech firm: Master Od-
pady i Energia, BIO-EKOS oraz 
EKO-OGRÓD, które wygrało 
trzyletni przetarg. Natomiast 
pracę wszystkich służb, odpo-
wiedzialnych za zimowe utrzy-
manie dróg, koordynował będzie 
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny 
mieszczący się przy Straży Miej-
skiej.

Wszelkie uwagi związane z od-
śnieżaniem miasta można zgła-
szać na ogólnodostępne, cało-
dobowe numery telefonów: linia 
bezpłatna 986 oraz linia płatna: 
32/776-39-86. Z kolei pod nume-
rem telefonu 501-46-42-46 lub 
32/227-70-06 całodobowe dyżu-
ry pełnią pracownicy MZUiM.

Na zimowy front konsorcjum 
wyruszy z 12 pługo-piaskarkami, 
18 ciągnikami z pługami i roz-
rzutnikiem. Sprzęt wyposażo-
ny jest w GPS-y, które lokalizują 

pojazd na e-mapie i monitorują 
jego pracę. Pracować też będzie 
6 trzyosobowych brygad do ręcz-
nego odśnieżania. Ponadto przy-
gotowano 1.200 ton soli drogowej 
i 1600 ton piasku, które w zależ-
ności od potrzeb systematycznie 
będą uzupełniane.

– W Tychach nadal obowiązują 
trzy standardy odśnieżania dróg 
– mówi Agnieszka Kijas z MZU-
iM. – Pod szczególnym nadzorem 

znajdują się DK-1 i DK-86 wraz 
z węzłami. Tu obowiązywać bę-
dzie II podwyższony standard, 
co oznacza, że sprzęt będzie wy-
jeżdżał na te drogi w pierwszej 
kolejności. Natomiast DK-44 
oraz drogi powiatowe utrzymy-
wane są w II standardzie. Drogi 
gminne o mniejszym znaczeniu 
komunikacyjnym odśnieżane są 
według III standardu zimowego 
utrzymania.

Jeśli chodzi o materiał to sól 
wykorzystywana jest na drogach 
krajowych i głównych ciągach ko-
munikacyjnych pierwszej kolej-
ności odśnieżania. Mieszankę pia-
skowo-solną i piasek stosuje się 
na pozostałych ulicach w dziel-
nicach śródmiejskich, a piasek 
na drogach gminnych w dzielni-
cach podmiejskich, ciągach pie-
szych, chodnikach, placach, par-
kingach. leSzeK Sobieraj ●

w najbliższy weekend w „Tęczy”.

wystawa kanarków

dla osób powyżej 25. roku życia.

szkolenia Dla 
e-aktywnych

wniosek radnego z osiedla K został zrealizowany

inteligentna… 
ławka

Gemini park dla seniorów

Fitness 60 plus

staN GOtOWOŚCI
SŁużby MiejSKie I INNE PODMIOTy PRZyMIERZAJą SIę DO ZIMy.

Stan gotowości do Akcji Zima 2019/2020 ogłoszono 31 października.

M
ZU

iM

PRZEBUDUJą DZWONkOWą
finaŁ inweStycji PLANOWANy ZA ROK.

Najpóźniej za rok przy ul. Dzwonkowej pojawią się chodniki i ścieżka rowerowa.
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Na tych terenach pracownicy Ty-
skiego Zakładu Usług Komunal-
nych usypują kopce liści. O szcze-
góły zapytaliśmy Katarzynę Palkę, 
głównego specjalistę ds. komuni-
kacji TZUK. – Jako miasto stara-
my się chronić bioróżnorodność. 
Wiąże się to ze zmianą standar-
dów dbania o zieleń. Podczas pory 
letniej mieszkańcy mogli zauwa-
żyć tak zwane łąki kwietne, któ-
rych nie kosiliśmy. Te łąki nazy-
wamy również antysmogowymi, 
gdyż wspomagają walkę z pyłami 

komunikacyjnymi. Musimy pa-
miętać, że oprócz ludzi i roślin 
w mieście żyją zwierzęta. Co się 
tyczy naszych działań jesiennych, 
to prowadzimy akcję „Leża dla 
jeża”, która polega na usypaniu 
kopców z liści i pozostawieniu ich 
na zimę, co wpływa na użyźnie-
nie gleby oraz sprzyja takim zwie-
rzętom jak choćby jeże. Te tworzą 
siedliska, zaś liście to dodatkowa 
warstwa ochronna i grzewcza. Nie-
stety, często poprzez naszą ludzką 
działalność uniemożliwiamy zwie-

rzętom funkcjonować w ich natu-
ralny sposób, dlatego staramy się 
w Tychach przywrócić tę równo-
wagę. Oczywiście przeznaczone 
do użytku chodniki muszą być 
posprzątane, gdyż pozostawienie 
na nich liści może doprowadzić 
do niebezpiecznych poślizgnięć. 
Co się tyczy zaś terenów zielonych, 
nie ma takich przesłanek. Jeszcze 
w tym roku akcją obejmiemy ko-
lejne zielone przestrzenie w mie-
ście – wyjaśniła Katarzyna Palka. 
KaMil peSzat ●

Tyskie Przedszkole SportArt zwy-
ciężyło w Europejskim Konkursie 
#BeActive Awards 2019. Zosta-
ło uznane za najlepsze w Polsce 
przedszkole promujące sport 
wśród dzieci. Na oficjalnej gali 
w Warszawie nagrody wręczali 
wybitni sportowcy i olimpijczy-
cy: Czesław Lang, Monika Pyrek, 
Zofia Klepacka, Zbigniew Bród-
ka oraz minister sportu Witold 
Bańka.

Sukces i dynamiczny rozwój 
przedszkola w Tychach to głów-
nie zasługa dyrektor Iwony Po-
rembskiej, która postawiła 
na rozwój dzieci poprzez ich 
pasje, zainteresowania i właś-
nie sport.

Tyskie przedszkole otrzyma-
ło nagrodę w jednej z trzech ka-
tegorii przyznawanych za wy-
bitne osiągnięcia i szczególne 
zaangażowanie w promowaniu 
sportu i aktywności fizycznej. 
Gala odbyła się w historycznym 
miejscu – Reducie Banku Pol-
skiego.

Przedszkole SportArt jest 
przedszkolem niepublicznym do-
towanym przez miasto Tychy. Re-
krutacja odbywa się przez miejski 
system MCO. U boku dyrektor 
Iwony Porembskiej o rozwój 
sportowy przedszkolaków dba-
ją Paweł Janas oraz trener Da-
wid Kołodziejczyk. Za część ar-
tystyczną programu odpowiada 
Sławomir Żukowski. Wśród in-
nych nagród i wyróżnień, Spor-
tArt może się pochwalić tytuła-
mi Przedszkole na Medal 2019, 
Przedszkole Roku 2018, wyróż-
nieniem na Mistrzostwach Polski 

w Tańcu 2019, podium w Olim-
piadzie Przedszkolaka 2019, Mi-
strzostwach Tychów w Karate 
2019 i Mistrzostwach w Hoke-

ju na Lodzie Przedszkolaków 
2019. Wśród kadry pracowników 
jest m.in. Nauczyciel Roku 2018 r. 
– Daria Hirsekorn. Sw ●

o zGŁoSzeniach 
dotyczących przeMocy 
i prowadzonych przez 
policję dziaŁaniach 
opowie rzeczniK 
KoMendy MiejSKiej 
policji w tychach 
aSp. Szt. barbara 
KoŁodziejczyK.

to już drugi tydzień kampanii 
„19 dni przeciwko krzywdzeniu 
i przemocy wobec dzieci 
i młodzieży”. Jakie jest zdanie 
policji na temat tego typu akcji 
społecznych?
BarBara kOłODZiejcZyk: 
– Nie od dziś wiadomo, że lepiej 
zapobiegać niż leczyć dlatego 
w każdej strefie życia, czy to do-
tyczącej przemocy czy na przy-
kład bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, bardzo ważną rolę 
odgrywa profilaktyka. Dzięki 
różnym kampaniom społecznym 
do wielu ludzi trafiają informacje 
dotyczące tego, jak poradzić 
sobie z danym problemem 
lub gdzie szukać pomocy. 
Oczywiście policjanci wspierają 
tego rodzaju akcje. Przypomnę 
także o trwającej Kampanii 
„Nie reagujesz – akceptujesz”. 
Ma ona na celu ograniczenie 
liczby przestępstw i zachowań 
niezgodnych z prawem, głównie 
poprzez zwiększenie świadomo-

ści obywatelskiej oraz wzmoc-
nienie reakcji mieszkańców 
na przypadki naruszenia prawa.

co zrobić, gdy słyszymy płacz 
dziecka za ścianą? czy powinniśmy 
ingerować w życie słabo nam 
znanej rodziny?
– Zawsze jeśli mamy podejrzenia, 
że dzieciom dzieje się krzywda, 
powinniśmy zareagować. 
Od tego są odpowiednie służby, 
aby sprawdzić, co się dzieje. Nie 

ma znaczenia czy rodzinę znamy 
czy też nie. Zgłoszenia mogą być 
anonimowe, policjanci zawsze 
podejmują interwencję. Należy 
jednak pamiętać, że interwencja 
jest doraźną pomocą w sytuacji, 
w której istnieje zagrożenie życia 
bądź zdrowia. W przypadku 
anonimowych zgłoszeń mundu-
rowi mogą pojawić się na miejscu 
i nie ujawnić żadnych nieprawid-
łowości, bo wszystkie ślady zostaną 
zatarte, a właściciel powie, że nic 

się nie dzieje i nikt nie potrzebuje 
pomocy. W tego typu sprawach 
bardzo ważni są świadkowie. Jeśli 
mamy obawy i według nas sytua-
cja jest niepokojąca czy podejrzana 
można także skontaktować się 
z dzielnicowym i omówić sprawę. 
Przy zgłoszeniu należy przedstawić 
jak najwięcej szczegółów. Policjan-
ci w prowadzonych postępowa-
niach opierają się na zeznaniach 
świadków oraz zgromadzonym 
materiale dowodowym.

pod jaki numer dzwonić: na Straż 
Miejską, policję czy do MopSu?
– Numer alarmowy 112 należy 
wybierać w sytuacjach alarmo-
wych, w których niezbędna jest 
pomoc Policji, Państwowej Stra-
ży Pożarnej lub Państwowego 
Ratownictwa Medycznego i gdy 
wymagane są natychmiastowe 
działania tych służb. Rozmowę 
prowadzi się z operatorem. 
Pamiętajmy, że jeśli nie mamy 
do czynienia z nagłą, wymagają-
cą natychmiastowej interwencji 
sytuacją, możemy umówić się 
z dzielnicowym, który udzieli 
nam stosownej informacji i od-
powiednio pokieruje sprawę.

Jak często zdarzają się takie 
zgłoszenia w tychach?
– W ubiegłym roku tyscy poli-
cjanci prowadzili 10 postępowań 
z art. 207 kk czyli dotyczące 
znęcania, w których osobami 
pokrzywdzonymi były osoby 
małoletnie. Ponadto sporządzo-
no 37 formularzy „Niebieskiej 
Karty” w sytuacji, gdy istniało 
podejrzenie co do przemocy 
wobec osób małoletnich. 
Natomiast policjanci zajmujący 
się zwalczaniem przestępczości 
nieletnich sprawy dotyczące 
agresji nieletnich przekazują 
do Sądu Rodzinnego, który 
to decyduje o ich dalszym losie.

co to niebieska karta?
– Niebieska Karta to nazwa 
procedury podejmowanej 
i prowadzonej w związku 
z uzasadnionym podejrzeniem 
istnienia przemocy w rodzinie. 
To ogół czynności podej-
mowanych i prowadzonych 
przez zespół osób, będących 
przedstawicielami jednostek 
organizacyjnych pomocy 
społecznej (MOPS), gminnych 
komisji rozwiązywania prob-
lemów alkoholowych, policji, 
oświaty i ochrony zdrowia, 
w związku z uzasadnionym 
podejrzeniem istnienia 
przemocy w rodzinie. Każda 
sytuacja jest inna i traktowana 
indywidualnie.

przemoc wobec dzieci zdarza się 
nie tylko ze strony dorosłych. 
z reagowaniem na przemoc 
rówieśniczą, dzieci wobec dzieci, 
też mamy kłopot, psychologiczne 
opory, choć zwykle mniejsze 
niż z agresywnymi dorosłymi. 
czy pedagodzy współpracują 
z policją?
– Pedagodzy mają kontakty 
z policjantami zajmującymi się 
sprawami nieletnich. Możliwości 
zgłoszenia niepokojących 
sygnałów w szkole mają także 
rodzice podczas np. dyżurów 
dzielnicowych. Mn ●

w dwóch parkach miejskich (tj. Parku Północnym i Parku Niedźwiadków) powstały miejsca 
oznaczone tabliczką z podobizną jeża.

kocyk Dla jeży

W takich kopcach jeże będą mieszkać późna jesienią i zimą.
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w promowaniu sportu wśród dzieci.

sportart najlepszy

Pamiątkowe zdjęcie z konkursowej gali w Warszawie – dyrektor 
Iwona Porembska i kolarski mistrz Czesław Lang.
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ZaWsZE REaGUJMY!
od 1 liStopada 2019 r. realizowane Są w Mieście różne dziaŁania W RAMAch ŚWIATOWEJ KAMPANII „19 DNI PRZEcIWKO PRZEMOcy WOBEc DZIEcI I MłODZIEży”. 
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TYSKI Informator SamorządowY Nr 38/614

5 lat z Budżetem PartycyPacyjnym

razem tycHy  
znaczy WIĘcej I lePIej

– Pięć lat funkcjonowania budżetu partycypacyjnego pokazało, że jego utworzenie było dobrą decyzją. Program cieszy się zain-
teresowaniem mieszkańców, a tyszanie chcą współdecydować o tym, jakie projekty, istotne dla ich lokalnych społeczności, mają 
być realizowane. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy angażują się w ten program, mieszkańcom oddającym głosy, a przede 
wszystkim autorom projektów, bo wiem, jak ogromny wysiłek włożyli w pracę nad przygotowaniem i złożeniem wniosków.

andrzej dziuba, prezydent Tychów

W ciągu pięciu lat funkcjonowania 
Budżetu Partycypacyjnego:
- złożono 898 wNIoSKÓw

- 600 wniosków poddano Pod GŁoSowaNIE

- 298 projektów zoSTaŁo zrEaLIzowaNYCH

- łączna LICzBa wNIoSKodawCÓw – 502 osoby

Plac zabaw na osiedlu C. 

Stacja naprawy rowerów na Sublach.

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 22 na osiedlu H. 
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reklama

Pomysł na organizację konkur-
su przyszedł panu Henrykowi 
do głowy samoistnie. Jako ar-
tysta z dyplomem chciał pozo-
stawić po sobie jakiś ślad. Przez 
myśli przechodziły mu najróż-
niejsze sposoby osiągnięcia tego 
celu, od kreacji strojów ludo-
wych przez alfabety różnego 
rodzaju. Ostatecznie wpadł 
na pomysł stworzenia włas-
nych koncepcji historycznych 
herbów. Od idei przeszedł 
do działania i zaczął rozdawać 
dzieciom szkice do wypełnia-
nia. Po rozdaniu ponad 2 tysię-
cy kart, prace zaczęły napływać. 
Wyzwanie okazało się jednak 
na tyle trudne, że aż o 15 dni 
przedłużony został termin ich 
oddawania.

Wyłonionych zostało aż 5 
laureatów. Zwyciężyli 4-letni 
Oskar Banasik z Tychów ex ae-
quo z 6-letnią Weroniką Zadora 
z Borzęt w Małopolsce. Na dru-
gim stopniu podium uplasowa-
ła się 4,5-letnia Iga Błaszczok 

z Tychów. Trzecie miejsce ex ae-
quo zajęły 5-letnia Kornelia Ko-
pyciok i 6-letnia Maja Frydrych 
z Tychów.

– Każdy z uczestników 
ma w sobie zadatki na artystę – 
mówił pan Henryk. – Rzeczą, 
na którą zwracałem uwagę naj-
dokładniej podczas oceniania 
było odróżnienie i oddanie kolo-
rów poszczególnych elementów 
herbu, a także sposób nałożenia 
koloru – dodał.

Na tle pozostałych wyróżniły 
się prace Weroniki Zadory, która 
poza standardowymi technika-
mi wypełniła kolorowe elemen-
ty plasteliną oraz gniecionym 
papierem, które dodawały pra-
cy swoistej głębi. – Po tym kon-
kursie Weronika zdecydowanie 
nabierze pewności siebie – mó-
wią Paweł i Katarzyna Zadora, 
rodzice laureatki. – Jest bardzo 
nieśmiała, a dzięki konkursowi 
polubiła malować. W przyszło-
ści możliwe, że pójdzie w stro-
nę rysunku. Aktualnie maluje 

praktycznie cały czas, zamiast 
bawić się z dziećmi ciągle coś 
tam szkicuje – podsumowu-
ją. Na temat rywalizacji ciepło 
wypowiadała się również mama 
Oskara Banasika. – O konkur-
sie dowiedziałam się od pana 
Henryka – powiedziała. – Lubi-
my konkursy plastyczne i chęt-
nie bierzemy w nich udział. 
Oskar cierpi na autyzm, dlate-
go obawiałam się, że może nie 
podołać zadaniu. Wykonanie 
czterech pierwszych prac było 
trudne, potem jednak nawet mu 
się to spodobało i sam zachęcał 
mnie do pracy.

Specjalne podziękowania 
ze strony pana Henryka skie-
rowane zostały do pani Małgo-
rzaty Stokłosy, właścicielki biura 
rachunkowego przy Armii Krajo-
wej 1, której pomoc przy organi-
zacji rozdania nagród oraz wysta-
wy okazała się nieoceniona. Prace 
dzieci można tam oglądać przez 
najbliższy miesiąc.
arKadiuSz oGrabiSz ●

za naMi pierwSzy 
weeKend dzieSiątej 
edycji beSt feStiwalu 
filMoweGo, podczaS 
KtóreGo widzowie 
MediateKi obejrzeli 
Sześć filMów, Których 
na próżno SzuKać 
w SzeroKiej dyStrybucji 
Kinowej.

Przed nami natomiast przegląd 
zatytułowany „Post scriptum”, 
który czeka nas w najbliższy 
piątek i niedzielę (15 i 17 listo-
pada) – także w sali koncerto-
wej Mediateki przy al. Piłsud-
skiego.

Otworzy go włoski film „Pira-
nie”, będący szokującym obrazem 
młodego pokolenia – piętnasto-
latków, którzy dla zaspokojenia 
swoich potrzeb są gotowi han-
dlować narkotykami, rabować, 
a nawet zabijać bez skrupułów. 

Film wyświetlony zostanie 15 li-
stopada o godz. 18.

Bohaterami filmu Franco-
is Ozona „Dzięki Bogu” są trzej 
mężczyźni, którzy postanawiają 
zmierzyć się z demonami prze-
szłości i postawić przed wymia-
rem sprawiedliwości księdza, 
który molestował ich w dzieciń-
stwie i wciąż pełni ważną funkcję 
w strukturach kościelnych. Bel-
gijsko-francuską produkcję bę-
dzie można zobaczyć w Media-
tece 15.11 o godz. 20.15.

Dwa filmy wyświetlone zosta-
ną także w ostatnim dniu BEST 
Festiwalu Filmowego – w niedzie-
lę, 17 listopada. Najpierw, o godz. 
17.30 pokazana zostanie niemie-
cka „Milcząca rewolucja”, której 
akcja dzieje się w NRD w 1956 
roku. To oparta na prawdziwych 
wydarzeniach historia z mia-
steczka Stalinstadt, gdzie grupa 
maturzystów postanawia uczcić 

minutą ciszy ofiary sowieckiej in-
terwencji na Węgrzech, co wiąże 
się z brzemiennymi w skutkach 
konsekwencjami.

Tegoroczny Festiwal zakończy 
oscarowy hiszpańsko-francusko
-włoski film „Wszyscy wiedzą” 
z Javierem Bardeme i Penelope 
Cruz w rolach głównych. Boha-
terka filmu przyjeżdża z dwójką 
dzieci w rodzinne strony z okazji 
wesela siostry. Podczas imprezy 
spotyka swoją pierwszą miłość, 
w tym samym czasie znika też jej 
11-letnia córka… Projekcja ostat-
niego w tej edycji BEST Festiwalu 
Filmowego obrazu rozpocznie się 
o godz. 19.30.

Bilety w cenie 15 zł na każ-
dy film można nabyć w siedzi-
bie Centrum Języków Obcych 
BEST przy ul. Kopernika 1B oraz 
na portalu Ticketmaster. W Me-
diatece przed projekcją bilety 
kosztują 20 zł. ww ●

jaroSŁaw jurKowSKi – pracowniK 
biura KoMuniKacji Medialnej 
w urzędzie MiaSta Kędzierzyn-Koźle 
zoStaŁ zwycięzcą pierwSzej edycji 
KonKurSu „tychy pod dyKtando” 
i zdobyŁ tytuŁ MiStrza tySKiej 
ortoGrafii. jeSt MieSzKańceM 
zaKrzowa – MaŁej MiejScowości 
KoŁo Kędzierzyna-Koźla. – lubię Się 
Sprawdzać, dlateGo wyStartowaŁeM 
w tyM KonKurSie – MówiŁ 
po oGŁoSzeniu wyniKów.

Podsumowanie konkursu, zorganizowanego przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Tychach, odbyło się 
w środę, 6 listopada w Mediatece. Był on skierowany 
do osób dorosłych i młodzieży. Zadanie było jedno 
– napisać dyktando popełniając przy tym możliwie 
jak najmniej błędów. Bo – jak powiedziała jurorka 
Barbara Orzechowska – nie było prac całkowicie 
bezbłędnych.

– W pierwszym etapie staraliśmy się wyłonić pra-
ce, które miały jak najmniej błędów – mówiła Bar-
bara Orzechowska. – Nie dało się całkowicie ich 
uniknąć. Szczególnie zapożyczenia sprawiają wielu 
z nas kłopoty, nawet słowniki nie nadążają za tym 
jak należy je zapisywać.

A zapożyczeń tekst dyktanda był pełen. Był więc 
gmach Mediateki w kolorze magenty, był challen-
ge, który został podjęty przez dwóch śmiałków, laj-
ki na Facebooku i hasztagi na Instagramie, a oprócz 
tego skrzekliwe staccato kałasznikowa, niby-jarski 
gulasz ze skolopendr, hardcorowa chandra, chwiej-
na homeostaza i bladoróżowa pokrzywka choliner-
giczna...

Tekst dyktanda przygotowała Maria Bisztyga. 
Uczestnicy konkursu zmierzyli się z nim 23 paź-
dziernika. Efekty ich pracy oceniało jury w składzie: 

Magdalena Kaczyńska – nauczycielka języka pol-
skiego w ZS nr 6, Barbara Orzechowska – nauczy-
cielka języka polskiego w SP nr 40, Maria Bisztyga 
– bibliotekarka i autorka dyktanda oraz Katarzyna 
Kurasiewicz – kierownik Czytelni Naukowej i Mul-
timedialnej MBP, pomysłodawczyni konkursu.

Po pierwszym etapie prac jury i odrzuceniu teks-
tów zawierających błędy tzw. pierwszego stopnia (pi-
sownia z ż i rz, u i ó, ch i h, ą i ę) wyłoniona zosta-
ła grupa 8 osób, które napisały dyktando najlepiej. 
Spośród nich dwie osoby otrzymały wyróżnienia: 
Agata Kapłon i Maciej Gruchlik. Nagroda główna 
– tytuł Mistrza Tyskiej Ortografii, statuetka i bon 
do sieci empik wysokości 500 zł – przypadła Jaro-
sławowi Jurkowskiemu.

– Jest to pierwsza edycja konkursu, z pewnością 
będą następne – zapowiedziała dyrektor MBP w Ty-
chach Anna Krawczyk, która gratulowała wszystkim 
uczestnikom odwagi zmierzenia się z arcytrudnym 
tekstem dyktanda. Może za rok najwyższy laur zdo-
będzie tyszanin? Sylwia witMan ●

Muzeum Miniaturowej Sztuki profesjonalnej henryk jan dominiak zorganizowało konkurs 
heraldyczny dla dzieci.

mali laureaci

POst sCRIPtUM
finaŁowy weeKend BEST FESTIWALu FILMOWEGO

Mali laureaci z mamami i organizatorem konkursu.
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skRZEkLIWE staCCatO 
kaŁasZNIkOWa
MiStrzeM tySKiej ortoGrafii zoStaŁ... MIESZKANIEc ZAKRZOWA.

Najlepiej z tyskim dyktandem poradził 
sobie Jarosław Jurkowski (na zdjęciu 
z dyrektorem MBP Anna Krawczyk).

Sy
lw

ia 
W

itm
an

8 | 12 liStopada 2019 www.tychy.plkulturatwoje tychy



12 liStopada, wtorek
Godz. 17 – STAROTySKI DZIEŃ SE-
NIORA – spotkanie seniorów pow. 
60. Roku życia mieszkających na Sta-
rych Tychach (Dom Przyjęć „Rapso-
dia”, ul. Damrota 66)
Godz. 18 – STAND-uP: Rafał Rut-
kowski (Klub muzyczny undergro-
und, pl. Korfantego 1)
Godz. 18 – ANDROMEDA – kino, 
jakie znamy – projekcja filmu „ho-
norowy Obywatel” (Pasaż Kultu-
ry Andromeda, pl. Baczyńskiego)

13 liStopada, środa
Godz. 17 – ŚWIAT NA WycIąGNIęcIE 
RęKI: „co kraj to obyczaj. Indie, Mauri-
tius, Andaluzja” – spotkanie podróż-
nicze z Danutą Walter-urych (MBP – 
Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
Godz. 17 – ZIMOWA ŚNIEżyNKA – 
warsztaty rodzinne (Klub McK urba-
nowice, ul. Przejazdowa 8)

14 liStopada, czwartek
Godz. 17 – SZTuKA X MuZy – pro-
jekcja filmu „Duża ryba” (MBP – Me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)

Godz. 18 – MOZAIKA GÓRNOŚLą-
SKA: „Jak szukać przodków w ar-
chiwach” – spotkanie z Kamilem 
Kartasińskim (Muzeum Miejskie, pl. 
Wolności 1)
Godz. 19 – SuNDANcE ShORTS 
TuR 2019 – pokaz filmów krótko-
metrażowych z festiwalu filmowego 
w Sundance (Klub McK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

15 liStopada, piątek
Godz. 18 – BAL W OPERZE – spek-
takl Teatru BELFEgoR” (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)
Godz. 18 i 20.15 – X BEST FESTIWAL 
FILMOWy (Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)

16 liStopada, sobota
Godz. 11 – „ROMANTycZNE OPOWIE-
ŚcI” – warsztaty muzyczne dla dzieci 
z cyklu „W krainie muzyki” (Pasaż Kul-
tury Andromeda, pl. Baczyńskiego)
Godz. 12 – BAJKOTEKA – projekcja 
filmu dla dzieci „corgi psiak królo-
wej” (MBP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)

Godz. 17 – SALON SłOWA: „Wnio-
ski z badań terenowych” – wieczór 
autorski Kariny Stempel (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. Baczyń-
skiego)
Godz. 18 – POTAŃc Z KAPELą NI-
WIŃSKIch – zabawa taneczna z cyklu 
„Kultowe osiedle A” (cafe Akademia, 
ul. Andersa 22)
Godz. 19 – ADAM PIEROŃcZyK – 
koncert z cyklu „Next Wave” (Media-
teka, al. Piłsudskiego 16)
Godz. 19 – MIchAł STAWIŃSKI 
OBERSchLESIEN – koncert (Klub mu-
zyczny underground, pl. Korfante-
go 1)
Godz. 20 – ShANNA WATER-
STOWN – koncert (Riedel Music club, 
ul. Oświęcimska 53)

17 liStopada, niedziela
Godz. 17 – KRZySZTOF 
DAuKSZEWIcZ w najnowszym pro-
gramie satyrycznym (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)
Godz. 17.30 i 19.30 – X BEST FESTI-
WAL FILMOWy (Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)

18 liStopada, poniedziałek
Godz. 17 AKTOR W DIALOGu – 
spotkanie z Krzysztofem Jasińskim, 
reżyserem spektaklu „Wielki John 
Barrymore” (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

Godz. 18 – „WIELKI JOhN BARRy-
MORE” – spektakl Teatru Stu w cy-
klu Scena Konesera, z udziałem 
Jerzego Treli (Teatr Mały, ul. hlon-
da 1)

16 liStopada: Godz. 20 – Shanna waterStown – Koncert 
(riedel MuSic club)
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ideą Grand Video 
awardS jeSt 
honorowanie 
najbardziej 
nowatorSKich 
autorów MateriaŁów 
wideo, proMocja 
najlepSzej twórczości 
w polSKiej Sieci oraz 
budowanie przeStrzeni 
do SpotKania 
przedStawicieli 
najwięKSzych MareK 
z twórcaMi wideo. 
przeSŁanie, jaKie idzie 
za KonKurSeM, znajduje 
Swoje odzwierciedlenie 
już piąty roK z rzędu.

Podczas tegorocznej edycji, w gro-
nie nominowanych był tyszanin, 
student Politechniki Śląskiej Ka-
mil Janko. Brał on udział w kon-
kursie w kategorii hobby podróże 
i sport. W ramach konkursu za-
prezentowane zostały dwie prace 
Kamila. „Red Dream” czyli film 
przygotowany w ramach kon-
kursu NASA. Oceniał ją Gareth 
Edwards reżyser „Star Wars Ro-
gue One”. Film tyszanina uzyskał 
status finalisty.

Kolejną produkcją ocenianą 
przez GVA był „The Journey of 
the Soldier”, czyli animacja LEGO 
opublikowana na kanale Kamila 
w serwisie YouTube MegaSpace-
Fighter. Jak sam autor przyznaje, 
mimo iż nagrodę otrzymał za ca-
łokształt, to największą uwagę 
przyciągnęła właśnie klockowa 
animacja. Podczas gali jury, skła-
dające się z specjalistów od me-
diów społecznościowych, fachow-
ców zajmujących się produkcją 
telewizyjną, filmową i interne-
tową, ekspertów z agencji rekla-
mowych, uznanych twórców wi-
deo w sieci oraz przedstawicieli 
sieci partnerskich, nie dowierza-
ło, że w warunkach domowych 
można wyprodukować anima-
cję takiej jakości. Kamil pokonał 

w swojej kategorii nawet Krzysz-
tofa Gonciarza – polskiego twór-
cę, którego śledzą setki tysięcy in-
ternautów.

Poza statuetką i nagrodą pie-
niężną w wysokości 4000 zł Ka-
mil otrzymał wyjątkowy prezent. 
Warszawska Szkoła Filmowa 
zdecydowała się ufundować mu 
pełne studia reżyserskie. Jest 
to wydarzenie o tyle nietypowe, 
że zazwyczaj spośród laureatów 
GVA wybierano jednego laurea-
ta który otrzymywał możliwość 
skorzystania z rocznego kursu 
reżyserskiego. Tym razem jed-
nak, po bliższym przyjrzeniu 
się twórczości Kamila, zadecy-
dowano o przyznaniu w pełni 
darmowego wstępu na całe stu-
dia. – Przed samą galą nie liczy-
łem na zbyt wiele – mówił Ka-
mil Janko. – Przed rozdaniem 

nie byłem pewien swoich pla-
nów na przyszłość, na szczęście 
najbliższe trzy lata mam już za-
planowane. Praca reżysera daje 
możliwość rozwijania się twór-
czo, jeżeli nadarzyła się taka oka-
zja, zamierzam z niej skorzystać 
– podsumował.

Kamil jest aktualnie w trakcie 
obrony pracy inżynierskiej. Budu-
je w ramach niej programowalny, 
w pełni zautomatyzowany slider 
pod kamerę, który umożliwia pre-
cyzyjny ruch kamerą. – Wszystko 
układa się w taki sposób, bo naj-
wyraźniej tak miało być – kwi-
tuje Kamil, który stał się znany 
w Tychach m.in. dzięki filmowi 
„Cofnąć czas na Karskiego”, zre-
alizowanemu w czasie, gdy mło-
dy reżyser był uczniem tyskiego 
„Morcinka”, czyli Zespołu Szkół 
nr 1. arKadiuSz oGrabiSz ●

Edu.Dance II to już trzecia edycja 
projektu organizowanego przez 
Teatr Mały, który na celu ma in-
tegrację dwóch światów: pełno-
sprawnego i niepełnosprawnego. 
Uczestnicy biorą udział w war-
sztatach praktycznych, prowadzo-
nych przez Sylwię Hefczyńską-Le-
wandowską, Natalię Dinges oraz 
Adrianę Świątek, które na co dzień 
związane są z Wydziałem Teatru 
Tańca w Bytomiu.

– Do premiery zaczęliśmy 
przygotowywać się już w mar-
cu, ale bynajmniej nie ona była 
najważniejsza – zauważyła Syl-
wia Hefczyńska-Lewandowska, 
choreograf projektu. – To spot-
kanie z drugim człowiekiem sta-
wiamy na pierwszym miejscu. 
Dzięki temu dzieciaki mogą po-
szerzać pole swoich zaintereso-

wań i ćwiczyć umiejętności spo-
łeczne. Na przestrzeni tych trzech 
lat zauważyłam postępy wielu 
uczestników, bo nawet w swoich 
ograniczeniach mogą znaleźć in-
dywidualną wartość i rozwijać ją. 
Na zajęciach często odwołujemy 
się do wyobraźni, którą te dzieci 
mają nieprzeciętnie rozbudowa-
ną. Trzon naszej grupy jest sta-
ły, stąd doskonale znamy uczest-
ników, jednak w każdej chwili 
można do nas dołączyć, do cze-
go serdecznie zapraszamy – za-
chęcała Sylwia Hefczyńska-Le-
wandowska.

– Łzy ciekły strumieniami – 
mówił po spektaklu Grzegorz 
Krzysztofik, którego fotografie 
przyozdobiły ściany Teatru Ma-
łego. Fotograf trafił na projekt 
podczas pierwszej edycji, szuka-

jąc ciekawego materiału na zdję-
cie do konkursu Tyskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego. Wkrótce 
dostał propozycję uczestnictwa 
w kolejnych spotkaniach, z której 
skorzystał – Nie mógłbym odmó-
wić. Te dzieci czerpią autentycz-
ną radość z każdego spotkania, 
czasami potrafią być bardzo ży-
wiołowe, co próbowałem poka-
zać. Zdjęcia bardzo dzieciom 
się spodobały, a sam również 
do fotografowania je zachęca-
łem – opowiadał fotograf. Wy-
stawę ze zdjęciami można oglą-
dać do 3 grudnia, kiedy to po raz 
drugi zostanie wystawiony spek-
takl „Ślady”.

– Nie wyobrażam sobie, żeby 
tego typu działania odbywały się 
gdzie indziej niż na scenie Te-
atru Małego – mówił dyrektor 
Teatru Małego Paweł Drzewie-
cki. – Przede wszystkim ogrom-
ne podziękowania należą się In-
stytutowi Muzyki i Tańca, który 
jest współorganizatorem. Będę 
szczęśliwy jeżeli uda się kontynu-
ować ten projekt, ponieważ każdy 
kto był na spektaklu lub oglądał 
wystawowe zdjęcia, wie ile rado-
ści uczestnicy czerpią z tego pro-
jektu i jak ważna jest to praca spo-
łeczna – dodał Drzewiecki.
KaMil peSzat ●

ŁZY CIEkŁY stRUMIENIaMI
w teatrze MaŁyM ODByłA SIę PREMIERA SPEKTAKLu PRZyGOTOWANEGO WESPÓł 
Z DZIEćMI ZMAGAJącyMI SIę Z NIEPEłNOSPRAWNOŚcIAMI.

kaMIL BęDZIE 
REżYsEREM
tySzanin naGrodzony PODcZAS V GALI GRAND VIDEO AWARDS.

w teatrze MaŁyM odbyŁa Się niedawno preMiera 
SpeKtaKlu „ślady” będąceGo podSuMowanieM 
projeKtu edu.dance. jeSt to projeKt 
popularyzujący innowacyjne rozwiązania 
w eduKacji dzieci i MŁodzieży zMaGających Się 
z niepeŁnoSprawnościaMi. po SpeKtaKlu widzowie 
Mieli oKazję zapoznać Się z fotoGrafiaMi 
GrzeGorza KrzySztofiKa, Który towarzySzy 
proGraMowi od początKu. projeKt powoŁaŁa 
do życia byŁa dyreKtor teatru MaŁeGo dorota 
pociaSK-frąceK. jaK zapewniaŁ aKtualny dyreKtor, 
będzie on Kontynuowany.

Edu.Dance to połączenie dwóch światów na jednej scenie – pełnosprawnego i niepełnosprawnego.

Kamil Janko z trofeami Grand Video Awards.
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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 
2004r poj. silnika 1400, przebieg 91639 
km, benzyna, kolor czerwony, cena 5900 
zł. Kontakt: 503465238 
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. 519855939 
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 
507304182

Profesjonalne czyszczenie urządzeniami 
firmy KARCHER, tapicerka meblowa, dy-
wany 6085 50604 
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     

oGród:

finanSe:

Kariera/eduKacja:

praca:
Przyjmę pracownika do wykańczania 
wnętrz. Tel. 510-632-877

Przyjmę pracownika budowlanego 792 
807 907
Bezdomny lat 60 oczekuje propozycji, cały 
kraj, bez nałogu. Tel. 797 053 825.

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. 506727138

SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie 55m2 bez pośred-
ników os.A cena 229 000 do negocjacji 
tel. 505 988 798 
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 1300zł. 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: 665348245

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493977 
Tychy 2 pokoje 46 m2, cena 210.000 zł, 
klucze w biurze tel. 886-309-196 www.
ihn.com.pl 
Tychy os H 3 pokoje 55 m2 cena 215.000 
zł klucze w biurze 733-476-805 www.
ihn.com.pll 
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805 
Tychy os M 2 pok 37 m2 do zamieszkania 
886-309-196 www.ihn.com.pl 
Tychy os R 62 m2 3 pokoje niski blok, po 
remoncie i z pełnym wyposażeniem tel. 
504476-805 www.ihn.com.pl 
Tychy os R 61 m2 3 pokoje 2 piętro niski 
blok po remoncie tel. 886-309-197, www.
ihn.com.pl 
Tychy os C 2 pokoje 37 m2,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 Wartogło-
wiec 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 
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

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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OGŁOsZENIa DROBNE
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

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. B, pow. użyt. 47m2, 2 poko-
je, 1 piętro, cena 250tys.zł., VIPART 574 
445 040
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 259.000zł 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, 7000zł/
mc, w tym wszystkie media, Lędziny, ul. 
Hołdunowska 519 595 671  www.ASTON.
com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 480.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, Wilkowyje, dom pow. 200 m2, 
ogród 1200 m2, cena 1.190.000 zł, www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Nowy, wykończony dom w Gostyni, pow. 
195 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, ogród 835 
m2, cena 749.000 zł, www.ASTON.com.
pl, 519-595-671
Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
cena 350 zł/m2 www.ASTON.com.pl 519-
595-671
Tychy, Mąkołowiec 870 m2, NOWA OFER-
TA, działka budowlana w super lokalizacji, 
wszystkie media cena 268.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674

Lędziny Goławiec, super miejsce, różne 
metraże działek od 900 m2 do 15.000 m2. 
Ceny od 55 zł/m2, 731-713-100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Mąkołowiec 900 m2, NOWA OFER-
TA, działka budowlana w super lokalizacji, 
wszystkie media cena 280.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Mąkołowiec 1000 m2, NOWA OFER-
TA, działka budowlana w super lokalizacji, 
wszystkie media cena 310.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Jaroszowice 931 m2, działka bu-
dowlana, cena 168.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy, działka Suble/Glinka, ul. Szuwar-
ków 1109 m2, wszystkie media cena 
539.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy Wilkowyje, działka z fundamentami 
pozwolenie, projekt, wszystkie media do-
prowadzone 1200 m2, 240.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Działka 1300m2 w Kobiórze, ul. Pro-
sta, prąd, gaz, woda, kanalizacja, cena 
240.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-671
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy-Cielmice ul. Nadrzeczna, działka o 
powierzchni 2477m2 w trakcie uzyski-
wania warunków zabudowy 499.000zl 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, ul. Willowa, działka budowlana 
3032 m2, atrakcyjna cena 369.000 zł 
www.aston.com.pl 602-627-610
Działka Góra gm. Miedźna 3000m2, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
120.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Tychy Jaroszowice, ul. Mysłowicka dział-
ka o powierzchni 2580 m2, możliwość 
podziału działki na mniejsze, prąd, gaz, 
woda, kanalizacja, cena 160 zł/m2 www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878 m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101
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(balkon, 
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

powiat

powiat

powiat
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reklama

Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

boiSKo w beŁchatowie 
najwyraźniej paSuje 
piŁKarzoM GKS 
tychy. przed KilKoMa 
tyGodniaMi w pucharze 
polSKi oGrali taM 
GoSpodarzy 2:0, 
a w Sobotę w walce 
o i-liGowe punKty 
zwyciężyli jeSzcze 
oKazalej.

Trener Ryszard Tarasiewicz mógł 
wystawić skład, który chyba lubi 
najbardziej, bo po odpokutowa-
niu kartek wrócił na boisko Se-
bastian Steblecki, a na bok obro-
ny wrócił kontuzjowany Bartosz 
Szeliga.

Choć agresywniej rozpoczęli 
mecz gospodarze, to jednak go-
ście jako pierwsi cieszyli się z gola 
i to już w 12 min. Po faulu na Do-
miniku Połapie rzut wolny egze-
kwował Łukasz Grzeszczyk, który 
zacentrował wprost do Marcina 
Biernata, który zdobył swoją trze-
cią bramkę w sezonie.

Wynik 0:1 utrzymał się tylko 
przez kwadrans, bo w 27 min. 
Marzec wyrównał z rzutu karne-
go. Mocno zresztą wątpliwego, 
bo szkoleniowcy GKS oglądając 
video ze spotkania byli przeko-
nani, że Thiakane przewrócił się 
w polu karnym bez udziału Ma-
cieja Mańki. Na szczęście jeszcze 
przed przerwą Trójkolorowi po-
nownie wyszli na prowadzenie. 
Co prawda gol był samobójczy, 
ale gratulacje należą się Grzesz-
czykowi, którzy tak zacentrował 
z rzutu wolnego, że sprowokował 
Grolika do posłania piłki do włas-
nej bramki.

Po zmianie stron wydawało 
się, że do ataku ruszą bełchato-
wianie, którzy będą chcieli szyb-
ko wyrównać. Tymczasem środek 
pola został totalnie opanowany 
przez tyszan, którzy częściej goś-
cili także pod bramką Lenarcika 
i groźniej strzelali. Bohaterem tej 
części, jak i pewnie całego me-
czu był Łukasz Grzeszczyk, któ-
ry dwoił się i troił, odbierał piłkę 
przeciwnikowi, by za chwile uru-
chomić kontrę swojego zespołu. 
Szanse na gole mieli w II poło-
wie Steblecki, Biernat, Połap i sam 
Grzeszczyk, ale wszystkie te pró-
by nie przynosiły podwyższenia 
prowadzenia.

Dopiero w 81 min. kapital-
nym uderzeniem popisał się Ma-
ciej Mańka i swym piątym w se-
zonie golem dał Trójkolorowym 
bezpieczną już przewagę dwóch 
bramek.

Kluczowa sytuacja miała miej-
sce dwie minuty później, kie-
dy po strzale Kocyły piłkę z linii 
bramkowej wybił Łukasz Soło-
wiej. Gospodarze kłócili się z ar-
bitrem twierdząc, że futbolówka 
minęła już całym obwodem li-
nię i powinno być 2:3, ale sędzia 
pozostał niewzruszony, a dodat-
kowo zaaplikował gospodarzom 
dwie żółte kartki, w tym jedną dla 
asystenta trenera bełchatowian.

Wątpliwości komu należą się 
w tym meczu trzy punkty roz-
wiał w 90 min. Grzeszczyk, któ-
ry po faulu na Połapie skutecznie 
wykorzystał jedenastkę, strzelił 
swojego piątego gola w sezonie 
i ustalił wynik spotkania na 4:1 
dla tyszan.

– Gratuluję moim zawodni-
kom dobrej gry, popartej zwy-
cięstwem. Cieszymy się z niego, 
bo nie było łatwo i cały czas mie-

liśmy naprzeciwko zespół, który 
w każdej chwili był groźny – po-
wiedział po meczu trener Ryszard 
Tarasiewicz.

Tym efektownym zwycięstwem 
piłkarze GKS zakończyli formal-
nie rundę jesienną bieżącego se-
zonu. Uplasowali się na niezłym 
siódmym miejscu, choć gdyby 
nie kilka niefrasobliwie straco-
nych punktów, mogliby nawet 
zakończyć jesień na fotelu wice-
lidera tabeli.

W najbliższą sobotę zespół 
trenera Tarasiewicza rozpocznie 
rundę rewanżową od spotkania 
z Radomiakiem u siebie. W me-
czu tym nie wystąpi Grzeszczyk, 
który w Bełchatowie po raz 
czwarty zobaczył żółty kartonik 
i będzie musiał pauzować.
gks BełchatóW – gks ty-
chy 1:4 (1:2). Gole: Marzec (27' 
z karnego) oraz Biernat (12'), 
Grolik (39' samob.), Mańka (81') 
i Grzeszczyk (90' z karnego).
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Biernat, Sołowiej, Szeliga – Po-
łap, Piątek, Daniel, Grzeszczyk, 
Steblecki (90' Moneta) – Piąt-

kowski (85' Lewicki). Żółta kart-
ka: Grzeszczyk.

W pozostałych meczach 17. 
kolejki: Stomil – Warta 1:3, Ra-
domiak – Puszcza 1:1, Jastrzębie – 
Miedź 2:2, Odra – Termalica 2:0, 
Sandecja – Grudziądz 3:1, Chro-
bry – Podbeskidzie 1:1, Zagłębie 
– Wigry 2:0, Chojniczanka – Mie-
lec 0:2. ●

i liGa
1. Warta 17 34 28:15
2. Podbeskidzie 17 31 29:17
3. Radomiak 17 31 26:21
4. Mielec 17 29 23:17
5. Miedź 17 28 26:20
6. Jastrzębie 17 28 26:20
7. gks tychy 17 27 36:25
8. Grudziądz 17 24 27:26
9. Zagłębie 17 23 25:25
10. Termalica 17 22 22:19
11. Stomil 17 22 14:20
12. Sandecja 17 21 23:31
13. Bełchatów 17 21 22:23
14. Puszcza 17 19 12:21
15. chrobry 17 19 16:25
16. chojniczanka 17 16 24:31
17. Wigry 17 16 14:24
18. Odra 17 13 11:24

w Minioną niedzielę 
ze SwoiMi KibicaMi 
pożeGnali Się 
piŁKarze rezerw GKS 
tychy. co prawda 
do zaKończenia rundy 
jeSiennej pozoStaŁa 
jeSzcze jedna KolejKa, 
ale podopieczni trenera 
wolaKa rozeGrają 
ją na wyjeździe, 
w radziechowach.

Ostatni mecz na obiekcie w Pa-
procanach był ciekawym wido-
wiskiem, do czego przyczynili się 
piłkarze obu zespołów. W pierw-
szej połowie dominowali gospo-
darze, którzy swą przewagę udo-
kumentowali dwoma golami. 
Najpierw, w 26 min. Paweł Szoł-
tys po wymanewrowaniu kilku 
obrońców ulokował piłkę w siatce 
gości, a tuż przed przerwą na 2:0 
podwyższył Dawid Kasprzyk. – 
To była dobra połowa, w zasadzie 
nie ma się do czego przyczepić – 
komentował w przerwie trener 
Tomasz Wolak.

Z kolei Janusz Wolski, pracu-
jący z piłkarzami od 40 lat masa-
żysta GKS przestrzegał: – Trze-
ba szybko strzelić trzeciego gola, 
bo jeśli nie, to będzie nerwowo 
w końcówce.

O ty, że będzie nerwowo prze-
konaliśmy się już w 57 min., kiedy 
po stracie Nieśmiałowskiego go-
ście zmusili Marka Igaza do spo-
rego wysiłku. Po drugiej stronie 
placu gry tyszanie natomiast se-
ryjnie marnowali idealne okazje. 
W 65 min. Łukasz Moneta w sy-
tuacji sam na sam trafił w słupek, 
a dobitka odbiła się od poprzecz-
ki. Chwilę później sam na sam 
z bramkarzem był Nikolas Wrób-
lewski, ale uderzył obok słupka. 

Wreszcie w 75 min. była okazja 
wymarzona – rzut karny. Nieste-
ty, Jan Biegański obił poprzecz-
kę, a dobitkę Kasprzyka obronił 
bramkarz.

Bardzo nerwowo zrobiło się 
w 77 min., kiedy Ilya Plotnicki 
zdobył kontaktowego gola i ze-
spół z Czańca postawił wszyst-
ko na jedną kartę. Na szczęście 
tyskim rezerwom udało się do-
wieźć zwycięstwo do końcowe-
go gwizdka.
gks ii tychy – lks cZaNiec 
2:1 (2:0). Gole: Szołtys (26’), Ka-
sprzyk (43’) oraz Plotnicki (77’)
gks ii tychy: Igaz – Nieśmia-
łowski, Bielusiak, Pańkowski, 
Szołtys – Moneta, Laskoś, Bojar-
ski, J. Biegański, K. Piątek – Ka-
sprzyk. Żółte kartki: J. Biegański, 
Kasprzyk.

W pozostałych meczach 14. 
kolejki: Podbeskidzie II – Goczał-
kowice 0:1, Wodzisław – Czecho-
wice 1:2, Jasienica – Bełk 0:1, Wil-
cza – Kuźnia 1:3, Landek – Odra 
Centrum 2:1, Beskid – Książenice 
6:1, Łaziska – Radziechowy 0:0.
wojciech wieczoreK ●

iV liGa
1. Goczałkowice 14 28 26:17
2. Wodzisław 14 27 31:16
3. gks ii tychy 14 26 32:20
4. Książenice 14 26 33:26
5. czechowice 14 23 27:26
6. łaziska 14 22 18:18
7. Jasienica 14 22 26:26
8. Kuźnia 14 21 27:23
9. czaniec 14 21 19:15
10. Bełk 14 20 23:30
11. Podbeskidzie II 14 20 21:22
12. Landek 14 16 15:19
13. Radziechowy 14 14 22:23
14. Odra centrum 14 13 17:33
15. Beskid 14 9 26:36
16. Wilcza 14 8 14:27

DOBRE POżEGNaNIE
oStatni Mecz u SIEBIE ROZEGRAły REZERWy GKS

skUtECZNY Gks
tySzanie zaKończyli rundę jeSienną NA NIEZłyM SIÓDMyM MIEJScu, chOć MOGłO Być LEPIEJ.

Maciej Mańka nie po raz pierwszy udowodnił, że choć jest obrońcą, to strzelać gole potrafi…

W końcówce meczu z Czańcem bywało bardzo gorąco…
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Występujący w Ekstralidze uni-
hokeja TKKF Pionier Tychy wy-
grał drugi w tym sezonie mecz, 
pokonując UKS Prus Żary 8:1.

Rozgrywki w Ekstralidze to-
czą się „na raty” – kilka zespo-
łów ma już po 5 rozegranych me-
czów, ale są i takie, które mają 
za sobą dopiero 2 i 3 spotkania. 
W tym gronie jest TKKF Pionier 
Tychy. Drużyna grała do tej pory 
trzykrotnie i obecnie zajmuje 8. 
miejsce w tabeli. Tyszanie mają 
na koncie dwa zwycięstwa i jed-
ną porażkę. Przypomnijmy, iż 
w pierwszym meczu sezonu po-
konali 8:6 (3:2, 4:2, 1:2) AZS Po-
litechnikę Łódzką, natomiast 
w drugim zanotowali nieznacz-
ną wyjazdową porażkę z Olimpią 
Gdańsk 5:6 (0:2, 2:2, 3:2).

W kolejnym spotkaniu ty-
szanie odnieśli pewną wygra-
ną, pokonując u siebie rywali 
z Żar 8:1. Co prawda pierwsza 
tercja zakończyła się tylko jed-
nobramkową zaliczką druży-
ny, po golu Krystiana Malasie-
wicza, ale w drugiej pionierzy 
dołożyli trzy bramki, nie tra-

cąc ani jednej. Bramkarza ry-
wali ponownie pokonał Mala-
siewicz, a także Rafał Pogrzeba 
i Łukasz Pacura. Także trzecia 
tercja należała do gospodarzy. 
Trzy gole kolejno zdobyli: Kamil 
Kozieł, Krzysztof Carina i Grze-
gorz Diaków. Przy stanie 7:0 dla 
Pioniera rywale zdobyli honoro-
wą bramkę, ale ostatnie słowo 
należało do tyszan – wynik me-
czu ustalił Adam Waleczek.

Kolejny mecz w hali SP 10 
(ul. Borowa 123) – 16.11, a ry-
walem Pioniera będzie Absolwent 
Siedlec. lS ●

Dopiero trzecia kolejka Tyskiej 
ligi Futsalu przyniosła zwycię-
stwo Prawnikom, który pokonali 
amatorów piwa i kebabów – Ha-
poel Beer Kebab 6:3.

Prawniczy beniaminek nie 
przestraszył się grającego w bar-
wach rywali I-ligowego zawod-
nika Grzegorza Migdała i po raz 
pierwszy zainkasował komplet 
punktów. Formą strzelecką w tym 
spotkaniu błysnął Michał Róży-
cki, zdobywca czterech goli. Po 4. 
kolejkach główni faworyci ligi 

czyli Bad Boys i Piwkarzyki na-
dal z kompletem punktów prze-
wodzą w lidze i mają już 5 punk-
tów przewagi nad Formpolem 
i Emerytami. Tabelę zamyka na-
tomiast przeżywający kłopoty ka-
drowe Hapoel Beer Kebab, który 
jeszcze nie zdobył punktu.

Oto wyniki 4. kolejki: Bad 
Boys Tychy – Multi Polymers 5:0, 
Prawnicy – Hapoel Beer Kebab 
6:3, Piwkarzyki – Magna Form-
pol 4:1, Jesiony – Piłkarscy Eme-
ryci 1:5. lS ●

w ekstralidze unihokeja

rozgromili żary

w tyskiej lidze Futsalu

prawnicy też... 
potraFią

Koszykarze GKS Tychy rozegrali 
w środę w Łańcucie znakomity 
mecz i pokonali niezwyciężonego 
do tej pory Sokoła 103:89.

Tyszanie stanęli przed bardzo 
trudnym zadaniem Po poraż-
ce we Wrocławiu nastroje w eki-
pie nie były najlepsze, poza tym 
nie mogło zagrać dwóch podsta-
wowych zawodników – Paweł 
Zmarlak i Damian Szymczak, nie 
mówiąc o tym, że GKS w ogóle 
słabiej spisuje się w wyjazdowych 
spotkaniach.

Jednak mecz w Łańcucie tysza-
nie zaczęli znakomitą serią i wy-
szli na prowadzenie 9:1. Potem gra 
się wyrównała, ale pierwsza kwar-
ta i tak należała do drużyny To-
masza Jagiełki. Konsekwentna gra 
w defensywie i świetna dyspozy-
cja Majki i Jankowskiego – to były 
ważne atuty GKS, który prowadził 
do przerwy 47:41. Gospodarze nie 
dawali jednak za wygraną, zwy-
cięsko zakończyli trzecią kwartę 
i przed ostatnią odsłoną tyszanie 
prowadzili tylko dwoma punkta-
mi. Jednak decydująca część gry 
znów była popisem tyskiej ekipy, 
która wygrała 29:17.

GKS zagrał bardzo dobre spot-
kanie, przeważał przez prawie cały 
mecz. Na pochwały zasługuje cała 
drużyna, a najbardziej do wygra-
nej przyczynili się Michał Jankow-
ski, który zdobył double-double: 
28 punktów i 10 zbiórek oraz Kac-
per Majka – 23 punkty i 5 asyst. 
Pierwsze punkty zdobył wychowa-
nek MOSM Łukasz Piotrowski.
sOkół łańcUt – gks tychy 
89:103 (21:25, 20:22, 31:27, 
17:29).
gks: Jankowski 28 (4 za 3), Maj-
ka 23 (4), Kędel 14 (1), Wrona 9, 
Kulon oraz 4 Karpacz 12, Woro-
niecki 11 (2), Piotrowski 2, Za-
wadzki 0, Ziaja 0.

W sobotnio-niedzielnej kolej-
ce GKS Tychy pauzował. Oto czo-
łówka tabeli (mecze punkty, wy-
grane – porażki):
1. czarni 9 16 7 – 2
2. Wałbrzych 7 13 6 – 1
3. Wrocław 8 13 5 – 3
4. Księżak 8 13 5 – 3
5. łańcut 7 12 5 – 2
6. gks tychy 8 12 4 – 4
7. ZB Pruszków 8 12 4 – 4
8. Krosno 7 11 4 – 3 
lS ●

Drużyna siatkarek Krzysztofa 
Pałki i Przemysława Ciukaja kon-
tynuuje zwycięską serię. W trze-
cim meczu TKS Tychy pokonał 
Jedynkę Rybnik 3:2.

Łatwo nie było i tym razem 
tyszanki musiały się solidnie na-
pracować, by sięgnąć po punk-
ty. O losach meczu zdecydował 
piąty set, w którym nasze siatkar-
ki zagrały bardzo uważnie i sku-
tecznie.

tks tychy – Uks jeDyNka 
ryBNik 3:2 (25:21, 19:25, 25:11, 
23:25, 15:11).
tks tychy: Biszczanik, Zaza-
kowny, Chwałek, Raczyńska, 
Koźmińska, Neterowicz, Krokosz, 
Binek, Będkowska, Kokoszka, Di-
vis, libero: Żychoń, Dutka.

TKS nadal prowadzi w tabeli 
z dorobkiem 8 pkt, wyprzedza-
jąc Dąbrowę Górniczą i Michał-
kowice – po 7 pkt. lS ●

Piłkarze okręgówki zakończy-
li pierwszą część sezonu, kla-
sa A ma przed sobą jeszcze jedną 
kolejkę, w której ważyć się będą 
losy mistrzostwa jesieni.

W OkręgóWce Ogrodnik po-
dejmował rezerwę trzecioligowe-
go Rekordu Bielsko-Biała. Choć 
przez większą część meczu druży-
na gości prowadziła grę, tyszanie 
uzyskali prowadzenie. Chrząścik 
wrzucił piłkę ze skrzydła, idealnie 
w polu karnym znalazł się Bojarski 
i strzałem z 5 metrów nie dał szans 
bramkarzowi. Rywale też mieli sy-
tuacje, ale grali bardzo nieskutecz-
nie, poza tym defensywa Ogrodni-
ka ustrzegła się błędów. W drugiej 
połowie mecz się wyrównał, tysza-
nie mieli więcej okazji do strzele-
nia gola, jak chociażby Klimas, 
Bojarski czy Chrząścik, ale tym 
razem zawodziła ich skuteczność. 
Po faulu Granka w polu karnym 
sędzia podyktowali rzut karny, 
który rywale zamienili na gola.
lks OgrODNik – rekOrD ii 
BielskO 1:1 (1:0). Bramka: Bo-
jarski.
OgrODNik: Gąsior – Michalak, 
Białas, S. Foltyn – Granek (73’ R. 
Białas), Koczy, Gajewski, Olszew-
ski – Klimas, Chrząścik, Bojarski 
(87’ Marcińczyk).

Sytuacja drużyny w tabeli nie 
zmieniła się, podopieczni Grze-
gorza Chrząścika zajmują 8. miej-
sce z dorobkiem 20 punktów w 15 
meczach. Zespół ma na koncie 6 
wygranych, 2 remisy i 7 porażek. 
Bramki – 19:25.

W klasie a pewne zwycięstwa 
odnieśli piłkarze JUWe Jawoszo-
wice i OKS Zet Tychy. Drużyna 
trenera Dawida Frąckowiaka 
pokonała na wyjeździe jedną 
z czołowych drużyn klasy A LKS 
Woszczyce 5:1. Wszystkie gole 
padły po przerwie – prowadze-
nie uzyskał Czupryna, podwyż-
szył Cibor, a następnie Roszak. 
Prowadząc 3:0 tyszanie straci-
li gola, jednak potem na listę 
strzelców ponownie wpisał się 
Czupryna, a wynik spotkania 
ustalił Roszak.

Jaroszowice zagrały w składzie: 
Bronkowski – Haśnik, Roszak, 
Banaś, Paradowski – Frąckowiak, 
Sz. Woźniak (J. Woźniak), Puto, 
Czupryna – Cibor, Gąsior.

W innych meczach: Polonia 
Międzyrzecze – OKS Zet Tychy 
1:5, Siódemka Tychy – Czapla 
Kryry 3:1. lS ●

tabela KlaSy a
1. Bojszowy 14 39 54-10
2. ZET Tychy 14 36 56-13
3. Jaroszowice 14 31 35-14
4. Studzionka 14 26 30-17
5. Woszczyce 14 25 41-30
6. Suszec 14 23 25-27
7. Stal  13 21 23-19
8. Brzeźce 14 18 20-26
9. Frydek 14 17 29-3
10. Polonia II  14 17 32-35
11. Siódemka 14 16 27-31
12. Jankowice 14 16 23-32
13. Leśnik 14 15 23-26
14. Polonia 14 11 22-34
15. Kryry 14 10 19-32
16. Iskra II 13 0 6-82

Kolejne zwycięStwo 
zanotowali piŁKarze 
GKS futSal tychy, 
wyGrywając 
z beniaMinKieM i liGi 
azS Sport wrocŁaw 6:1. 
po 7 KolejKach drużyna 
MarKa KoŁodziejczyKa 
i MichaŁa SŁoniny 
zajMuje druGie MiejSce 
w tabeli.

Piłkarze AZS Sport Wrocław 
przyjechali do Tychów z moc-
nym postanowieniem sięgnię-
cia po pierwsze punkty w tym 
sezonie, bowiem w sześciu ro-
zegranych do tej pory meczach 
nie udało im się zdobyć nawet 
jednego „oczka”. Goście zaatako-
wali więc od pierwszych minut, 
byli bardzo aktywni, tyszanie na-
tomiast szukali szansy w kontr-
atakach. Obu drużynom brako-
wało jednak wykończenia akcji, 
ostatniego strzału, który spra-
wiłby bramkarzom jakiś kłopot. 
W 7 min. piłkarze gości próbo-
wali sprawdzić refleks Adama 
Borowskiego, a gola mogła przy-
nieść także akcja przeprowadzona 
minutę później. Po zagraniu pił-
ki, w znakomitej sytuacji znalazł 
się zawodnik gości, ale ślizgiem 
wjechał w słupek i konieczna była 
interwencja masażysty. Z czasem 
impet gości osłabł, inicjatywę po-
woli zaczęli przejmować tysza-

nie. Najgroźniej pod wrocławską 
bramką było, kiedy do sytuacji 
strzeleckich dochodził Grzegorz 
Migdał, który w tym fragmencie 
gry dwukrotnie próbował zmie-
nić wynik. Udało się to w 12 
minucie, ale Tomaszowi Berna-
towi. Kiedy bramkarz gości ru-
szył z piłką, przez chwilę nikt nie 
strzegł bramki przyjezdnych. I ten 
moment wykorzystali tyszanie – 
po stracie piłki, Bernat precyzyj-
nym strzałem posłał futbolówkę 
do siatki.

Ale miejscowi kibice długo nie 
cieszyli się prowadzeniem, bo jesz-
cze w tej samej minucie AZS 
Wrocław – ku zaskoczeniu piłka-
rzy GKS – wyrównał po szybkiej 
kontrze. Do końca pierwszej poło-
wy wynik już się nie zmienił, choć 
okazji obu zespołom nie brakowa-
ło. Goście mogli podwyższyć kilka 

minut później – Borowski, chcąc 
wybić piłkę odsłonił bramkę, 
a w tym czasie trafiła ona do jed-
nego z zawodników gości, który 
strzelił obok słupka. W 17 minu-
cie oglądaliśmy dwie próby strze-
leckie Wojciecha Łasaka, próbował 
się też wstrzelić Kacper Dudzik. 
Z kolei Michał Słonina w swo-
im stylu wymanewrował dwóch 
obrońców, ale po jego strzale pił-
ka trafiła w nogi interweniujące-
go w ostatniej chwili zawodnika 
gości Na 9 sekund przed końcem 
pierwszej części gry, szanse na gola 
miał Bernat. Uderzał z bliska, ale 
trafił w jednego z zawodników 
AZS, a po chwili ponownie szu-
kał szczęścia po rozegranym rzu-
cie rożnym. Bez powodzenia…

Po przerwie znów odważniej 
zaatakowali goście, jednak prze-
prowadzona przez gospodarzy 
kontra w 23. minucie okazała 
się skuteczna. Piłkę tuż za poło-
wą boiska przejął Dudzik, prze-
biegł kilka metrów i celnym strza-
łem umieścił ją tuż obok prawego 
słupka bramki. Szanse na pod-
wyższenie mieli w 25 min. Lisiń-
ski i Krzyżowski, a chwilę potem 
po strzale Słoniny piłka odbiła 

się od słupka. Szczęśliwa okazała 
się 27 minuta, kiedy to ponow-
nie na listę strzelców wpisał się 
Dudzik, wyprowadzając zespół 
na 3:1. W 34 min. czerwoną kart-
kę (po 2 żółtych) zobaczył jeden 
z zawodników gości. Oba zespo-
ły od tej pory grały z 5 faulami 
na koncie, co oznaczało, że każdy 
następny faul karany będzie prze-
dłużonym rzutem karnym.

36 minuta przyniosła kapitalne 
uderzenie Michała Słoniny, który 
zdobył czwartego gola posyłając 
piłkę w prawy górny róg bramki, 
a minutę później kibice GKS Fut-
sal cieszyli się z kolejnego, któ-
rego autorem był Dawid Dwórz-
nik. W końcówce meczu drugi 
zawodnik gości zobaczył czer-
woną kartkę, a tyszanie wykony-
wali przedłużony rzut karny. Ar-
tur Kamiński trafił w bramkarza, 
ale jego dobitka okazała się sku-
teczna i spotkanie zakończyło się 
wygraną GKS 6:1.
gks tychy – aZs PrOfi 
sPOrt WrOcłaW 6:1 (1:1). 
Bramki: Dudzik 2, Bernat, Sło-
nina, Dwórznik, Kamiński.
gks tychy: Borowski (Bała) – 
Łasak, Pytel, Migdał, Dudzik – 
Bernat, Słonina, Lisiński, Krzy-
żowski – Kochanowski Kamiński, 
Wybraniec, Dwórznik. lS ●
1. Brzeg 7 18 33-18
2. gks futsal 7 16 33-24
3. Bochnia 7 15 29-19
4. Nowiny 7 13 36-28
5. Busko-Zdrój 7 12 34-24
6. AZS Lublin 7 12 28-26
7. Berland 7 9 23-27
8. Sośnica 7 9 24-23
9. Siemianowice Śl 7 9 31-28
10. heiro 7 6 22-36
11. Polkowice 7 6 21-38
12. AZS Wrocław 7 0 12-35

Reprezentacja Polski zajęła trze-
cie miejsce w turnieju Euro Ice 
Hockey Challenge o Puchar Nie-
podległości.

Biało-czerwoni zaczęli od zwy-
cięstwa z Japonią 3:2. Drugiego 
gola zdobył strzałem spod linii 
niebieskiej tyski obrońca Mateusz 
Bryk. W kolejnym dniu imprezy 
Polska zmierzyła się z Włocha-
mi. Tym razem w bramce stanął 
John Murray, zastępując Ondre-
ja Raszkę i przez dwie tercje za-
chował czyste konto. Ale i Polacy 
nie potrafili pokonać włoskiego 
bramkarza. Bramki padły dopie-
ro w trzeciej tercji – tylko dwie 

i to niestety do polskiej bramki. 
W końcówce meczu, kiedy Wło-
si prowadzili 1:0, polscy hokei-
ści mocno zaatakowali. Nie uda-
ło im się jednak wykorzystać ani 
gry w przewadze, ani dwukrot-
nego wycofania z bramki Mur-
raya. Drugiego gola Polska straci-
ła po strzale do pustej bramki.

Także wynikiem 0:2 zakoń-
czył się ostatni mecz z reprezen-
tacją Węgier. Węgrzy uzyskali 
prowadzenie w pierwszej ter-
cji, a drugiego gola zdobyli w 60 
min. strzałem do pustej bramce, 
w której ponownie bronił Rasz-
ka. lS ●

Grali tyscy kadrowicze

turniej na trzy

w lidze koszykarzy tyszanie triumfowali na wyjeździe.

sposób na sokoła

w ii lidze śląskiej

punkty poD siatką

remis ogrodnika na koniec pierwszej rundy.

o mistrzostwo 
jesieni

PEWNa ZDOBYCZ Gks FUtsaL
GraŁa i liGa PIłKI hALOWEJ

Po 7 kolejkach piłkarze GKS mają na koncie 5 zwycięstw, 1 remis i 1 porażkę.
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iNfOrmatOr kiBica

hOkej. phl: 12.11 unia Oświęcim – GKS Tychy (godz. 18), 
15.11 GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec (18), 17.11 Naprzód 
Janów – GKS Tychy (19).
Piłka NOżNa. i liga: 16.11 GKS Tychy – Radomiak Radom 
(17); iV liga: 16.11 GKS Radziechowy Wieprz – GKS II Tychy 
(13.30); klasa a: 16.11 OKS Zet Tychy – GTS Bojszowy (13.30), 
16.11 LKS Brzeźce – Siódemka Tychy (13.30), 16.11 JuWe Ja-
roszowice – Leśnik Kobiór (14).
kOsZykóWka. i liga: 16.11 GKS Tychy – czarni Słupsk (19).
fUtsal. i liga: 17.11 Fc Siemianowice – GKS Futsal Tychy (17).
siatkóWka. ii liga mężczyzn: 16.11 TKS Tychy – MKS II Będzin 
(16); ii liga śląska kobiet: 15.11 Blachownia – TKS Tychy (18.30).
PłyWaNie. 16.11 Mistrzostwach amatorów Miasta tychy 
w pływaniu. Prawo startu mają mieszkańcy oraz dzieci i mło-
dzież ucząca się w Tychach (tylko osoby nie zrzeszone w Pol-
skim Związku Pływackim). Zapisy w dniu zawodów na Pływalni 
Miejskiej w godz. 9.15-9.30. Start – godz. 11. lS ●

K jak Konrad Kapler

celtic glasgOW, WielOkrOtNy mistrZ sZkOcji i ZDOByW-
ca PUcharU eUrOPy, tO klUB rOZPOZNaWalNy Na całym 
śWiecie. PierWsZym POlakiem, który Zagrał W jegO 
BarWach, Był tysZaNiN!

W celtiku występowali m.in. Artur Boruc, Maciej żurawski czy 
Dariusz Dziekanowski, ale pierwszym – choć zupełnie zapomnia-
nym dziś – Polakiem, który reprezentował barwy popularnych 
„The Bhoys”, był urodzony w 1925 roku w Tychach Konrad Kapler. 
W szeregach polskiej armii Kapler znalazł się pod koniec II wojny 
światowej w Szkocji. Grał amatorsko w piłkę, występował w klu-
bie Third Lanark, a później w Forres Mechanics. W 1947 roku, 
podczas pokazowego meczu z udziałem polskich żołnierzy, pił-
karski talent Kaplera dostrzegł menedżer celtiku Jimmy McGrory. 
Szybko zadziałał i Polak przyjął ofertę słynnego klubu.

Z tego, co można wyczytać w dostępnych źródłach, to tyszanin 
nie był wirtuozem techniki, ale raczej graczem jednostronnym. 
W celtiku zapamiętano go jako zawodnika, który próbował strza-
łów z każdej pozycji. Kiedy tylko miał piłkę przy nodze, zaraz kopał 
ją mocno w stronę bramki. Polak nie zrobił furory w celtiku. W la-
tach 1947-49 „Kon” wystąpił w zaledwie ośmiu meczach (siedmiu 
w lidze i jednym w Pucharze Szkocji). W następnych latach grał 
w angielskich drużynach niższego szczebla, m.in. w Rochdale, Mo-
recambe i Altrincham. W Altrincham Fc powiodło mu się najlepiej 
– rozegrał 258 meczów i stał się klubową legendą.

W 1948 roku Kapler zrzekł się polskiego obywatelstwa, bo zde-
cydował się nie wracać do rządzonego przez komunistów kraju. 
Zamieszkał w Rochdale, gdzie zmarł w 1991 roku. Kilka lat temu 
grupa polskich kibiców, zamieszkałych na Wyspach Brytyjskich 
ustaliła, że  ciało byłego piłkarza zostało poddane kremacji, a pro-
chy rozsypane na terenie cmentarza.

Postacią Konrada Kaplera kilka lat temu zainteresował mnie 
jeden z tyszan. Niestety, próba kontaktu z mieszkającą w Anglii 
córką piłkarza – jak dotąd – nie doszła do skutku. A może ktoś 
zna tyskie korzenie dawnego piłkarza celtiku Glasgow?
piotr zawadzKi, tySKa Galeria Sportu ●

alfabet tGS
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Zdjęcie Konrada Kaplera w oficjalnym programie 
meczowym Celtiku Glasgow.

Dwie tyskie drużyny szachowe 
zakwalifikowały się do woje-
wódzkich zawodów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych, 
wygrywając zawody rejonowe 
w Mikołowie.

Do rywalizacji na szczeblu re-
jonu przystąpiło kilkanaście czte-
roosobowych drużyn z powiatów 
bieruńsko-ledzińskiego, miko-
łowskiego oraz Tychów. Wśród 
najmłodszych (klasy I-VI) najlep-
sza w Tychach okazała się repre-
zentacja Szkoły Podstawowej nr 
22 i ona przystąpiła do rywaliza-
cji w Mikołowie. Zespół w skła-
dzie: Cyprian Damilak, Maksy-
milian Fuchs, Bartosz Sobczak 
i Lena Jura wygrał przed Szko-
łą Mistrzostwa Sportowego APN 
GKS w składzie: Bruno Mazur, 
Karolina Zarzycka, Jan Ślusar-
czyk, Łucja Budny. Rywalizacja 
była bardzo zacięta, obie druży-
ny zdobyły po 8 punktów, jednak 
SP 22 wygrała małymi punkta-
mi i ona pojedzie na turniej wo-
jewódzki.

Z kolei w klasach VII–VIII dru-
żyna SP nr 37: Adam Sadecki, Szy-
mon Frykacz, Wojciech Potucha, 
Anna Cielińska zajęła trzecie miej-

sce. W tej samej kategorii starto-
wała także drużyna SP nr 1 w skła-
dzie: Szymon Wysocki, Franciszek 
Kula, Piotr Szojda, Aleksandra 
Snochowska, która zakończyła 
zawody na 5. miejscu.

Bezkonkurencyjna w kat. 
szkół ponadpodstawowych oka-
zała się ekipa I LO im. Krucz-
kowskiego w składzie: Maksym 
Ząbroń, Piotr Namyślak, Maciej 
Kolarz, Julia Bartosiewicz i dru-

żyna ta pojedzie na turniej woje-
wódzki do Częstochowy.

Warto dodać, iż w pięciu ty-
skich drużynach szkolnych wy-
stąpiło 20 szachistów, z których 
aż 15 z nich to wychowankowie 
trenera Janusza Górskiego, któ-
rzy przygodę z szachami zaczy-
nali Niepublicznym Przedszkolu 
Kubusia Puchatka, a teraz są za-
wodnikami UKS SP 1 Jedynka 
Tychy. lS ●

judocy uKS ippon podróżują 
po Polsce, zdobywając kolejne 
trofea.

meDale 
na macie
W ostatnim czasie tyszanie star-
towali w Poznaniu, Sułkowicach 
i Bielsku–Białej.

W Bielsku-Białej podczas dru-
giego turnieju – Liga Południe 
Judo Cup na najwyższym po-
dium stanęli: Marta Simon, Nadia 
Sroka, Nikola Jarosińska, Sandra 
Mokry i Konrad Goliński. Srebr-
ne medale zdobyli: Milena Szlag, 
Piotr Szczerba, Zofia Jarosińska, 
a brązowe medale – Franciszek 
Kurbiel, Dawid Czerwiński, Ty-
beriusz Grela i Aleksander Żu-
rawski. Sukcesy indywidualne 
przyniosły UKS Ippon 4. miej-
sce drużynowo na 26 startują-
cych klubów.

W Poznaniu zorganizowano 
kolejne zawody w ramach In-
ternational Judo League. Pod-
opieczne Urszuli Bożek przy-
wieźli trzy medale: Marta Simon 
i Sandra Mokry – złote oraz 
Kinga Cichoń – brąz. Z kolei 
w Sułkowicach rywalizowano 
w Międzynarodowym Turnieju 
Judo. Nikola Jarosińska sięgnę-
ła po złoto, Dawid Czerwiński 
po brąz, a Nadia Sroka wywal-
czyła czwarte miejsce.
lS ●

Medaliści z UKS Ippon Tychy.

ar
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Szachowe sukcesy w igrzyskach szkolnych.

poD DyktanDo tyszan

Zwycięska drużyna SP nr 22 z opiekunką Klaudią Matusik.
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Kilka klubów żeglarskich włączyło się do or-
ganizacji drugiej edycji Regat Niepodległości. 
Była to ostatnia tegoroczna impreza rozegrana 
na Jeziorze Paprocańskim.

Deszczowe regaty w kat. jachtów dwumaszto-
wych wygrała załoga 27 HDW Mikołów (sternik 
Michał Pawłowski) przed załogą 6 HDZ Rybnik 
(sternik Paweł Mańka). Natomiast wśród załóg 
płynących na omegach najlepsi okazali się żegla-
rze FŻ Dar Śląska: sternik Michał Oberski, Ewa 
Mann-Witaska i Paweł Król przed SW Szkwał: 
sternik kpt. Włodzimierz Pawłowski i Weroni-
ka Surdel oraz SW Szkwał: sternik Leon Ober-
ski i Barbara Pawłowska. lS ●

przez dwa dni w hali 
Sportowej MoSir przy 
al. piŁSudSKieGo 
rozGrywany byŁ turniej 
aMatorów w piŁce 
nożnej halowej z oKazji 
święta niepodleGŁości. 
wyGraŁa czoŁowa tySKa 
drużyna aMatorSKa 
– fenoMen ledGer.

W rozgrywkach wzięło udział 11 
zespołów. W sobotę odbyły się 
mecze fazy grupowej – z grupy 
A (5 drużyn) odpadł The Natu-
rat, a z Grupy B (6 drużyn): Za-
rzecze Drinking Style oraz PKM 
Tychy.

W niedzielę natomiast roz-
grywana była faza pucharowa, 
która rozpoczęła się od meczów 
ćwierćfinałowych. Oto wyniki: 
Las Palmas – Bad Boys 4:2, Pod 
Jesionami – Trupy 2:1, Rozbita-
szybka.com – Obrońcy Stulecia 
1:0, Fenomen Ledger – TEC-
TRANS 7:1. W półfinałach Roz-
bitaszybka.com dość pewnie po-
konała Las Palmas 3:0, natomiast 

wyrównany mecz stoczyły ze-
społy Pod Jesionami i Fenomen 
Ledger. Lepsi okazali się ci dru-
dzy, wygrywając 3:2.

W meczu o trzecie miejsce 
ekipa spod Jesionów pokonała 

Las Palmas 3:1, natomiast fina-
łowy pojedynek Fenomen Ledger 
– Rozbitaszybka.com przyniósł 
niemałą dawkę emocji. Fenomen 
dość szybko objął prowadzenie, 
co zmusiło piłkarzy Rozbitej-

szybki.com do przyspieszenia 
tempa. Kontry Fenomena były 
jednak groźne i pod koniec me-
czu jedna z takich akcji zakoń-
czyła się drugim golem dla Feno-
mena, który okazał się zwycięzcą 
turnieju z okazji Święta Niepod-
ległości.
rOZBitasZyBka.cOm – fe-
NOmeN leDger 0:2.

Fenomen Ledger grał w skła-
dzie: Przemysław Szczęsny, Mi-
chał Majewski, Marcin Józefo-
wicz, Mateusz Tkacz, Mateusz 
Marcińczyk, Bartłomiej Gorol, 
Mateusz Jurny, Patryk Gajewski, 
Tomasz Kloimas, Łukasz Sadkie-
wicz.

Pierwszy trzy drużyny otrzy-
mały puchary, medale, dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Kilku za-
wodników odebrało indywidual-
ne wyróżnienia: najlepszy strze-
lec – Mateusz Jurny (Fenomen) 
– 9 goli, najlepszy bramkarz: 
Krzysztof Błasiak (Rozbitaszyb-
ka.com), najlepszy zawodnik: 
Bartłomiej Gorol (Fenomen). 
lS ●

FENOMEN ROZBIŁ sZYBkę
turniej aMatorów w piŁce nożnej halowej Z OKAZJI ŚWIęTA NIEPODLEGłOŚcI.

Tak prezentuje się Fenomen Ledger najlepszy zespół turnieju amatorów.
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regaty Niepodległości

jesień poD żaglami

Zwycięska załoga FŻ Dar Śląska (od lewej): Michał Oberski, 
Marcin Łuczywo, Ewa Mann-Witańska, Piotr Król.
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WYsPa UMaRŁYCH

ciemNa NOc. NikOgO Nie 
ma W DOmU. Wtem cisZę PrZery-
Wa DONOśNe PUkaNie DO DrZWi. 
„ktO tam? ” PytasZ, ale Nie sły-
chać ODPOWieDZi. PUkaNie PO-
NaWia się i jUż WteDy cZUjesZ, 
że ZacZyNasZ się Bać. Właś-
Nie taki Nastrój – ZłOWiesZ-
cZej grOZy rODem Z hOrrO-
rU – chciał ODDać W sWOich 
OBraZach arNOlD BöckliN aU-
tOr „WysPy Umarłych”. i trZeBa 
PrZyZNać, że tO mU się UDałO.

Nie na sprzedaż
Jak świat światem artyści malowali swoje 
obrazy na zlecenie. Tak też było w wypad-
ku Arnolda Böcklina i jego „Wyspy umar-

łych”. Zamożny mecenas wyłożył pienią-
dze i czekał, i czekał, aż się nie doczekał. 
Otóż autorowi tak bardzo spodobało się 
to, co zmalował, że postanowił zatrzymać 
gotowy obraz dla siebie. A że był bardzo 
dumny z efektu, to eksponował „Wyspę 
umarłych” na honorowym miejscu w swo-
jej pracowni. Pewnego dnia progi tejże 
pracowni, przekroczyła znajoma mala-
rza – Marie Berna.

Marie przeżywała ciężki okres – nosi-
ła żałobę po mężu, który zmarł miesiąc 
wcześniej. Gdy zobaczyła widok tajem-
niczej wyspy, zachwyciła się. Klimat, po-
sępność oraz mistyka wyzierająca z dzie-
ła odpowiadały jej emocjom i samotna 
wdowa zapragnęła mieć obraz na włas-
ność. Szach-mat!

Dla wdowy
Tej przyjacielskiej prośbie artysta nie 
mógł odmówić, ale ani mu w głowie 
było oddawanie swojego ukochanego 
obrazu. Nie potrafił się z nim rozstać. 
Cóż było robić? Malarz chwycił za pędz-
le i ponownie zasiadł przed sztalugą. Po-
stanowił, że specjalnie dla Marie stwo-
rzy drugą wersję „Wyspy umarłych”. 
Od pierwowzoru różniło ją kilka deta-
li. Na obrazie pojawiła się kasandryczna 
biała postać oraz trumna. Te elementy 
początkowo miały być bezpośrednim 
odwołaniem do śmierci męża Marie 
– ukłonem w stronę przyjaciółki. Nie-
mniej jednak ich siła wyrazu zaskoczy-
ła samego Böcklina. Od tego momentu 
mroczna scena stała się poezją.

Coś wisi w powietrzu
Sam autor często mówił, że chciałby, 
by jego obrazy odbierano jak  „ciszę, 
która pukając do drzwi, musi przera-
żać” i faktycznie tak się dzieje. Niby nic 
takiego – ot zwykły widok łodzi zbliża-
jącej się do odosobnionej wyspy – a jed-
nak czujemy ciarki na plecach. Coś wisi 
w powietrzu. Niczym pasażerowie ło-
dzi, zmierzamy w stronę mrocznej wy-
ludnionej wysepki. Co nas tam czeka? 
Trudno powiedzieć, bo niewiele widać 
przez gęste drzewa. Jest ciemno i ponu-
ro. W skałach wykuto otwory, ale nie 
są to ani okna, ani drzwi. To nisze gro-
bowe, bo cała wyspa to w istocie grobo-
wiec. Być może już za chwilę w jednej 
z wnęk spocznie przewożona w łodzi 
trumna. No właśnie. W łodzi…

Posępny przewoźnik
Jednym z pasażerów łódki jest charakte-
rystyczna wysoka postać odziana w dłu-

gi biały płaszcz. Stoi na rufie, a tuż przed 
nią leży trumna. Czyżby to był sam Cha-
ron – mitologiczny przewoźnik, który 
przeprawiał dusze przez rzekę Styks 
wprost do podziemnego świata zmar-
łych? Wiele na to wskazuje, zwłaszcza, 
że drugi pasażer łodzi chwycił za wiosła. 
Zgodnie z greckimi wierzeniami Charon 
nigdy nie wiosłował – on sterował ło-
dzią, a powozić nią mogli tylko zmarli. 
U Böcklina pełno takich melancholij-
nych metafor.

to się domaluje
Domniemany Charon oraz trumna 
tak bardzo spodobały się Böcklinowi, 
że aż postanowił przemalować swój 
pierwszy obraz. Od tej pory z luboś-
cią powielał te dwa elementy na każdej 
innej wersji. Na dwóch się bowiem nie 
skończyło. Motyw okazał się strzałem 

w dziesiątkę i artysta powtórzył go pię-
ciokrotnie. Co ciekawe, przewrotny 
los sprawił, że po latach jedna „Wyspa 
umarłych” (ta która powstała w kolej-
ności jako trzecia) trafiła do kolekcji 
potwora…

Wyspa Hitlera
12 listopada 1940 roku w Berlinie spot-
kali się Wiaczesław Mołotow z Joachi-
mem von Ribbentropem. Chcieli w ten 
sposób uczcić podpisany rok wcześniej 
pakt o nieagresji. Ten fakt znajduje swoje 
odbicie w czarno-białej fotografii, którą 
wykonano w prywatnym apartamencie 
Adolfa Hitlera – tam balowało zapro-
szone towarzystwo. Na ścianie za Hitle-
rem widać posępną „Wyspę umarłych” 
– zapowiedź okrutnych wydarzeń, które 
niemal pukają do drzwi…
aGnieSzKa KijaS ●

Dawno temu w sztuce (173)

SKorpion 24.X – 21.Xi
Znalazłeś się pod dobrym wpływem gwiazd. 
Postaraj się wykorzystać sprzyjający czas, 
by uporządkować swoje sprawy osobiste.

Strzelec 22.Xi – 21.Xii
Poczujesz przypływ pozytywnej energii, 
z optymizmem spojrzysz na nadchodzące dni. 
To będzie dobry czas.

Koziorożec 22.Xii – 19.i
Twoja rodzina liczy na wsparcie. Okaż je, nim 
stracisz zaufanie. Zdobyć je na nowo nie będzie 
łatwo.

wodniK 20.i – 18.ii
Twoja kondycja fizyczna postawia wiele 
do życzenia. Najwyższa pora, by pilota 
od telewizora zamienić na przykład na rower.

ryby 19.ii – 20.iii
Możesz czuć się rozdrażniony. Wszystko 
przez niezbyt miłą wymianę zdań 
ze współpracownikiem. 

baran 21.iii – 20.iV
Możesz odczuwać dolegliwości natury 
zdrowotnej, które w znacznym stopniu utrudnią 
funkcjonowanie. czas zwolnić tempo.

byK 21.iV – 21.V
Twoja zbytnia nerwowość będzie przyczyną 
spięcia z bliską sercu osobą. Nie unoś się 
honorem.

bliźnięta 22.V – 20.Vi
Sprawy natury sercowej ulegną uspokojeniu. 
To powinny być lepsze dni. Nie rezygnuj 
z towarzystwa przyjaciół.

raK 21.Vi – 22.Vii
Dobry moment na wdrożenie planu 
oszczędnościowego. Nie szalej z wydatkami, 
bo możesz wpędzić się w tarapaty.

lew 23.Vii – 22.Viii
Szczera rozmowa pozwoli oczyścić atmosferę. 
Przyznanie się do błędu czy porażki, jest trudne, 
ale czasem nie ma innego wyjścia.

panna 23.Viii – 22.iX
czas zakasać rękawy i zabrać się ostro do pracy. 
Przed Tobą bardzo intensywny czas, wypełniony 
obowiązkami.

waGa 23.iX - 23.X
upór nic tu nie pomoże. Powinieneś raczej 
posłuchać argumentów drugiej strony. Daj sobie 
czas, przemyśl wszystko.
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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 624:
śWiętO NiePODległOści.

„Wyspa umarłych” to najbardziej znane dzieło Arnolda  
Böcklina. Namalował ją aż w pięciu wersjach.

Trzecia wersja „Wyspy umarłych” w 1936 roku trafiła 
na aukcję i kupił ją… sam Adolf Hitler. 
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