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wielka fuzja a sprawa tyska
Fuzja światowych koncernów motoryzacyjnych 
niepokoi pracowników tyskiej fabryki FCA.

Stworzyć dzieciom namiastkę domu
Jak wygląda codzienne życie rodzin pełniących  
funkcję pogotowia opiekuńczego.

Z Naprzodem do jednej bramki
Hokeiści GKS rozgromili rywali z Janowa 12:0.  
Wcześniej przegrali z Unią i pokonali Zagłębie.4 6 18
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Już niebawem nowe połączenie ul. oświęcimskieJ z centrum miasta zostanie oddane do użytku 
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Urodzinowy 
bUdżet
Budżet obywatelski w Tychach 
działa już od 5 lat. Z okazji tej 
rocznicy w Teatrze Małym odby-
ła się uroczysta gala, na której po-
dziękowano najbardziej aktywnym 
wnioskodawcom oraz wszystkim 
zaangażowanym w funkcjonowa-
nie budżetu.
Specjalne podziękowania złożono 
Darii Szczepańskiej, Anecie Mocz-
kowskiej, Alicji Barchańskiej, Zyg-
muntowi Marczukowi i Maciejowi 
Gramatyce za powołanie budżetu 
do życia i wspieranie inicjatywy. 
Galę zorganizował Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia UM.
 str. 3

ŁĄcznik na finiszu
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ech, te końcówki!
5236 widzów przyszło w sobotni wieczór na Stadion Miejski, 
by obserwować mecz GKS Tychy z Radomiakiem. Z pewnością nie 
żałują, bo obejrzeli bardzo dobre i emocjonujące spotkanie. Żal tylko 
straconych w samej końcówce dwóch punktów… str. 17
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

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

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE

reklama

kroNika policyjNa

◆ 12 listOPaDa tuż PO gO-
DZiNie 11, Na ul. OśWięcim-
skiej 30-letNi kierujący 
Dacią DOkker Najechał 
Na aZyl Dla PiesZych, 
w wyniku czego potrącił dwóch 
mężczyzn, wykonujących pra-
ce drogowe. Samochód uderzył 
potem w wysepkę rozdzielają-
cą pasy ruchu oraz w stojące 
na niej znaki drogowe i syg-
nalizator świetlny. Przewró-
cił się na bok i zatrzymał się 
po ok. 50 metrach za skrzyżo-
waniem. Kierowca nie odniósł 
żadnych obrażeń i opuścił po-
jazd przed przybyciem służb 
ratunkowych. Robotnicy nato-
miast doznali m.in urazów nóg 
oraz ogólnych potłuczeń i zostali 
przetransportowani do szpita-
la w Tychach oraz śmigłowcem 
LPR do szpitala w Katowicach
-Ochojcu. Wszyscy uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci 
KMP w Tychach wyjaśniają oko-
liczności zdarzenia.

◆  tegO samegO DNia, 
Ok. gODZ. 18.50, róWNież 
Na ul. OśWięcimskie j, 
W rejONie faBryki samO-
chODóW, DOsZłO DO PO-
trąceNia PiesZegO przez 
samochód ciężarowy. Pieszy tra-
fił pod opiekę ratowników me-
dycznych. Jak się okazało, był 
pod wpływem alkoholu – miał 
ponad 3 promile. Kierowca sa-
mochodu ciężarowego był trzeź-
wy. Pieszy po opatrzeniu przez 
ratowników medycznych został 
przetransportowany do izby wy-
trzeźwień. Jak informuje portal 
112tychy.pl, policja ustaliła, iż 
pieszy poruszał się poboczem 
drogi. Był ubrany na ciemno, nie 
miał żadnych elementów odbla-

skowych. Kierowca ciężarówki 
zobaczył mężczyznę w ostatnim 
momencie i skręcił, by uniknąć 
uderzenia, ale pieszy otarł się 
o samochód. Manewr ten praw-
dopodobnie uratował zdrowie, 
a nawet życie pieszego.

◆ 16.11 Ok. gODZ. 14 
Na Placu „POD żyrafą” 
WyląDOWał śmigłOWiec 
lPr. W jednym z mieszkań 
w budynku wielorodzinnym 
przy ul. Elfów, osoba będąca 
już pod opieką ratowników me-
dycznych, potrzebowała pilnego 
transportu do szpitala. Strażacy 
KM PSP zabezpieczyli lądowi-
sko, po wylądowaniu śmigłowca 
przetransportowali lekarza i ra-
townika do mieszkania, w któ-
rym znajdowała się poszkodo-
wana osoba, a następnie załoga 
WPR Katowice wraz z ratowni-
kami LPR-u karetką pogotowia 
przywieźli ją na lądowisko.

◆ Na ul. OśWięcimskiej, 
W rejONie Bramy tOWa-

rOWej faBryki samOchO-
DóW, DOsZłO 12.11 DO cZO-
łOWegO ZDerZeNia seata 
i fiata. Osoby podróżujące po-
jazdami, w tym dzieci, trafiły pod 
opiekę ratowników medycznych. 
Dwoje z piątki dzieci – w wieku 
6 i 13 lat – zostało przetranspor-
towane do szpitala na dokład-
niejsze badania. Na szczęście 
również im nic poważnego się 
nie stało. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, że kierowca sea-
ta, jadący w stronę os. Homera, 
ściął na łuku drogi zakręt i do-
prowadził do czołowego zde-
rzenia z jadącym z naprzeciwka 
fiatem.

◆ ZNóW PijaNi Za kierOW-
Nicą… 17.11 na ul. Dąbrow-
skiego policja zatrzymała 34-
letniego tyszanina, który jadąc 
w stanie nietrzeźwości vw pas-
satem spowodował kolizję. Miał 
ok. 2,8 promila alkoholu. Z kolei 
na ul Strefowej kierujący skanią 
36-letni obywatel Serbii miał 2,6 
promili. lS ●

powStaŁy w 2018 roku 
Na SkwerZe prZy 
ul. dębowej tZw. 
park kieSZoNkowy 
ZaSŁyNąŁ gŁówNie 
Z faktu, iż jeSt bardZo 
cZęSto dewaStowaNy. 
urZędNicy poStaNowili 
waNdaloM Nieco 
utrudNić życie.

Ostatnia dewastacja miejsce mia-
ła zaledwie w lipcu. Zniszczono 

wtedy hamaki, powyrywano de-
ski, a nawet uszkodzono instala-
cję elektryczną. Przyszedł jednak 
czas na zmiany, bowiem Tyski Za-
kład Usług Komunalnych zapo-
wiedział gruntowną przebudowę 
całego obiektu.

W miejsce płyt kompozyto-
wych wykonana zostanie pod-
budowa, a na niej ułożone zo-
staną betonowe płyty w kolorze 
piaskowym. Z racji wymiany 
podłoża wymagane będzie od-

kręcenie i ponowne przykręce-
nie wszystkich leżaków, stoli-
ków a nawet oświetlenia. Sama 
inwestycja pierwotnie koszto-
wała 570 tys. zł., jej przebudowa 
kosztować będzie kolejne 45 tys. 
zł. Jak informuje rzecznik Urzę-
du Miasta, tak szeroko zakro-
jony zakres prac remontowych 
wynika ze skali zniszczeń jakie 
skwer poniósł w ciągu swojego 
istnienia.
arkadiuSZ ograbiSZ ●

Wandalom będzie 
trudniej
park kieSZoNkowy prZy ul. dębowej DOCZEKA SIę DALSZyCH INWESTyCJI.

Park przy ul. Dębowej bodaj najczęściej padał ofiarą bezmyślnych dewastacji.
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W miniony wtorek na ul. Oświęcimskiej dachowała dacia dokker.
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kamil Peszat
k.peszat@twojetychy.pl

budżet obywatelSki 
w tychach dZiaŁa już 
od 5 lat. Z okaZji tej 
rocZNicy w teatrZe 
MaŁyM odbyŁa Się 
urocZySta gala, 
Na której podZiękowaNo 
NajbardZiej aktywNyM 
wNioSkodawcoM 
oraZ wSZyStkiM 
ZaaNgażowaNyM 
w fuNkcjoNowaNie 
budżetu.

Specjalne podziękowania złożo-
no Darii Szczepańskiej, Anecie 
Moczkowskiej, Alicji Barchań-
skiej, Zygmuntowi Marczukowi 
i Maciejowi Gramatyce za powo-
łanie budżetu do życia i wspiera-
nie inicjatywy przez wszystkie 
lata działania. Galę zorganizo-
wał Wydział Spraw Społecznych 
i Zdrowia UM.

Podglądanie dąbrowy Górniczej
Budżet obywatelski w Tychach 
to blisko 900 złożonych wniosków, 
aż 300 zrealizowanych projektów, 
502 mieszkańców zgłaszających 
projekty, 16 zagospodarowania 
podwórek, 56 projektów „mięk-
kich”, 91 placów zabaw, boisk i si-
łowni oraz 78 parkingów, chod-
ników i ulic.

– Pięć edycji budżetu obywa-
telskiego to dla mnie dobra oka-

zja, aby sobie przypomnieć jak 
to wszystko się zaczęło i złożyć 
podziękowania. Te należą się ów-
czesnej wiceprezydent Tychów 
Darii Szczepańskiej, która uwie-
rzyła w projekt i pomogła przy 
jego realizacji. Ogromną rolę przy 
powstawaniu projektu od zera 
odegrał Zygmunt Marczuk peł-
niący wtedy obowiązki przewod-
niczącego Rady Miasta, z którym 
razem przecieraliśmy pierwsze 
budżetowe szlaki. To były czasy 
kiedy podobnych projektów nie 
było zbyt wiele, dlatego rozwiąza-
nia musieliśmy sami wypracować 
lub podglądać Dąbrowę Górni-
czą, która jako jedna z niewie-
lu gmin realizowała taki budżet. 

Należy też podkreślić wkład pra-
cowników Urzędu Miasta Tychy. 
Dzięki ich codziennej pracy dziś 
możemy świętować to 5-lecie – 
mówił Maciej Gramatyka, zastęp-
ca prezydenta Tychów.

najaktywniejsi
Podczas gali specjalne wyróż-
nienia otrzymali wnioskodaw-
cy, którzy byli czynni przez 
wszystkie lata działania budże-
tu: Ryszard Bisaga (mieszkaniec 
osiedla Z, autor m.in. projektów 
zagospodarowania terenu wokół 
SP nr 40 oraz całego osiedla), Li-
dia Gajdas (mieszkanka dziel-
nicy Urbanowice, autorka m.in. 
projektów dbających o integrację 

społeczności Jaroszowic, Urba-
nowic, Wygorzela), Paweł Janas 
(aktywny mieszkaniec osiedla C, 
który w swoich projektach prze-
de wszystkim uwzględnia popra-
wę estetyki oraz funkcjonalność 
podwórek), Tadeusz Kopyto 
(mieszkaniec osiedla Ogrodnik, 
który dba o osiedle oraz miesz-
kańców uwzględniając w projek-
tach ich najważniejsze potrzeby), 
Arkadiusz Król (mieszkaniec 
Mąkołowca, który dba integra-
cję lokalnej społeczności oraz 
poprawę jakości ich życia), Ewa 
i Przemysłów Łasut (mieszkań-
cy osiedla E, autorzy projektów 
zagospodarowania terenu przy 
ul. Edukacji, składane projekty 
miały na celu poprawę funkcjo-
nalności przestrzeni dla miesz-
kańców), Anna Łodyga (miesz-
kanka osiedla W, której projekty 
dotyczą terenu osiedla, ale służą 

też społeczności całego miasta), 
Tadeusz Pawełkowicz (miesz-
kaniec osiedla H, który działa 
na rzecz mieszkańców swoje-
go osiedla oraz całego miasta), 
Zbigniew Rudziński (z osied-
la G, autor m.in. projektu dot. 
oświetlenia przy ul. De Gaulle’a, 
modernizacji placu zabaw czy 
budowy parkingu przy al. Nie-
podległości), Grzegorz Stachoń 
(mieszkaniec Wartogłowca, au-
tor m.in. projektów dot. zago-
spodarowania terenu przy ZSP 
nr 3, infrastruktury poprawia-
jącej jakość życia mieszkańców 
dzielnicy oraz imprez integru-
jących), Marcin Torba (mieszka-
niec osiedla B, który w swoich 
projektach uwzględnia potrze-
by i funkcjonalność najbliższe-
go otoczenia), Łukasz Wiewióra 
(z Czterech Pór Roku, który skła-
da projekty z myślą o najmłod-
szych mieszkańcach osiedla i nie 
tylko), Józef Wilczek (mieszka-
niec Paprocan, który w swoich 
projektach często uwzględnia 

wątek historyczny dzielnicy czy 
regionu i projekty infrastruktu-
ralne z myślą o poprawie życia 
mieszkańców), Zofia Wróbel 
(mieszkanka osiedla Stare Ty-
chy, autorka która w swoich pro-
jektach dba o zdrowy tryb życia 
mieszkańców i aktywne spędza-
nie wolnego czasu). Dodatkowe 
podziękowanie otrzymali naj-
starszy i najmłodszy wniosko-
dawca: Ewa Dziekońska (90 lat) 
posiada umiejętność zgromadze-
nia lokalnej społeczności wokół 
własnego pomysłu oraz aktywi-
zacji najbliższego otoczenia, zaś 
Patryk Glinka (10 lat) może być 
przykładem nie tylko dla swoich 
kolegów i koleżanek ale i również 
dla osób dorosłych.

Po zakończeniu części oficjal-
nej wystąpił Teatr Korez, którego 
aktorzy brawurowo zagrali „Sce-
nariusz dla 3 aktorów”. Na koniec 
publiczność zebrała się w górnym 
foyer Teatru Małego, gdzie czekał 
poczęstunek – ogromny urodzi-
nowy tort. ●

Ruszył montaż trzech lodowisk 
sezonowych. Jak co roku usy-
tuowane będą przy ul. Edukacji 
(pod „Żyrafą”), ul. Brzozowej 
i w Ośrodku Wypoczynkowym 
Paprocany. Tafle lodowe mają te 
same wymiary – 20 x 40 m.

Wszystkie lodowiska powstają 
w tym samym czasie – został już 
rozłożony piasek, który zostanie 
przykryty matami, następnie za-

montowane zostaną bandy. Do bu-
dowy lodowisk potrzeba co roku 
230 ton piasku. Jest on bardzo do-
brej jakości, posiada atest higie-
niczny i może być stosować na pla-
żach i w piaskownicach. Dlatego 
wiosną piasek spod lodowisk tra-
fia do Ośrodka Wypoczynkowego 
w Paprocanach.

Najstarsze jest lodowisko 
w Parku Miejskim. Czynne są 

tutaj nie tylko ślizgawki, korzy-
stają z niego szkoły, a MOSiR or-
ganizuje różne imprezy i zabawy 
na lodzie, zwłaszcza podczas zi-
mowych ferii.

MOSiR zaprasza na ślizgawki 
wszystkich chętnych od piątku, 
6 grudnia. Oczywiście, jeśli aura 
dopisze. Aby zamrozić taflę, tem-
peratura powinna wynosić mak-
symalnie 5 st. C. lS ●

MoSir rusza z budową lodowisk

Ślizgawki na Mikołaja

urodzinoWy budżet
Z okaZji 5-lecia budżetu obywatelSkiego WyRóżNIONO NAJbARDZIEJ AKTyWNyCH WNIOSKODAWCóW. 

reklama

Na gali wyróżniono wnioskodawców aktywnych przez wszystkie lata działalności.

Po zakończeniu gali na gości czekał ogromny urodzinowy tort. 
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Nowy wjaZd do ceNtruM 
MiaSta Z dk44 jeSt już 
prawie gotowy. trwają 
prace wykońcZeNiowe 
i procedury odbiorowe. 
Nowy odciNek drogi, 
ŁącZący ul. oświęciMSką 
Z ul. grota-roweckiego, 
ZoStaNie NiebaweM 
udoStępNioNy 
kierowcoM.

W myśl umowy wykonawca po-
winien zakończyć prace w grud-
niu, ale zasadniczy ich etap już 
jest zakończony. – Trwają ostat-
nie prace przy budowie parkin-
gu w rejonie mostu nad potokiem 
tyskim, wykonywane są ostatnie 
fragmenty ścieżki rowerowej, 
ustawiamy ekrany akustyczne – 
mówi Agnieszka Kijas z Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów. 
– Powstał zupełnie nowy odci-
nek drogi i nowy most, więc do-
puszczenie ich do ruchu wymaga 
osobnych procedur odbiorowych. 
Ale liczymy, że wszystko zakoń-
czy się szybko i już niebawem uda 
nam się otworzyć ten odcinek dla 
ruchu.

W ramach inwestycji, podzie-
lonej na dwa etapy, powstał 1,5-
kilometrowy odcinek drogi, łą-
czący ul. Grota Roweckiego z ul. 
Jaworową (w rejonie ul. Sado-
wej). Został wybudowany most 

nad Potokiem Tyskim, chodniki, 
ścieżki rowerowe i infrastruktura 
towarzysząca. Drugi etap obej-
mował przebudowę skrzyżowa-
nia ulic Oświęcimskiej, Czarnej 
i Sadowej. – Zmieni się całko-
wicie geometria skrzyżowania, 
powstanie sygnalizacja świetlna 
i dodatkowe pasy ruchu – mówi 
Agnieszka Kijas. – To skrzyżo-

wanie zostanie włączone w sy-
stem ITS, więc będziemy mieli 
możliwość sterowania ruchem, 
w celu uzyskania jak największej 
płynności.

– Będzie to kolejny wlot 
i wylot z miasta, alternatywa 
dla al. Bielskiej i ul. Katowi-
ckiej – dodaje Agnieszka Kijas. 
– W dzisiejszych czasach, gdy 

samochodów wciąż przybywa, 
każda nowa droga w mieście jest 
na wagę złota.

Na realizację tej inwestycji dro-
gowej (kosztującej łącznie 26 mln 
zł) miasto Tychy pozyskało do-
finansowanie z subwencji ogól-
nej wysokości 10 mln zł. Wyko-
nawcą jest firma DROGOPOL 
Z.W. Sw ●

21 liStopada (cZwartek) 
o godZ. 18 w MuZeuM 
MiejSkiM w tychach 
(Stary MagiStrat pl. 
wolNości 1) agNieSZka 
woSZcZyńSka 
poprowadZi SpotkaNie 
„abc – architektura 
bliżej ciebie. cyfrowa 
Mapa fotografii 
architektury Ze 
Zbiorów MuZeuM 
MiejSkiego w tychach”. 
wStęp jeSt wolNy. 

Będzie to premierowa prezenta-
cja projektu zrealizowanego we 
współpracy z Fundacją Kultura 
Obrazu. Jego celem jest badanie 

związków fotografii i topografii, 
a zgromadzone w kolekcji zdję-
cia traktuje jak dane wizualne. 
Zbiór fotografii z lat 1951–1989 
zaprezentowany w formie mapy 
pozwala eksplorować, w jaki spo-
sób miasto rozwijało się w myśl 
ówczesnych koncepcji architek-
tonicznych, założeń urbanistycz-
nych i wytycznych estetycznych. 
Jak budynki, mała architektura, 
rzeźby czy zieleń miejska sta-
ły się znaczącymi elementami 
krajobrazu, także społecznego. 
Zachęca do poszukiwań odpo-
wiedzi: jak architektura kształ-
tuje wspólnoty miejskie, jakich 
informacji dostarcza fotografia? 
kp ●

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

światowe koNcerNy 
MotoryZacyjNe – 
fraNcuSki pSa i wŁoSko-
aMerykańSki fiat 
chrySler autoMobileS 
– poroZuMiaŁy Się 
w Sprawie poŁącZeNia 
i StworZeNia jedNej 
firMy. Z pewNością 
Nie poZoStaNie to beZ 
wpŁywu Na dwa tySkie 
ZakŁady – fabrykę 
fca oraZ i Należący 
do grupy pSa opel 
MaNufacturiNg 
polaNd. projekt jeSt 
dopiero Na etapie 
uZgodNień ZeSpoŁów 
powoŁaNych prZeZ 
obie firMy, a roZMowy 
Mają być SfiNaliZowaNe 
w ciągu NajbliżSZych 
tygodNiach.

Jak podano w oficjalnym komu-
nikacie, będzie to „fuzja rów-
nych” – w nowej strukturze obie 
strony będą miały po 50 procent 
udziałów. W ten sposób powsta-
nie czwarty co do wielkości kon-
cern samochodowy na świecie 
po Grupie VW, Toyocie i Renault/
Nissan. Przedstawiciele obu firm 
przewidują, że na połączeniu zy-
skają rocznie około 3,7 mld euro, 
dzięki korzystaniu ze wspólnych 

platform pojazdów, układów na-
pędowych, technologii cyfrowych 
i większych możliwości zakupo-
wych. Pojawiła się także informa-
cja, że w wyniku fuzji żadna z ma-
rek nie zniknie z rynku. Nowy 
PSA-FCA produkował bedzie 
abartha, alfę romeo, chryslera, 
dodge’a, fiata, jeepa, lancię, ma-
serati, rama, peugeota, citroëna, 
ds-a, opla/vauxhalla.

Pracownicy się boją
Podobne przedsięwzięcia wprowa-
dzają ożywienie na rynku motory-

zacyjnym, jednak z oczywistych 
względów wiążą się z niepokoja-
mi wśród pracowników. Szefo-
stwo koncernów jednak uspoka-
ja – w opublikowanym na stronie 
FCA komunikacie mówi się, 
że w związku z fuzją nie jest prze-
widywane zamknięcie żadnej fa-
bryki należącej do obu firm. Czy 
jednak w praktyce osiągnięcie 
wskazanego poziomu oszczędno-
ści jest możliwe bez zamykania 
zakładów i zmniejszania zatrud-
nienia? Na wieści o fuzji szybko 
zareagowały rządy Włoch i Fran-

cji. Brytyjskie media zwracają 
uwagę, że Włosi zapowiedzieli, iż 
podejmą starania, by uchronić fa-
bryki FCA przed likwidacją, a rząd 
francuski, mający kilkanaście pro-
cent udziałów w Grupie PSA, być 
może zażąda gwarancji zatrudnie-
nia we wszystkich własnych zakła-
dach. Tymczasem w Niemczech 
i w Anglii miejscowe firmy takiej 
ochrony nie mają.

W Polsce Grupa FCA zatrud-
nia łącznie ok. 6,5 tys. pracow-
ników. Najwięcej – ok. 2,5 tys. 
osób – pracuje w Tychach, pozo-

stałe w Bielsku-Białej, Sosnowcu 
i Skoczowie. Natomiast do Gru-
py PSA należą przejęte zakła-
dy Opla w Gliwicach i silników 
w Tychach, zatrudniające w su-
mie ok. 3 tys. pracowników.

Rzecznik FCA nie skomento-
wała doniesień o fuzji, odsyłając 
nas do komunikatu zamieszczo-
nego na oficjalnej stronie grupy.

związki nic nie wiedzą
Wanda Stróżyk, przewodnicząca 
„Solidarności” w tyskiej fabryce 
FCA powiedziała, że związki nie 
zostały oficjalnie poinformowa-
ne o planach koncernów i bazują 
jedynie na doniesieniach medial-
nych oraz oficjalnych komunika-
tach FCA.

– Przed tygodniem wystoso-
waliśmy pismo do pracodawcy 
o natychmiastowe spotkanie ko-
misji konsultacyjnej na szczeb-
lu przedsiębiorstwa, aby na ten 
temat porozmawiać. Interwe-
niowałam także na szczeblu eu-
ropejskiej rady pracowników, 
skupiającej przedstawicieli stro-
ny społecznej FCA. Na razie nie 
mamy odpowiedzi. Mogę zapew-
nić jednak, że podczas działań 
związanych z fuzją, nasz związek 
zabiegał będzie nie tylko o utrzy-
manie miejsc pracy i obowiązu-
jących w zakładach umów spo-
łecznych, ale także o sprawy 
płacowe, w tym wyrównanie wy-
nagrodzeń.

Zdaniem przewodniczącej, 
w przypadku FCA oznaczało 
to będzie ich wzrost, gdyż pra-
cownicy polskich zakładów Gru-
py PSA zarabiają średnio o ok. ty-
siąca złotych miesięcznie więcej 
od pracowników fabryki FCA.

zagrożenie czy szansa?
Ostatnio pojawiły się ogłoszenia 
o przyjęciach do pracy w tyskiej 
fabryce FCA.

– Niestety, nie są to przyjęcia 
związane z uruchomieniem nowej 
produkcji, ale z koniecznością uzu-
pełnienia kadry, bowiem pomija-
jąc normalne odejścia na emerytu-
rę, część osób zwalnia się z fabryki 
i zatrudnia w firmach, które płacą 
więcej. Jeśli nie pojawią się jakieś 
dobre wieści odnośnie perspektyw 
zwiększenia zarobków, to ten pro-
ces będzie się pogłębiał. Obecnie 
zatrudnienie wynosi ponad 2 tys. 
osób, z czego pracowników pro-
dukcyjnych jest 1,7-1,8 tys. – po-
wiedziała Wanda Stróżyk.

Nadal nie ma informacji doty-
czących nowego modelu samo-
chodu, który mógłby być produ-
kowany w Tychach. Co prawda 
latem koncern poinformował 
o budowie nowej linii dla elek-
trycznego modelu 500 i rozpoczę-
cie produkcji w przyszłym roku, 
ale chodzi o jeden z włoskich za-
kładów. Może więc „wielka fuzja 
równych” okaże się szansą dla ty-
skiej fabryki FCA? ●

Wielka fuzja a sPraWa tyska
jaka prZySZŁość CZEKA ZAKłADy FCA I PSA?

Nie wiadomo jeszcze, czy w Tychach produkowany będzie któryś z nowych modeli.
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z Grota-roWeckieGo 
na oŚWięcimskĄ
Nowy wjaZd do ceNtruM mIASTA JUż PRAWIE GOTOWy.

Niebawem nowy łącznik zostanie udostępniony uczestnikom ruchu drogowego.
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fotoGraficzna 
maPa
architektura bLIżEJ CIEbIE.

Tychy z początku lat 60. Zdjęcie Zygmunta Kubskiego 
ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.
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tt: dzięki temu że to pani, jako 
następna w kolejności osoba 
pod względem liczby zdobytych 
głosów, obejmie mandat 
po michale Gramatyce (który 
w wyborach parlamentarnych 
uzyskał mandat poselski – red.), 
tychy nie stracą przedstawiciela 
w sejmiku województwa. Jakimi 
sprawami chce się pani zająć jako 
radna?
aliNa BeDNarZ: – Pod-
trzymuję swój program, który 
przedstawiłam w kampanii 
wyborczej do sejmiku. Chcę 
się zająć przede wszystkim 
sprawami społecznymi, 
sprawami dyskryminacji, 
prawami kobiet, a także 
współpracą z organizacjami 
pozarządowymi, które mają 
ważny wpływ na wzmocnienie 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Także zdrowie i kultura 
to bliskie mi obszary, zajmuję 
się nimi w mojej działalności 
społecznej od lat. Ale przez lata 
byłam też przedsiębiorczynią, 
więc znam też bardzo dobrze 
problemy małych i średnich 
przedsiębiorstw w wojewódz-
twie śląskim. I tutaj też widzę 
obszar do działania.

Jakie realne przełożenie mogą 
mieć działania radnej sejmiku 
województwa na te obszary, 
o których pani mówi?
– Konkretne przełożenie może 
być w tej kadencji trudne. Jak 
wiemy, pomysły zgłaszane 
przez opozycję – a Koalicja 
Obywatelska, z której list 
startowałam jest w sejmiku 
w opozycji – nie mają dużych 
szans na powodzenie. Będzie 
to na pewno bardzo trudne, ale 
nie zamierzam składać broni, 
będę walczyć o sprawy ważne. 
Widzę też pole do działania 
– i to bez względu na to jaką 
opcję polityczną się reprezen-

tuje – w działalności na rzecz 
organizacji pozarządowych. 
Będę się starała dostać do Rady 
Działalności Pożytku Publicz-
nego, to organ opiniotwórczo-
doradczy, w którym są m.in. 
przedstawiciele sejmiku. Byłam 
w tej radzie w zeszłej kadencji 
i teraz też chciałabym w niej 
pracować. Można tam zrobić 
wiele dobrego jeżeli chodzi 
o wspieranie społeczeństwa oby-
watelskiego. Rada ma narzędzia 
żeby organizować spotkania, 
konferencje, działania edukacyj-
ne. Ale decyzja o tym kto będzie 
reprezentował sejmik w radzie, 
należy do marszałka.
Chciałabym też pracować 
w komisji wniosków i petycji, 
mało popularnej wśród radnych 
ale posiadającej wielki potencjał 
społeczny. Bardzo chcę wspierać 
oddolne inicjatywy, zwłaszcza 
że teraz obywatele mają 
możliwość zgłaszania petycji, 
którymi sejmik musi się zająć 
jeśli zebrano wystarczającą ilość 
podpisów.
Jeżeli chodzi o to, co najbardziej 
mnie interesuje, czyli prawa 
kobiet, to obawiam się, że w tej 
kadencji sejmiku trudno będzie 
wywalczyć realne działania.

a jakie działania – na poziomie 
sejmiku województwa – 
należałoby pani zdaniem 
podjąć, mówiąc o prawach 
kobiet?
– Należałoby chyba 
zacząć od powołania 
pełnomocnika praw 
kobiet. Kiedyś już było 
w urzędzie marszał-
kowskim podobne 
stanowisko, wówczas 
nazywało się pełnomocnik 
do spraw równych szans. 
Ta osoba zajmowała się np. dys-
kryminacją płacową, prawami 
LGBT czy właśnie prawami 

kobiet. Dobrze byłoby powołać 
takie stanowisko, by osoby 
mające poczucie, że ich prawa 
są łamane, miały się gdzie 
zgłosić. Osobę piastującą tę 
funkcję należałoby wyposa-
żyć w narzędzia pomocne 
w rozwiązywaniu zgłaszanych 
problemów. To byłoby bardzo 
korzystne. W poprzedniej 
kadencji sejmiku trwały już 
rozmowy na ten temat. Ale 
teraz nie widzę na to wielkich 
szans.

dyskryminacja to jedno 
– a co z przemocą 
w rodzinie? to chyba 
najpoważniejszy 
problem który 
dotyka przede 
wszystkim 
kobiety?
– W 90 proc. 
ofiarami prze-
mocy domowej 
są kobiety i dzieci. 
Jak sejmik 

może wspierać ofiary przemocy? 
Przede wszystkim wspierając 
organizacje pozarządowe, poma-
gające ofiarom, ale prowadzące 
też działania profilaktyczne 
i edukacyjne, także ze spraw-
cami. W tej kwestii również 
kluczowa jest współpraca 
z sektorem NGO.

roZMawiaŁa: 
Sylwia witMaN ●

Przed nami trzeci z organizowa-
nego przez Muzeum Miejskie cy-
klu comiesięcznych warsztatów 
architektoniczno-urbanistycz-
nych skierowanego do osób 
między 9. a 15. rokiem życia. 
Podczas spotkań prowadzonych 
przez Aleksandra Krajewskiego 
z Fundacji Napraw Sobie Mia-
sto młodzi ludzie poznają miasto 
i rozmawiają o miejskiej prze-
strzeni i uczą się zaangażowania 
w to, co wokół nich – co sami 
kształtują i na co mają wpływ.

Tym razem najmłodsi wcie-
lą się w rolę prezydenta mia-
sta, urzędników i architektów. 
Podczas gry planszowej będą 
musieli zaprojektować frag-

ment miasta. Ich zadanie to wy-
pracowanie harmonijnej wizji 
dzielnicy i dyskusja o tym, jak 
współcześnie projektuje się prze-
strzenie publiczne, żeby były 
przyjazne, a miasto było „dobre 
do życia”.

Warsztaty z cyklu „Tychy – 
TY je kształtujesz” odbędą się 
w sobotę 23 listopada w godz. 
11–13 w Muzeum Miejskim 
w Tychach przy pl. Wolności 
1. Koszt udziału wynosi 15 zł 
od osoby (w przypadku rodzeń-
stwa druga osoba płaci 10 zł). 
Zapisy: Agata Berger-Połomska, 
tel. 32 327 18 20–21, wew. 24, 
e-mail: a.berger@muzeum.ty-
chy.pl. MN ●

W najbliższą sobotę, 23 listopada 
w Spółdzielczym Domu Kultury 
„Tęcza” przy al. Niepodległości 
188 odbędzie się impreza pod na-
zwą Festiwal Zdrowia i Urody.

Wśród atrakcji, które w godz. 
10-14 będą tam dostępne, znaj-
dują się m.in. warsztaty wyzwa-
lania pozytywnej energii (joga), 
zajęcia relaksacyjne z misami 

tybetańskimi, porady w zakre-
sie profilaktyki narządu ruchu, 
pokazy produktów kosmetycz-
nych, komputerowe badanie skó-
ry itp.

Bliższych informacji można 
zasięgnąć w SDK „Tęcza”. Tam 
też można się zapisać na zajęcia, 
gdyż liczba miejsc jest ograniczo-
na. ww ●

SZkoŁa podStawowa 
Nr 8 w dZielNicy 
wartogŁowiec jako 
pierwSZa w tychach 
Ma ZieloNą pracowNię, 
ufuNdowaNą prZeZ 
wojewódZki fuNduSZ 
ochroNy środowiSka 
i goSpodarki wodNej.

Środki finansowe na remont 
i wyposażenie pracowni do nauk 
przyrodniczych WFOŚ przyzna-
je w ramach ogłaszanych co roku 
konkursów. Szkoły przygotowu-
ją projekty swoich wymarzonych 
pracowni oraz scenariusze zajęć, 
jakie będą w nich prowadzone. 
Najciekawsze pomysły otrzymują 
pieniądze na realizację.

SP nr 8 to pierwsza z tyskich 
szkół, która znalazła się w gro-
nie zwycięzców konkursu. Stwo-
rzona tu pracownia kosztowała 

38 tys. zł. – Najważniejszym urzą-
dzeniem jest dygestorium, któ-
re pozwala przeprowadzać do-
świadczenia chemiczne – mówi 
Agnieszka Targiel, dyrektor szko-
ły. – Dzieci obserwują zachodzące 
reakcje z bliska, ale zza szyby i są 
bezpieczne. Urządzenie posiada 
wyciąg wentylacyjny i jest kwa-
soodporne, dzięki czemu można 
przeprowadzać w nim najbardziej 
efektowne eksperymenty.

Oprócz dygestorium, pracow-
nia została wyposażona w liczne 
pomoce dydaktyczne dla nauk 
przyrodniczych – fizyki, che-
mii biologii, geografii. Znalazły 
się w niej mikroskopy, efektow-
ne modele prezentujące np. bu-
dowę komórki czy atomu, układ 
słoneczny czy działanie poszcze-
gólnych narządów ludzkiego or-
ganizmu. – Skorzystaliśmy też 
z okazji żeby kupić teleskop. 

Chcemy organizować wieczory 
naukowe, podczas których bę-
dziemy z niego korzystać i obser-
wować niebo – dodaje Agniesz-
ka Targiel.

Oficjalne otwarcie Zielonej 
Pracowni miało miejsce 5 listo-
pada. Uczestniczyli w nim m.in. 
przewodnicząca Rady Miasta Ty-
chy Barbara Konieczna, dyrektor 
Miejskiego Centrum Oświaty Do-
rota Gnacik, przedstawiciele Ku-
ratorium Oświaty i Rady Rodzi-
ców. Dyrektor Agnieszka Targiel 
skorzystała z okazji, by podzię-
kować wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania projek-
tu pracowni i poświęcili na jej 
stworzenie swój czas i energię.

– Szkoła ma 135 lat i tym bar-
dziej cieszy nas, gdy udaje się 
tu zrobić coś nowego i nowo-
czesnego – mówiła Agnieszka 
Targiel. Sw ●

eksPerymenty za szybĄ
wartogŁowiecka Sp Nr 8 mA „ZIELONą PRACOWNIę”.

Symbolicznego przecięcia wstęgi w Zielonej Pracowni dokonały przewodnicząca Rady Miasta 
Tychy Barbara Konieczna i Magdalena Kostyra, która zaprojektowała wnętrze pracowni.
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Sdk „tęcza” zaprasza nie tylko kobiety.

Festiwal zdrowia 
i Urody

Muzeum Miejskie w tychach zaprasza na warsztaty 
architektoniczno-urbanistyczne.

bądź jak prezydent

PrzedsiębiorczoŚĆ 
i PraWa kobiet
roZMowa Z aliNą bedNarZ, TySZANKą, NOWą RADNą SEJmIKU WOJEWóDZTWA ŚLąSKIEGO.

Alina Bednarz.
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Podczas skromnej uroczystości 
otwarcia goście zwiedzą Cen-
trum, zostaną także przekazane 
klucze do mieszkań pierwszym 
lokatorom.

W budynku przy ul. Edukacji 
11 znalazły się m.in. mieszkania 
komunalne, mieszkania chro-
nione, Dzienny Dom Seniora 
i Klub Seniora. Centrum będzie 

także miejscem spotkań, kształ-
cenia oraz aktywizacji społecz-
nej najstarszych mieszkańców 
miasta.

Projekt jest finansowany 
ze środków budżetu miasta Ty-
chy w ramach Programu Rewita-
lizacji dla miasta Tychy do roku 
2023 oraz środków Unii Europej-
skiej. kp ●

w najbliższą środę nastąpi otwarcie Centrum Usług 
Społecznościowych przy ul. Edukacji 11.

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

przy al. Niepodległości 49  na VII piętrze  
został wywieszony wykaz z nieruchomościami gruntowymi przewidzianymi do:

-  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 553/228 
o pow. 107 m2, położonej w Tychach przy ul. Chałupniczej , na cele ogrodu przydomowego, na 
okres do 1 roku, 

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

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

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

− sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 562/5 o pow. 205 m2 
położonej w Tychach przy ul. Chałupniczej wraz z ustanowieniem służebności drogowej na 
gminnej działce nr 221 o pow. 117 m2.

19 listopada 2019 r.Ogłoszenie
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy,

Uchwały Nr XI/215/19 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w rejonie ulic:
Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, 

Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków w Tychach.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez 
Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr XI/215/19 z dnia 26 września 2019 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: CIENISTEJ, BEGONII, BUDOWLANYCH, 

BPA BURSCHEGO, KARD. HLONDA, BOCZNEJ, SIENKIEWICZA, BAZIOWEJ ORAZ PARKU 
NIEDŹWIADKÓW W TYCHACH.

Z treścią planu miejscowego oraz:
a) uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
ustaleń projektu planu miejscowego,

b) podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego 
w odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informację, 
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
– ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
– opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
– propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień planu miejscowego.
można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu. Treść ww. dokumentu opublikowana 
jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej

/-/mgr Igor Śmietański

komunikaty

komunikat

sylwia Witman
s.witman@twojetychy.pl

w tychach, tak jak 
w caŁej polSce, coraZ 
MNiej oSób decyduje 
Się być Zawodową 
rodZiNą ZaStępcZą. 
prZyjąć pod Swój 
dach dZiecko, cZęSto 
będące po trudNych 
prZejściach, w ZŁej 
koNdycji ZdrowotNej 
i pSychicZNej 
– to ogroMNa 
odpowiedZialNość 
i bardZo trudNe 
ZadaNie. chętNych, 
by wZiąć je Na Swoje 
barki jeSt coraZ MNiej. 
a potrZebujących dZieci 
wciąż tak SaMo wiele.

W domu Państwa Bożeny i Dariu-
sza Ratajskich (niedużym, bo 65-
metrowym), mieszka obecnie 
sześcioro dzieci. – Teraz jest ich 
niedużo, normalnie mamy ośmio-
ro, dziewięcioro. W sierpniu mie-
liśmy dwanaścioro – mówi pan 
Dariusz. – Są u nas zazwyczaj kil-
ka miesięcy, czasem kilka lat.

Ostatnio niestety coraz dłużej, 
dlatego że w Tychach nie ma wy-
starczająco dużo rodzin zastęp-
czych – dodaje Bożena Rataj-
ska. – Niedawno żegnaliśmy się 
z dwójką, która poszła do placówki 
pieczy zastępczej. Było mi żal, wo-
lałabym, żeby trafili do rodzin.

księga wspomnień
Od 2001 roku państwo Rataj-
scy prowadzą pogotowie rodzin-
ne. Są jedną z trzech takich ro-
dzin na terenie Tychów. Trafiają 
do nich dzieci, których rodzice 
biologiczni mają ograniczone 
prawa rodzicielskie. W pogotowiu 
rodzinnym przebywają do czasu, 
aż rodzice odzyskają prawa (speł-
nią warunki postawione przez sąd 
i uzyskają pozytywną opinię kura-
tora) lub zostaną ich pozbawieni. 
Wówczas dziecko może być ad-
optowane lub trafić do docelowej 
rodziny zastępczej.

Przez 18 lat było tu około 90 
dzieci – opowiada pani Boże-
na, kładąc na stole grubą księgę 
w czerwonej oprawie. – To są na-
sze wspomnienia, prowadzimy 
tę księgę od pierwszego dnia.

Na pierwszej stronie wklejony 
jest artykuł z „Echa”. – Od tego 
wszystko się zaczęło, od takiego 
artykułu w gazecie. Przeczytali-
śmy, że brakuje rodzin zastęp-

czych – opowiada Bożena Ra-
tajska. – Ale nie była to łatwa 
decyzja, zanim się zgłosiliśmy, 
długo rozmawialiśmy o tym. Mię-
dzy sobą, z naszymi córkami, tak-
że z naszymi rodzicami. Ta decy-
zja zmieniała przecież całe nasze 
życie rodzinne.

Państwo Ratajscy mają trzy 
córki. Dziś już dorosłe, ale w mo-
mencie gdy ich dom zamienił się 
w pogotowie rodzinne, chodziły 
jeszcze do szkoły. – Po pierwszej 
rozmowie w MOPS-ie zniechęci-
liśmy się, gdy wysłuchaliśmy jak 
może to wyglądać. Ale to wraca-
ło. Ciągle o tym rozmawialiśmy 
i w końcu poszliśmy na szkole-
nie. Któregoś dnia wróciliśmy 
do domu i zastaliśmy przemeb-
lowane pokoje. Nasze dziewczyn-
ki przygotowywały je dla dzieci, 
same poprzesuwały meble – opo-
wiada pani Bożena. – Pierwsze 
dzieci przyjęliśmy jeszcze w trak-
cie szkolenia. Było ich czworo, 
bardzo trudnych. Nie wiem czy 
potem jeszcze kiedyś mieliśmy 
równie trudne dzieci. To nas za-
hartowało. Ale mieliśmy i mamy 
wsparcie w całej rodzinie.

zawsze gotowi
Zawodowa rodzina zastępcza 
pełniąca funkcję pogotowia ro-
dzinnego – co to oznacza? – Mu-
simy być dyspozycyjni 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu – od-
powiada pan Dariusz. – Musimy 
być zawsze gotowi przyjąć dzie-
cko. One trafiają do nas czasem 
w środku nocy, zabrane z barów, 
albo z awantury domowej. Mieli-
śmy różne przypadki. Dzieci były 

poparzone papierosami, zdarzały 
się takie, które były molestowane. 
Są to zawsze dzieci po ciężkich 
przejściach.

W domu państwa Ratajskich 
otrzymują namiastkę prawdzi-
wej rodziny. – Często zabieramy 
je do restauracji, uczymy ich jak 
należy się tam zachować, bo więk-
szość z nich wcześniej tego nie zna-
ła – mówi Bożena Ratajska. – Cho-
dzimy na mecze ligowe, na hokej. 
Jeździmy na wspólne wyjazdy 
weekendowe w góry. Mamy ulu-
bione miejsce w Zawoi i czasem 
jedzie tam cała nasza rodzina, 25 
osób. Dzieci z pogotowia przeby-
wają z naszymi dziećmi, wnukami, 
krewnymi. Uczą się tego jak życie 
rodzinne może wyglądać.

Pogotowie rodzinne to „pierw-
sza linia frontu”. Zanim dzieci 
trafią do docelowych rodzin za-
stępczych, przez kilka miesięcy 
intensywnie pracują z nimi tacy 
opiekunowie jak państwo Rataj-
scy. Czasem wynikiem tej pracy 
jest prawdziwy happy end – dzie-
cko wraca do swoich biologicz-
nych rodziców.

Happy end
Rodzice biologiczni podczas 
przebywania dziecka w pogoto-
wiu mogą się z nim kontaktować; 
odwiedzać je, zabierać na space-
ry. – Kilka lat temu zaczęliśmy 
pracować także z tymi rodzica-
mi, szczególnie żona – mówi pan 
Dariusz. – Matki dzieci które 
do nas trafiają, są często w wie-
ku naszych córek. I one zazwy-
czaj też nie miały ze strony swoich 
rodziców dobrego wzorca.

Nauczyliśmy się inaczej pod-
chodzić do tych rodziców – po-
twierdza pani Bożena. – Kiedyś 
to była przede wszystkim złość 
na nich za to, co zrobili tym dzie-
ciom. A teraz często rozumiemy 
ich problemy. Te matki nam się 
zwierzają. One też były takimi 
dziećmi i tak samo były w domu 
traktowane. Staramy się im poka-
zać drogę i pomóc odzyskać dzie-
ci. Udało nam się to wiele razy. 
I udaje się coraz częściej. To dla 
nas ogromna satysfakcja.

Przy wspólnym stole
W dziecięcych pokojach w miesz-
kaniu państwa Ratajskich stoją 
piętrowe łóżka. Niewielka prze-
strzeń jest w stu procentach wy-
korzystana. W pokoju dziennym 
stoi duży stół, przy którym dzie-
ci zbierają się na posiłki, do za-
bawy i odrabiania lekcji. – One 
uwielbiają ten stół, cały czas tutaj 
przesiadują, rozmawiają, rysują, 
grają. Bardzo zżywają się ze sobą 
i z nami. Potem, gdy przychodzi 
czas pożegnania, zawsze są łzy.

W księdze pani Bożeny są dzie-
siątki zdjęć, rysunków, pamiątek, 
laurek. Ze swoimi byłymi pod-
opiecznymi państwo Ratajscy 
utrzymują kontakty przez długie 
lata. – Jesteśmy zapraszani na ko-
munie, czasem już śluby – opo-
wiada pani Bożena. – Organizu-
jemy spotkania, zjazdy. Czasem 
ktoś dzwoni: Ciociu, czy możemy 
do was przyjechać? Pytam tylko 
ile osób. I co ugotować, bo to taka 
tradycja, że gdy nas odwiedzają, 
dostają takie dania, jakie lubili 
najbardziej. ●

Społeczne Stowarzyszenie Hospi-
cjum im. św. Kaliksta I w Tychach 
włączyło się wraz z innymi tego 
typu placówkami w Polsce do XVI 
kampanii społecznej pt. „Ważni, 
niewidziani. Zauważ, zrozum, 
wesprzyj”, której inicjatorem jest 
Fundacja Hospicyjna z Gdańska.

14 listopada br. w ramach kam-
panii odbyły się w tyskim Hospi-
cjum kolejne warsztaty dla opie-
kunów pt. „Jak komunikować 
się asertywnie”. Celem zajęć było 
utrwalenie wiadomości z zakre-
su sztuki skutecznej komunika-
cji oraz nabycie nowych umie-
jętności reagowania, zwłaszcza 
w sytuacjach trudnych i konflik-
towych.

Uczestnicy warsztatów do-
wiedzieli się jak rozpoznawać 

zachowania agresywne, ule-
głe i asertywne. Na czym pole-
ga manipulacja i jakie techniki 
można zastosować, aby nie ule-
gać manipulacji ze strony in-
nych osób. Mieli także okazję 
zbadać, za pomocą testu, jakie 
postawy życiowe sami najczęś-
ciej wybierają i w jakich sytu-
acjach.

Spotkaniu towarzyszyła żywa 
dyskusja a poziom emocji, jakie 
zajęcia wzbudziły, wyraźnie poka-
zał jak ważne i potrzebne są takie 
warsztaty.

Zainteresowanych tą proble-
matyką odsyłamy na stronę www.
fundacjahospicyjna.pl. Można 
także skorzystać z informacji i po-
rad na stronie www.opiekunro-
dzinny.pl. MN ●

stWorzyĆ dzieciom 
namiastkę domu 
Na tereNie tychów fuNkcjoNują trZy Zawodowe rodZiNy ZaStępcZe PEłNIąCE FUNKCJę POGOTOWIA 
RODZINNEGO. JAK WyGLąDA ICH żyCIE NA CO DZIEń?

Bożena Ratajska często sięga po grubą księgę, gdzie zapisuje wspomnienia związane z jej podopiecznymi.
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XVi kampania społeczna „Hospicjum to też życie” w Tychach. 

warsztaty 
dla opiekUnów
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Stosunkowo niedawno w naszym kra-
ju zaczęto myśleć o ekologii, a ściślej 
– o segregacji i przetwarzaniu odpa-
dów. Dotyczy to zwłaszcza miast, któ-
rych mieszkańcy generują tony śmieci 
miesięcznie. Zmiany w systemie gospo-
darki odpadami, a w szczególności wyż-
sze koszty ich zagospodarowania i coraz 
bardziej restrykcyjne zasady segregacji 
sprawiają, że dziś nie powinniśmy zada-
wać sobie pytania: „czy segregować?”, 
ale „jak robić to dobrze?”.
Jeśli nie zainteresujemy się recyklin-
giem, stopniowo będą się kurczyć miej-
sca do składowania odpadów, co grozi 
rychłą katastrofą ekologiczną. Ale to tyl-
ko jeden z aspektów; drugim powin-
na być troska o nasze portfele. Opłaty 
za odbiór śmieci, zwłaszcza tych niese-
gregowanych, rosną, zatem segregacja 
po prostu nam się opłaca.

segregować 
zawsze warto
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jedNa Z NajMŁodSZych 
tySkich Sekcji 
brydżowych dZiaŁa 
Na uNiwerSytecie 
trZeciego wieku. 
powStaŁa dwa lata 
teMu, ale już ZdoŁaŁa 
podwoić licZebNość 
– Z 23 do 52 oSób. Zajęcia 
prowadZą ewa kölbel-
jarguZ oraZ rySZard 
kieŁcZewSki, arcyMiStrZ 
MiędZyNarodowy, 
SędZia i treNer (byŁy 
treNer repreZeNtacji 
polSki juNiorów), 
a także popularyZator 
brydża, autor kilku 
kSiążek.

Trudno powiedzieć, ile osób 
w ogóle gra w Tychach w brydża. 
Jedni robią to towarzysko, od cza-
su do czasu, inni spotykają się re-
gularnie, zgłębiają tajniki brydża 
sportowego, startują w zawodach. 
Te zainteresowania podsycają 
z pewnością wyniki naszych naj-

lepszych brydżystów, bo w ostat-
nim czasie Polska stała się światową 
potęgą brydżową. Niewiele jest dy-
scyplin, w których biało-czerwoni 
byliby mistrzami świata seniorów 
i młodzieżowców (do lat 21) oraz 
stawali na podium MŚ w niższych 
kategoriach wiekowych.

– Zapisałam się do UTW, jed-
nak nie chciałam jedynie chodzić 
na zajęcia, tylko stanąć po dru-
giej stronie, czyli przekazać coś 
słuchaczom – mówi Ewa Kölbel
-Jarguz. – Znam język angielski 
i francuski i mam uprawnienia 
do ich nauczania, ale nieste-
ty zgłosiłam się trochę za późno, 
bo kursy już były obsadzone. Po-
został mi brydż, w którego bar-
dzo lubię grać. Nauczył mnie – 
jako małą dziewczynkę – tata, ale 
nigdy nie grałam profesjonalnie, 
w klubie. Myślę jednak, że na tyle 
opanowałam grę, że mogę wpro-
wadzić innych w jej tajniki. Zgło-
siłam swój pomysł kierownictwu 
UTW i uzyskałam akceptację, 
zwłaszcza że – jak się okazało – 

chętnych nie brakowało. W na-
szej sekcji UTW podział jest taki, 
że ja mam w grupie osoby, które 
zaczynają przygodę z brydżem, 
czyli można powiedzieć prowa-
dzę „nauczanie początkowe”, na-
tomiast pan Ryszard prowadzi za-
jęcia z zaawansowanymi, którzy 
chcą grać na wyższym poziomie. 
Są też osoby mieszczące się po-
środku, które przychodzą, by so-
bie po prostu pograć.

W brydża grać można zacząć 
w każdym wieku. Polski Związek 
Brydża Sportowego wprowadził 
program nauczania gry w szko-
łach podstawowych, organizo-
wane są turnieje różnej rangi dla 
najmłodszych, brydż stał się jedną 
z dyscyplin Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży. Z drugiej strony 
od kilku lat uniwersytety trzecie-
go wieku na Śląsku organizują cy-
kle turniejów. Przed dwoma laty 
dołączyły do nich Tychy.

– Brydż to przede wszystkim 
matematyka, szybkie liczenie, 
ćwiczy pamięć, logiczne myśle-

nie, umiejętność koncentracji 
i przewidywania, a to przyda-
je się w każdym wieku – twier-
dzi Ewa Kölbel-Jarguz. – Moż-
na grać na niskim poziomie, 
ale także czerpać z tego radość. 
Z czasem przychodzi chęć gra-
nia coraz lepiej, robienia postę-
pów. Ale najważniejsza jest cierp-
liwość, bo w przypadku brydża 
świetnie sprawdza się powiedze-
nie, że praktyka czyni mistrza – 
systematycznie poznaje się zasa-
dy licytacji, odzywki i coraz lepiej 
zapamiętujemy karty. Choć po-
czątki są trudne, po jakimś czasie 
pamięta się wszystkie karty, jakie 
zostały zagrane. Tak było w moim 
przypadku.

Jako reprezentacja UTW Ty-
chy brydżyści jeżdżą na turnie-
je do m.in. do Katowic, Bytomia, 
Lublińca, Rybnika, Chorzowa.

– W tym roku tyski turniej 
UTW odbył się Muzeum Miej-
skim, za co serdecznie chciałabym 
podziękować dyrektor Aleksan-
drze Matuszczyk. Warunki, jakie 

nam tutaj stworzono, były wprost 
znakomite. Bylibyśmy szczęśliwi 
móc w kolejnych latach kontynu-
ować naszą współpracę. Myślę, 
że brydżyści na dobre zadomowili 
się na UTW, a dzięki przychylno-

ści kierownik UTW Joanny Kucz-
Pieczki możemy się spotykać do-
datkowo, co dla osób uczących się 
i grających w brydża jest po pro-
stu bezcenne – dodaje.
leSZek Sobieraj ●

prZy okaZji kaMpaNii 
„19 dNi prZeciw 
agreSji i prZeMocy”, 
o poMocy oSoboM 
w kryZySie, o prZeMocy 
w rodZiNie i prZeMiaNie 
kobiet roZMawiaMy 
Z kierowNikieM ośrodka 
iNterweNcji kryZySowej 
w tychach aNNą 
StaNkiewicZ–kMieć oraZ 
pSycholog MiejSkiego 
ośrodka poMocy 
SpoŁecZNej – MagdaleNą 
koŁodZiej–kwaśNiak.

podobno zawód pracownika 
socjalnego to połączenie 
listonosza i psychologa.
aNNa staNkieWicZ-kmieć: 
– Pracownicy socjalni spoty-
kają się z klientami najczęściej 
w ich domach, może więc stąd 
skojarzenie z listonoszem, 
a nasza praca polega głównie 
na rozmowie, wspólnym 
ustalaniu planu pomocy.

kiedy zareagować na przemoc? czy 
lepiej się upewnić czy reagować 
na wyrost, na wszelki wypadek?
aNNa staNkieWicZ-kmieć: 
– Jeżeli coś nas niepokoi, mamy 
podejrzenia, że płaczące za ścia-
ną dziecko jest krzywdzone, 
gdy słyszymy awantury, krzyki 
– to jest to moment na reakcję. 
Sprawę można zgłosić na Policję, 
do MOPSu, OIK-u, na Tyską 
Niebieską Linię. Można także 
wysłać mail do OIK-u. Wszyst-
kie zgłoszenia są sprawdzane, 
nawet te anonimowe. Zadaniem 
odpowiednich służb jest 
podjęcie interwencji i sprawdze-
nie czy dziecko nie doświadcza 
przemocy.

na czym polega praca z rodziną, 
w której jest podejrzenie 
o stosowanie przemocy wobec 
dziecka?

aNNa staNkieWicZ-kmieć: 
– Jesteśmy wyczuleni na różnego 
rodzaju sytuacje, które mogą 
świadczyć o przemocy wobec 
dzieci. Pracownik socjalny 
otrzymujący zgłoszenie 
o krzywdzeniu dziecka na-
wiązuje kontakt z rodzicami, 
opiekunami dziecka, rozmawia 
też z dzieckiem.
magDaleNa kOłODZiej-
kWaśNiak: – Czasem trudno 
dostrzec fizyczne objawy, ale 
po zachowaniu dziecka 
można wiele wywnioskować. 
Dziecko zaczyna izolować się 
od rówieśników, zaczyna mieć 
trudności z nauką, z koncen-
tracją, może stać się bardziej 
agresywne. Uważna obserwacja 
dziecka jest pierwszym etapem 
pomocy. Najszybciej zauważają 
to nauczyciele, dlatego pra-
cownicy socjalni kontaktują się 
ze szkołą, przedszkolem, aby 

mieć jak najlepszy ogląd sytuacji 
dziecka.
aNNa staNkieWicZ-kmieć: 
– Dobra diagnoza to podstawa 
udzielenia adekwatnej pomocy. 
W Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej funkcjonuje Dział 
Pomocy Rodzinie, w którym 
prowadzone są indywidualne 
konsultacje psychologiczne 
i pedagogiczne. Obecnie trwa 
kolejna edycja Akademii 
Rodzica, czyli programu psy-
choedukacyjnego rozwijającego 
kompetencje rodzicielskie. Są też 
asystenci rodziny, którzy uczą 
w jaki sposób potrzeby dziecka 
zauważać i jak na nie reagować. 
Z tej oferty mogą korzystać 
wszyscy, którzy mają trudności 
wychowawcze, nie tylko te osoby, 
które już korzystają z pomocy 
MOPS. Osoby stosujące przemoc 
mają natomiast możliwość 
skorzystania z pomocy w ramach 

programu korekcyjno-
edukacyjnego, który ma na celu 
zmianę postaw oraz zachowań 
przemocowych.

a kto może skorzystać z oferty 
ośrodka interwencji kryzysowej?
aNNa staNkieWicZ-
kmieć: – Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej ukierunkowany jest 
na pomoc osobom doświadcza-
jącym przemocy oraz osobom 
znajdującym się w innych sytu-
acjach kryzysowych. W sytuacji 
przemocy i zagrożenia zdrowia 
i życia udzielamy również 
schronienia dla kobiet i dzieci 
o każdej porze dnia i nocy. 
Hostel przeznaczony jest dla 30 
osób. Na dzień dzisiejszy jest 
u nas 22 osoby – 10 kobiet i 12 
dzieci. Mieszkanki korzystają 
ze wsparcia psychologa, 
pracownika socjalnego, 
uczestniczą w warsztatach 

psychoedukacyjnych. Orga-
nizujemy też warsztaty dla 
mieszkańców miasta. Obecnie 
jesteśmy w trakcie naboru 
do programu „Porozmawiajmy 
o… nas” adresowanego do par/
małżeństw, które chcą poprawić 
komunikację w związku. 
Ponadto pracownicy Ośrodka 
koordynują pracę grup 
roboczych Miejskiego Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Tychach.

kobiety, które myślą o opuszczeniu 
przemocowego partnera 
nie wiedzą, jak się do tego 
przygotować…
aNNa staNkieWicZ-kmieć: 
– Trudno jest zmobilizować 
kogoś do zmiany. Pracując 
z osobami doświadczającymi 
przemocy często myślimy, 
że doskonale wiemy, co danej 
osobie potrzeba. Jednak naszym 
zadaniem nie jest dawanie goto-
wych odpowiedzi na rozwiązanie 
problemu. Możemy pomagać 
poprzez wspólnie szukanie roz-
wiązań, pokazywać, że możliwe 
jest inne życie, bez przemocy, 
bez strachu. Pomagając 
zaczynamy od drobnych spraw, 

które osoba doświadczająca 
przemocy może sama osiągnąć. 
Daje to okazje do poczucia, 
że można mieć wpływ na swoje 
życie i stopniowo odzyskiwać 
poczucie wartości.
magDaleNa kOłODZiej-
kWaśNiak: – Decyzja o odej-
ściu jest trudna, jednak bardziej 
zagrażające jest pozostawanie 
w środowisku przemocowym. 
Do Ośrodka przychodzą osoby, 
które początkowo nawet nie 
rozważają takiego scenariusza, 
że mogłyby odejść z domu, 
opuścić partnera. Pracując 
z psychologiem odkrywają, 
że jest to jedno z możliwych 
rozwiązań ich sytuacji. Takiej 
decyzji nie podejmuje się z dnia 
na dzień. My, pracownicy OIK, 
widzimy, że zmiany są możliwe 
i dokonują się w naszych 
klientach. Mamy kontakt z pa-
niami, które opuściły Ośrodek, 
które ukończyły grupę wsparcia. 
Kontaktują się z nami, dzielą 
się informacjami o dobrych 
zmianach w ich życiu.
Zachęcamy do zapoznania się 
z całym wywiadem na: http://
umtychy.pl/19-dni-przeciw-
przemocy.
MaŁgorZata toMaSZewSka ●

każdy może się zmieniĆ
MożNa prZeStać krZywdZić I PRZESTAć być OSObą KRZyWDZONą.

brydż na uniWersytecie
Sekcja brydżowa UNIWERSyTETU TRZECIEGO WIEKU W TyCHACH SKUPIA PONAD 50 OSób.

gDZie ZNaleźć POmOc?

OśrODek iNterWeNcji kryZysOWej
ul. Nowokościelna 27, 43 – 100 Tychy
tel. 32 227 05 75
oik@mops.tychy.pl www.mops.tychy.pl

tyska NieBieska liNia (obsługiwana przez OIK)
czynna w godzinach 8:00–20:00
tel. 32 322 70 04

Zachęcamy do odwiedzenia strony: http://umtychy.pl/19-dni-
przeciw-przemocy, na której zamieszczona jest również rozmowa 
o prawnych aspektach rozwiązywania problemów przemocy 
domowej i rówieśniczej oraz wywiad z pracownikami Poradni 
Psychologiczno–Pedagogicznej.
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Ewa Kölbel-Jarguz (w środku) podczas turnieju brydżowego UTW. 
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MarciN daNiec 
to artySta 
kabaretowy, jedeN 
Z NajpopularNiejSZych 
polSkich Satyryków, 
wielokrotNie 
NagradZaNy 
Za Swoją twórcZość. 
Na prZeStrZeNi Swojej 
wieloletNiej kariery 
otrZyMaŁ MiędZy iNNyMi 
Nagrody „karoliNka” 
Za debiut Na feStiwalu 
pioSeNki w opolu, 
Nagrodę tygodNika 
„wproSt”, 4 telekaMery 
(w tyM jedNa ZŁota) 
oraZ 5 „bŁękitNych 
MeloNików charliego” 
Za feStiwale 
dobrego huMoru 
w gdańSku. w 2003 
roku ZoStaŁ rówNież 
uZNaNy „SatyrykieM 
wSZechcZaSów”.

Spotkanie, prowadzone przez 
dziennikarza telewizyjnego Mar-
cina Michrowskiego, przybrało 
nieco inną formę niż wcześniej-
sze organizowane w ramach cy-
klu „Tury kultury”. Marcin Daniec 
ze względu na swoją ekspresyj-
ność zagarnął całą scenę razem 
z publicznością tylko dla siebie, 
a więc zamiast rozmowy z prowa-
dzącym oglądaliśmy stand-upowy 
występ artysty. Satyryczny kunszt 
poznać można było już na samym 
wstępie, kiedy to Daniec zaczął 
tłumaczyć się ze swojego spóźnie-
nia. Fenomen popularności bo-

hatera wieczoru wiąże się z jego 
znakomitym kontaktem z pub-
licznością. Bezpośredni sposób 
przekazu i jego prostota sprawia-
ją, że nawet najbardziej sceptycz-
ni z obecnych w sali koncertowej 
Mediateki nie mogli powstrzymać 
się od śmiechu.

Poruszane tematy były co naj-
mniej kontrowersyjne. Wiele 
dowcipów i anegdot dotyczyło 

polityki. Żartował między inny-
mi z ilości ekranów akustycz-
nych przy naszych drogach, 
zmiany nazw ulic czy wycince 
drzew sprzed dwóch lat. Nie za-
brakło też bezpośrednich przy-
tyków do liderów największych 
ugrupowań politycznych. Daniec 
namawiał też do rzucenia pale-
nia. Opowiadał przy tym wiele 
historii ze swojego życia kiedy 

np. palił w samolocie podczas 
dziesięciogodzinnego lotu, czy 
o swoich spotkaniach z przyja-
ciółmi w USA kiedy był wytyka-
ny palcami za to, że pali.

Kolejne spotkanie w ramach 
cyklu „Tury kultury” już 20 li-
stopada. Tym razem w naszym 
mieście zagości znana aktorka 
Laura Łącz.
arkadiuSZ ograbiSZ ●

„Taki Czas” – taki tytuł nosi 
wystawa Grzegorza Leona Pio-
trowskiego, którą otwarto w ga-
lerii StrefArt przy ulicy Fabrycz-
nej. Można ją tam podziwiać 
do 6 grudnia.

– Głównym tematem tych 
prac jest natura. Obrazy przed-
stawiają to, co widzę wychodząc 
z pracowni: bezkres nieba i hory-
zont pobliskich wzgórz – mówi 
Grzegorz L. Piotrowski. – Zda-
wać by się mogło, że to nudny 
motyw, jednak dla mnie jest pa-
sjonującym widowiskiem, trwa-
jącym całą dobę. Czasem w cią-
gu ledwie paru chwil zmienia się 
cały obraz. Ogromną rolę odgry-
wa tu światło – dodaje.

Prace artysty mają charakte-
rystyczny, minimalistyczny styl. 
Zdawać by się mogło, że podczas 
malowania martwej natury może 
utrudniać to przekaz. Tymcza-
sem jest wręcz przeciwnie. Wra-
żenie potęguje dobór barw, cza-
sem mocnych i intensywnych, 
w innych przypadkach dokładnie 
na odwrót – złagodzonych sza-
rością i bielą. Wszystko to razem 
sprawia, że obrazy są bardzo eks-
presyjne. Dodatkowych bodźców 
dostarcza w wielu przypadkach 
brak tytułów prac, co umożliwia 
swobodną interpretację każdego 
dzieła i stanowi swoistą grę arty-
sty z odbiorcą.

Pokazywane w StrefArcie 
dzieła w większości pochodzą 
z 2014 roku i przedstawiają pej-
zaże okolic Lanckorony, gdzie 
artysta przeprowadził się z Go-
rzowa Wielkopolskiego. Autor 
poza obrazami tworzy cerami-
kę i książki artystyczne, a co naj-

ważniejsze – od ponad 20 lat 
pomaga potrzebującym. Wielo-
krotnie wspierał podopiecznych 
MOPS-u i noclegowni. Prowa-
dzi również zajęcia z osobami 
niepełnosprawnymi. Zarządzał, 
a także prowadzi własny ośrodek 
dla osób niepełnosprawnych. 
Swoim uczuciom dał upust pod-
czas krakowskiej wystawy „Pa-
trząc na siebie”. – Poprzez oso-
by chore, skaleczone odkryłem 
siebie i emocje z tym związane 
– mówił.

Otwarcie wystawy „Taki Czas” 
stanowiło jednocześnie pożegna-
nie obecnej kurator galerii Stre-
fArt Małgorzaty Błaszczyk. Przez 
ostatnie 3 lata w prowadzonej 
przez nią galerii odbyły się 22 wy-
stawy. arkadiuSZ ograbiSZ ●

sHoW jedneGo aktora
4 liStopada GOŚCIEm mIEJSKIEJ bIbLIOTEKI PUbLICZNEJ był mARCIN DANIEC.

Marcin Daniec pokazał, że ma świetny kontakt z publicznością.
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dwudziesta druga wystawa w galerii StrefArt.

taki czas

Wystawę prac Grzegorza L. 
Piotrowskiego odwiedzać 

można do 6 grudnia. 
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19 liStopada, wtorek
godZ. 16 – AKADEmIA POLSKIEGO FILmU – 
wykład Joanny Preizner połączony z projekcją 
unikatowych filmów dokumentalnych (mbP – 
mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godZ. 17 – EKO ŚWIECE – warsztaty dla dzieci 
z cyklu „Eko Przystanek w Wilkowyjach” (Klub 
mCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godZ. 20 – NOAH WETHERSPOON – koncert 
(Riedel music Club, ul. Oświęcimska 53)

20 liStopada, środa
godZ. 17 – CZECHy – warsztaty etnologiczne 
z Piotrem mojżyszkiem (Klub mCK Urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godZ. 17 – FOTOGRAFICZNE KOLAżE – warszta-
ty rodzinne towarzyszące wystawie „Pozdrowie-
nia z Czułowa” (muzeum miejskie, pl. Wolności 1)
godZ. 18 – LAURA łąCZ – spotkanie z cyklu „Tury 
Kultury” (mbP – mediateka, al. Piłsudskiego 16)

godZ. 18.30 – STAND-UP: Cezary Jurkiewicz 
(Klub muzyczny Underground, pl. Korfantego 1)
godZ. 19 – JAm SESSION – wspólne muzy-
kowanie na scenie RmC (Riedel music Club, 
ul. Oświęcimska 53)

21 liStopada, czwartek
godZ. 17 – SZTUKA X mUZy – projekcja fil-
mu „manchester by the Sea” (mbP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godZ. 18 – AbC – ARCHITEKTURA bLIżEJ CIEbIE 
– prezentacja fotografii tyskiej architektury w for-
mie mapy (muzeum miejskie, pl. Wolności 1)
godZ. 18 – „KRóLOWA ŚNIEGU” – spektakl 
Teatru Niemno z cyklu Czwartki z Teatrem dla 
Dzieci (Klub mCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

22 liStopada, piątek
godZ. 20 – 4 SZmERy – koncert (Riedel music 
Club, ul. Oświęcimska 53)

23 liStopada, sobota
godZ. 10-14 – GIEłDA WINyLI (mbP – media-
teka, al. Piłsudskiego 16)
godZ. 12 – bAJKOTEKA – projekcja filmu dla 
dzieci „Robaczki z zaginionej dżungli” (mbP 
– mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godZ. 19 – FISZ EmADE TWORZyWO – kon-
cert (Klub muzyczny Underground, pl. Korfan-
tego 1)
godZ. 19 – WOJCIECH KAROLAK TRIO – kon-
cert z cyklu „Polish Sounds” (mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godZ. 20 – FREE bLUES bAND – koncert (Rie-
del music Club, ul. Oświęcimska 53)

24 liStopada, niedziela
godZ. 17 – LUbELSKA FEDERACJA bARDóW – 
koncert jubileuszowy „Nasze najlepsze” (Teatr 
mały, ul. Hlonda 1)

24 liStopada: godZ. 17 – lubelSka 
federacja bardów – koNcert 
jubileuSZowy „NaSZe NajlepSZe”, 
teatr MaŁy
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po raZ 19. ośrodek 
św. fauStyNy caritaS 
archidieceZji 
katowickiej 
ZorgaNiZowaŁ 
feStiwal pioSeNki 
i twórcZości oSób 
NiepeŁNoSprawNych. 
Na deSkach teatru 
MaŁego wyStąpiŁo 
poNad 250 ucZeStNików 
w 24 prZedStawieNiach 
teatralNych 
i wyStępach wokalNych 
oraZ poNad 40 oSób 
ZgŁoSiŁo Swoje 
prace Na koNkurS 
plaStycZNy. prace 
wyStawioNe będą 
w paSażu kultury 
aNdroMeda do 14 
grudNia.

Około 20 pracowników Ośrodka 
św. Faustyny na wiele miesięcy 
przed czwartkowym Festiwa-
lem rozpoczęło przygotowania 
do tego jednego z największych 
wydarzeń w regionie, które po-
święcone jest twórczości osób 
zmagających się z niepełno-

sprawnościami. – Jest to pięk-
na tradycja, którą kontynuuje-
my od kilkunastu lat. Pierwsza 
edycja była lokalnym konkursem 
piosenki, ale z biegiem lat ini-
cjatywa nabrała rozmachu i dziś 
tworzymy festiwal z trzema ka-
tegoriami, na który zgłasza się 
więcej chętnych niż jesteśmy 
w stanie pomieścić. Celem tej 
imprezy jest propagowanie i pro-
mocja twórczości osób niepełno-
sprawnych, spotkanie środowisk 
działających twórczo z osobami 
niepełnosprawnymi, wymiana 
doświadczeń pomiędzy uczest-
nikami Festiwalu, możliwość wy-
stąpienia na profesjonalnej sce-
nie oraz podniesienie samooceny 
naszych podopiecznych – tłuma-
czy Nina Lewartowska, terapeuta 
z Ośrodka św. Faustyna.

Prezentacje teatralne i mu-
zyczne są niezwykle ciekawe 
i w sposób niepowtarzalny od-
dają siłę oraz charakter każdego 
zespołu i każdego wykonawcy. 
Właśnie ta  magia teatru spra-
wia, że wszystkim towarzyszy 
radość, życzliwość i wzajemna 
troska. – Ogromne podzięko-

wania należą się rodzicom oraz 
uczniom I L.O., którzy jako wo-
lontariusze pomogli przy orga-
nizacji. Nie możemy zapomnieć 
o naszym sponsorze (Lear Cor-
poration Poland), dzięki które-
mu uczestnicy dostali nagrody. 
Również dziękuje dyrekcji i pra-
cownikom Teatru Małego oraz 
władzom miasta, które zawsze 
nas wspierają – dodaje Nina Le-
wartowska.

W konkursach nagrody otrzy-
mali: teatralny – 1. Ośrodek św. 
Faustyny (Tychy) „Niepewne. 
Niezniszczalne”, 2. Ośrodek dla 
osób Niepełnosprawnych Mi-
łosierdzie Boże (Borowa Wieś) 
„Historia legendą utkana”, 3. Ze-
spół Szkół Specjalnych nr 8 (Ty-
chy) „Pomiędzy”; plastyczny – 1. 
Marta Jaros (Sosnowiec) „Szybu-
jąc nad miastem”, 2. Patrycja Pi-
wowarczyk (Mysłowice) „Miło 
i bezpiecznie z przyjacielem”, 3. 
Marek Strzoda (Tychy) „Rakie-
tą na działkę”; wokalny – 1. Be-
ata Chmura (Gliwice) 2. Barbara 
Roik i Anna Potoczna (Zabrze), 3. 
Robert Łasicka (Lędziny).
kaMil peSZat ●

W niedzielę, 17 listopada zakoń-
czyła się jubileuszowa dziesiąta 
edycja BEST Festiwalu Filmowe-
go, organizowanego niezmiennie 
przez BEST Centrum Języków 
Obcych. Przez dwa festiwalowe 
weekendy w sali Mediateki moż-
na było zobaczyć dziesięć filmów 
europejskich i nie tylko, które łą-
czyło to, że są dobre, choć często 

nie trafiały do szerokiej publicz-
ności multipleksów.

Impreza cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, a rekordy 
frekwencyjne osiągnęły: duń-
ski obraz „Winni”, amerykańsko
-libański „Kafarnaum” i duńsko-
szwedzki „Królowa Kier”.

Filmowe projekcje już za nami, 
ale nie oznacza to definitywnego 

zamknięcia tegorocznego BEST 
Festiwalu Filmowego. Organi-
zator zaprasza bowiem do wzię-
cia udziału w plebiscycie, który 
ma wyłonić najlepszy film prze-
glądu, najlepszych aktorów, reży-
sera, autora zdjęć i muzyki. Głoso-
wać na swoich faworytów można 
od 18 do 25 listopada na stronie 
www.bestfestiwal.pl. ww ●

jegO sOlaris NajlePsZyflaSh

Powyższym zdjęciem tOmasZ Betka bezkonkurencyjnie wygrał ogólnopolski konkurs 
fotograficzny „mój Solaris”. Zdjęcie tyszanina otrzymało o ponad połowę więcej głosów 
od fotografa, który zajął drugie miejsce. 23-latek studiuje transport i logistykę, od dłuższego 
czasu współpracuje z Tyskimi Liniami Trolejbusowymi, fotograficznie obsługując ważne dla 
spółki wydarzenia, jak choćby uruchomienie nowej linii „G” czy (jak na zdjęciu) prezentacje 
nowych nabytków. – Jestem fanem miejskiej komunikacji i zmotoryzowanych środków 
transportu. Już pierwszym telefonem z aparatem zacząłem robić zdjęcia. Jednak dopiero 
kiedy przesiadłem się na lustrzankę, otrzymałem możliwość zaprezentowania moich 
pomysłów we właściwej formie. Cieszę się bardzo, że moja praca została zauważona 
– komentuje zwycięzca konkursu. kp ●

10. edycja beSt festiwalu filmowego za nami.

wybierz najlepszychtWórczosPraWni
feStiwal pioSeNki i twórcZości oSób NiepeŁNoSprawNych TO JEDNA Z NIEWIELU 
TAKICH ImPREZ Z REGIONIE. 

Prezentacje teatralne i muzyczne są niezwykle ciekawe i w sposób 
niepowtarzalny oddają siłę oraz charakter każdego wykonawcy.

Ka
m

il P
es

za
t

BE
ST

Na dwa weekendy sala koncertowa Mediateki zmieniła się w salę kinową. 
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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

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. 

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     

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519855939 

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

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

Remonty dachów, papa tel. 505 015 
176, 32 - 203 70 71 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566

Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474

Myję okna 518- 175- 721 

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!

ogród:

fiNaNSe:

kariera/edukacja:

praca:

Przyjmę pracownika budowlanego 792 
807 907
Przyjmę pracownika do wykańczania 
wnętrz. Tel. 510-632-877

Hydraulik, gazownik, konserwator, mon-
ter urządzeń gazowych, naprawa kon-
serwacja SZUKA RACY tel. 575 973 922 
lub 693 485 197
Nauczyciel/przedszkole - tel. 504 279 
629
Pomoc nauczyciela/przedszkole - tel. 504 
279 629

NieruchoMości:
Masz mieszkanie, dom lub działkę 
do sprzedania? Zadzwoń zajmiemy 
się wszystkim. MIESZKAJ 3D, Tel. 510 
271 510

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. 737 938 416

ZAMIENIĘ

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

SPRZEDAM
Sprzedaż domu Chełm Śląski, 410 tyś. 
Z DUŻĄ DZIAŁKĄ 1900mkw. M3D 510 
271 510
Sprzedam działkę Czułów, Piaskowa 
661 mkw, PRZY LESIE. 142 tyś. Tel. 
510 271 510 
Sprzedam mieszkanie 55m2 bez pośred-
ników os.A cena 229 000 do negocjacji 
tel. 505988798 
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 
balkonem, umeblowane i wyposażo-
ne - 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
Przyjmę Pana na kwaterę, pracującego i 
bez nałogów 793460704 

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 199.000 zł, 
klucze w biurze tel. 886-309-196 www.
ihn.com.pl 
Tychy os H 3 pokoje 55 m2 cena 210.000 
zł klucze w biurze 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805 
Tychy os R 62 m2 3 pokoje niski blok, po 
remoncie i z pełnym wyposażeniem tel. 
504476-805 www.ihn.com.pl
Tychy Czułów dom, z pięknym ogrodem 
bardzo dobra lokalizacja tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl 
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł 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 
Wyry dom w stanie surowym zamknię-
tym z garażem cena 309 000 zł tel. 
504-476-805 Działki budowlane Tychy 
Wartogłowiec o pow. 856 m2 i 744 tel. 
696-493-977 www.ihn.com.pl 

Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 cena 
135.000 zł tel. 886309-196 www.ihn.
com.pl 
Działka budowlana Świerczyniec, różne 
powierzchnie pow. od 880m, cena 123zł/
m2, tel. 696493977, różne metraże
Działka budowlana Tychy, różne metra-
że od 700 do 977m2, wszystkie media, 
różne metraże, tel. 504476-805 www.
ihn.com.pl 
3 Działki budowlaneTychy Wygorzele pow 
od 995 cena od 215 zł m2 tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Bieruń 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

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

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

Bieruń Stary, mieszkanie 55m2 3p/3, 3 
pokoje, cena 209 tys. zł VIPART 509 733 
966
Tychy Wilkowyje, działka w trzeciej linii 
zabudowy od ulicy Mikołowskiej , pow. 
1017m2 , cena 170 tys.zł VIPART 501 
396 663
Chełm Śląski, działka budowlana o pow. 
3700m2, cena 370 tys.zł, VIPART 574 445 
040
Tychy, os. P, M-4, pow. 51,40m2, 10p/10p, 
cena 230 tys.zł, VIPART 501 396 663
Bieruń Nowy, działka budowlana o pow. 
696m2, cena 59 160zł, VIPART 509 733 
966
Bojszowy, działka o pow. 1006m2, cena 
125 tys.zł VIPART 574 445 040
Pszczyna Stara Wieś , dom o pow. 106m2, 
działka 516m2, cena 205tys.zł VIPART 501 
396 663
Bojszowy Nowe, działka o pow. 3410m2, 
przy ulicy Korzenieckiej cena 341 tys.zł, 
VIPART 790 855 177
Chełm Śląski, działka przy ul. Błędów o 
pow. 1640m2, cena 131 200zł VIPART 
574 445 040
Goczałkowice-Zdrój, nowe mieszkania 
bezczynszowe w stanie deweloperskim, 
3 pokoje , pow. 60,40m2, 1 piętro, cena 
255tys.zł, VIPART 790 855 188
Tychy, os M, M-3, o pow. 39m2, 9 piętro, 
cena 199 tys.zł VIPART 509 733 966
Wisła, dom o pow. cał. 235m2, działka 
2165m2, cena 570 tys.zł, VIPART 574 
445 040
Tychy, os. 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 Ty-
chów, 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 Katowi-
cach ul. Bohdanowicza – 2 pokoje, 
34m2(balkon, piwnica)   idealne do za-
mieszkania lub pod wynajem. ZAPRA-
SZAMY 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 WOLNOSTOJĄ-
CY- 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

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

autoreklamareklama

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

Ważne  
telefonymiejskie
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korZyStaNie 
Z SaMochodu ZiMą 
wiąże Się Z licZNyMi 
utrudNieNiaMi. oprócZ 
śliSkiej NawierZchNi, 
kierowcy MuSZą 
ZMagać Się Z opadaMi 
atMoSferycZNyMi, 
ZiMNeM i SZybko 
ZapadającyM ZMrokieM 
utrudNiającyM 
widocZNość.

Zimowe warunki drogowe sta-
nowią duże wyzwanie także dla 
samych samochodów, które są na-
rażone na działanie niskich tem-
peratur, wilgoci i soli drogowej. 
Dlatego zapytaliśmy specjalistę 
z Techcaru przy al. Piłsudskie-
go 23 jak przygotować samochód 
na zimę.

opony
Oczywistym punktem na liście 
jest wymiana opon. Tutaj poja-
wia się pytanie, kiedy najlepiej 
to zrobić? – Panuje mylne prze-
świadczenie, że najlepszym cza-
sem na wymianę opon jest mo-
ment tuż przed pojawieniem się 
śniegu. Każdego roku zima za-
skakuje kierowców i wówczas 
albo jesteśmy zmuszeni zostawić 
auto przed domem, albo ryzyku-
jemy jazdę na oponach letnich. 
Tymczasem eksperci branży opo-
niarskiej jednogłośnie twierdzą, 
że opony należy zmienić na zimo-
we wtedy, gdy temperatura po-

wietrza w ciągu dnia spada poni-
żej 7 stopni Celsjusza – zauważa 
Marcin z Techcaru.

akumulator
Przed sezonem należy przede 
wszystkim sprawdzić napięcie 
w akumulatorze oraz poziom 
elektrolitu. – Warto także zmie-
rzyć efektywność ładowania 
akumulatora przy włączonym 
silniku, aby wyeliminować ewen-
tualne problemy z alternatorem. 
W samej baterii należy oczyścić 
klemy ze śniedzi i zabezpieczyć 
je smarem grafitowym. Powinno 
się także zadbać o stan kabli do-
starczających prąd do świec za-
płonowych. Jeżeli dysponujemy 
starszym samochodem, powin-
niśmy zdemontować przewody 
i dokładnie je wyczyścić. Wszel-
kie zabrudzenia czy tlenki me-
tali pojawiające się na stykach 
powodują opór w przepływie prą-
du. Jeżeli przewody są naprawdę 
w złym stanie, należy po prostu 
je wymienić na nowe. Pamiętaj-
my, że kabli nie wolno dotykać 
przy włączonym silniku. Grozi 
to porażeniem prądem o wyso-
kim napięciu – przestrzega spe-
cjalista z Techcaru.

olej silnikowy i płyny 
eksploatacyjne
– W niskich temperaturach 
substancje smarujące gęstnieją, 
przez co są gorzej rozprowadzane 
po elementach jednostki 

napędowej. Jeżeli termin wymiany 
oleju jest bliski, nie warto czekać 
do wiosny, ale wymienić olej 
wraz z filtrami przed nadejściem 
mrozów – poleca Marcin 
z Techcaru.

W niskich temperaturach 
szczególnie ważna jest jakość 
płynu w chłodnicy. Nie wolno 
dopuścić do zamarznięcia 
substancji chłodzącej, ponieważ 
grozi to pęknięciem bloku silnika. 
– Powinniśmy więc w ramach 
jesiennego przeglądu wymienić 
płyn w chłodnicy lub uzupełnić 
jego poziom specjalnym 
koncentratem. Ważna jest także 
jakość płynu hamulcowego oraz 
stan tarcz i klocków.

– Substancja wypełniająca 
układ hamulcowy jest silnie 
higroskopijna i po jakimś 
czasie traci swoje pierwotne 
własności. Może to doprowadzić 
do pogorszenia sprawności 
hamulców i wydłużenia drogi 
hamowania. Zazwyczaj płyn 
hamulcowy wymienia się raz 
do roku, jednak jeśli nie znamy 
daty ostatniej wymiany, lepiej 
zdecydować się na nowy płyn 
hamulcowy przed zimą. Przy 
okazji należy wymienić wytarte 
klocki hamulcowe – zauważa 
ekspert.

Światła i wycieraczki
Dobra widoczność to podstawa 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Przed nadejściem in-

tensywnych opadów atmosfe-
rycznych warto zadbać o stan 
wycieraczek. – Gumowe pió-
ro wycieraczki należy oczyścić 
przy użyciu ręcznika papiero-
wego oraz płynu do mycia szyb. 
Trzeba także ocenić stan samego 
pióra, a w razie zauważenia pęk-
nięć czy ubytków gumy doko-
nać jego wymiany. Trzeba także 
sprawdzić działanie świateł i wy-
mienić wszystkie niedziałające 
żarówki – poleca specjalista.

mycie i woskowanie
Na koniec powinniśmy zatrosz-
czyć się o karoserię auta. Wpraw-
dzie dzisiejsze powłoki lakier-
nicze charakteryzują się dużą 
odpornością na korozję, jednak 
ich warstwa jest o wiele cieńsza 
niż dawniej. – Dlatego po do-
kładnym umyciu auta należy za-
woskować całą karoserię. Wosk 
stanowi skuteczne zabezpiecze-
nie lakieru przed wpływem wil-
goci, soli drogowej czy substan-

cji znajdujących się w powietrzu 
oraz na powierzchni asfaltu. Nie 
należy także obawiać się my-
cia i woskowania samochodu 
w zimie. Przy dodatnich tempe-
raturach powinniśmy myć samo-
chód znacznie częściej niż latem. 
Wszystkie wymienione czynno-
ści dotyczące przygotowania sa-
mochodu na zimę wykonujemy 
w naszym warsztacie przy al. Pił-
sudskiego 23. – zaprasza Marcin 
z Techcaru. ●

reklama

kieroWco, idzie zima!
kilka dobrych rad JAK PRZyGOTOWAć AUTO NA ZImę OD SPECJALISTy Z TECHCARU.
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reklama

Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

5236 widZów prZySZŁo 
w SobotNi wiecZór 
Na StadioN MiejSki, 
by obSerwować 
MecZ gkS tychy 
Z radoMiakieM. 
Z pewNością Nie żaŁują, 
bo obejrZeli bardZo 
dobre i eMocjoNujące 
SpotkaNie. żal tylko 
StracoNych w SaMej 
końcówce dwóch 
puNktów…

GKS zagrał bez swojego kapita-
na Łukasza Grzeszczyka, który 
musiał pauzować za żółte kartki; 
na ławkę rezerwowych wrócił na-
tomiast Wojciech Szumilas, któ-
ry wznowił treningi po bolesnej 
kontuzji z meczu z Wartą.

Po pierwszych minutach, pod-
czas których więcej z gry mieli 
wyżej notowani goście, do śmiel-
szych ataków przeszli podopiecz-
ni trenera Ryszarda Tarasiewicza. 
W 6 min. kapitalnym podaniem 
do Łukasza Monety popisał się 
Keon Daniel, ale do dośrodko-
wania Monety z lewej strony nie 

zdążył żaden z jego kolegów. Kil-
ka minut później zrewanżowa-
li się radomianie, a konkretnie 
Mikita, który strzelił minimalnie 
obok słupka tyskiej bramki.

Dwie dobre okazje mieli go-
spodarze między 21 a 23 minu-
tą. Najpierw jednak po kontrata-
ku Sebastian Steblecki podał zbyt 
niedokładnie, a później dogranie 
Macieja Mańki zakończył Dominik 
Połap strzałem nad poprzeczką.

Wreszcie w 38 min. wszyst-
ko poszło jak należy – spod linii 
końcowej dośrodkował Steblecki, 
a Moneta głową skierował piłkę 
do bramki Kochalskiego i było 
1:0. Korzystny dla GKS rezultat 
utrzymał się do końca pierwszej 
połowy spotkania.

Po wznowieniu gry po prze-
rwie nadal stroną przeważają-
cą byli gospodarze, którzy w 54 
min. powinni prowadzić 2:0, 
ale Mańka efektownym strza-
łem trafił w poprzeczkę bram-
ki Radomiaka. Co się jednak 
odwlecze… W 72 min. Mone-
ta egzekwował rzut rożny i po-
słał piłkę wprost na głowę Łu-
kasza Sołowieja, a stoper tyszan 
już wiedział co w takiej sytuacji 
zrobić. 2:0 dla GKS i nieco ponad 

kwadrans do końca tego emocjo-
nującego i obfitującego w dobre 
akcje meczu.

W 78 min. radomianie sta-
nęli przed szansą zdobycia kon-
taktowego gola, bowiem arbiter 
podyktował rzut karny na ich ko-
rzyść. Z jedenastu metrów ude-
rzał Leandro, ale kapitalna in-
terwencją popisał się Konrad 
Jałocha, który obronił strzał Bra-
zylijczyka!

Dwie minuty później Jało-
cha był już bez szans na skutecz-
ną obronę. Z dystansu z pozoru 
niegroźnie strzelił Mikita, ale pił-
ka odbiła się od Sołowieja i po ry-
koszecie wpadła do siatki zupeł-
nie nie tam, gdzie czekał na nią 
bramkarz.

Po kontaktowym golu na boi-
sku zrobiło się nerwowo, arbi-
ter w ostatnich minutach poka-
zał aż pięć żółtych kartek, w tym 
jedną dla Jałochy za opóźnianie 
gry. Na trybunach nikt już nie 
siedział, wszyscy na stojąco cze-
kali na ostatni gwizdek sędziego, 
który do regulaminowego czasu 
gry doliczył dodatkowe 5 minut. 
Niestety, pod koniec doliczonego 
czasu gościom udało się zgarnąć 
tyszanom sprzed nosa dwa punk-

ty. Ni to strzał, ni to dośrodkowa-
nie jednego z piłkarzy Radomia-
ka wydawało się, że minie bramkę 
Jałochy. Tymczasem piłka trafiła 
w słupek, a stojący obok Nowak 
wepchnął ją do siatki…

– Uważam, że powinniśmy ten 
mecz wygrać, stąd jesteśmy nie-
pocieszeni – mówił na konferen-
cji prasowej szkoleniowiec GKS 
Ryszard Tarasiewicz. – Po obro-
nionym karnym poniosła nas lek-
ko fantazja i chcieliśmy pokazać, 
że możemy wygrać 3:0 czy 4:0, 
a należało trochę bardziej przy-
trzymać piłkę, zmusić rywali 
do faulowania – tłumaczył.

Remis z trzecią drużyną tabe-
li ujmy tyszanom nie przynosi 
i za postawę w meczu z Rado-
miakiem należą im się pochwa-
ły. Sobotni mecz był jednak 
do wygrania i oby straconych 
w końcówce punktów nie za-
brakło zespołowi Tarasiewicza 
na koniec sezonu.
gks tychy – raDOmiak ra-
DOm 2:2 (1:0). Gole: Moneta 
(38), Sołowiej (72’) oraz Mikita 
(80’) i Nowak (90’).
gks tychy: Jałocha – Szeli-
ga, Sołowiej, Biernat, Mańka – 
Moneta (83, Szumilas), Daniel, 
Steblecki, J. Piątek (70’ Krišto), 
Połap – Piątkowski. Żółte kart-
ki: Jałocha, Szeliga, Mańka, Da-
niel, Połap.

W pozostałych spotkaniach 18. 
kolejki: Podbeskidzie – Zagłębie 
4:1, Stomil – Bełchatów 0:1, Choj-
niczanka – Wigry 1:3, Sandecja 
– Termalica 2:2, Warta – Mielec 
0:2. Mecze Chrobry – Grudziądz, 
Odra – Miedź i Jastrzębie – Pusz-
cza zostaną rozegrane 26 i 27 li-
stopada. ●

i liga
1. Warta 18 34 28:17
2. Podbeskidzie 18 34 33:18
3. Radomiak 18 32 28:23
4. mielec 18 32 25:17
5. Jastrzębie 17 28 26:20
6. gks tychy 18 28 38:27
7. miedź 17 28 26:20
8. bełchatów 18 24 23:23
9. Grudziądz 17 24 27:26
10. Termalica 18 23 24:21
11. Zagłębie 18 23 26:29
12. Stomil 18 22 14:21
13. Sandecja 18 22 25:33
14. Puszcza 17 19 12:21
15. Wigry 18 19 17:25
16. Chrobry 17 19 16:25
17. Chojniczanka 18 16 25:34
18. Odra 17 13 11:24

W imponującym stylu zakończyli 
zmagania w rundzie jesiennej IV-
ligowcy z GKS II Tychy. Pokonali 
na wyjeździe GKS Radziechowy-
Wieprz 4:0 i do rewanżów przy-
stąpią wiosną z pozycji wicelidera 
tabeli, z zaledwie dwupunktową 
stratą do prowadzących Goczał-
kowic.

Gospodarze bardzo szybko 
przekonali się, że odwiedziła ich 
w sobotę nie byle jaka drużyna. Już 
w 2 min. po dośrodkowaniu Niko-
lasa Wróblewskiego piłkę uloko-
wał w siatce Michał Staniucha i ty-
scy rezerwiści objęli prowadzenie. 
Swą bezdyskusyjną dominację po-
twierdzili drugim trafieniem jesz-
cze przed przerwą, kiedy w 42 min. 
dośrodkowanie Mariusza Bojar-
skiego z rzutu wolnego głową za-
mienił na gola Łukasz Kopczyk.

Po zmianie stron obraz gry nie 
uległ zmianie. Gospodarze na-
dal byli bezsilni wobec świetnie 
dysponowanych tyszan, wśród 
których prym wiedli grający 
„po profesorsku” Mariusz Bojar-
ski i skuteczny Nikolas Wróblew-
ski, który w II połowie dwukrot-
nie znalazł sposób na bramkarza 
przeciwników. W 49 min. Wrób-
lewski dobił piłkę po strzale Mi-
chała Palucha, a w 63 min. usta-
lił rezultat spotkania strzałem tuż 
przy słupku.

To była najlepsza od lat jesień 
podopiecznych trenera Tomasza 
Wolaka i jego asystenta Łukasza 
Kopczyka. Dziewięć zwycięstw, 
dwa remisy i tylko cztery poraż-
ki dały GKS II Tychy pozycję wi-
celidera tabeli i tytuł najskutecz-
niejszego zespołu rundy jesiennej. 
Zdobywając 36 goli tyszanie osiąg-
nęli średnią 2,4 trafienia na mecz, 
co musi budzić uznanie.

Obserwatorzy polskiej pił-
ki nierzadko twierdzą, że z pre-
zentowanym przez zespół tre-
nera Wolaka poziomem gry, 
z pewnością dałby on sobie 
radę szczebel wyżej. Czekamy 
więc na równie udaną wiosnę 
i może upragniony awans re-
zerw do III ligi…
gks raDZiechOWy-WiePrZ 
– gks ii tychy 0:4 (0:2). Gole: 
Staniucha (2’), Kopczyk (42’), 
Wróblewski (49’, 63’).
gks ii tychy: Odyjewski 
– Nieśmiałowski, Kopczyk, 
Pańkowski, Szołtys (80’ Wolak) 
– Wróblewski (65’ Rutkowski), 
Laskoś (80’ Blach), Bojarski, J. 
Biegański, Paluch – Staniucha 
(65’ K. Kokoszka).

W pozostałych meczach 15. 
kolejki: Odra Centrum – Beskid 
3:2, Kuźnia – Landek 1:2, Bełk 
– Wilcza 2:0, Czechowice-Dzie-
dzice – Jasienica 2:3, Czaniec – 
Podbeskidzie II 2:0, Wodzisław 
– Goczałkowice 0:1, Książenice 
– Łaziska 0:0.
wojciech wiecZorek ●

iV liga
1. Goczałkowice 15 31 27:17
2. gks ii tychy 15 29 36:20
3. Książenice 15 27 33:26
4. Wodzisław 15 27 31:17
5. Jasienica 15 25 29:28
6. Czaniec 15 24 21:15
7. Czechowice 15 23 29:29
8. łaziska 15 23 18:18
9. bełk 15 23 25:30
10. Kuźnia 15 21 28:25
11. Podbeskidzie II 15 20 21:24
12. Landek 15 19 17:20
13. Odra Centrum 15 16 20:35
14. Radziechowy 15 14 22:27
15. beskid 15 9 28:39
16. Wilcza 15 8 14:29

ecH, te końcóWki!
prZy edukacji 7 ObEJRZELIŚmy bARDZO ATRAKCyJNE WIDOWISKO, ALE Z WyNIKU bARDZIEJ CIESZyLI SIę GOŚCIE Z RADOmIA.

Tyszanie częściej zagrażali bramce Radomiaka i zasłużyli na zwycięstwo.

w meczu zamykającym pierwszą rundę sezonu, rywale tyszan 
nie mieli nic do powiedzenia.

Świetna jesień 
rezerw

Nikolas Wróblewski zdobył w Radziechowach dwa gole dla rezerw GKS.
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Na torZe teStowyM fca 
roZegraNo oStatNią 
ruNdę SaMochodowych 
MiStrZoStw tychów 
2019, orgaNiZowaNych 
prZeZ autoMobilklub 
ZieMi tySkiej. w óSMej, 
oStatNiej eliMiNacji 
wyStartowaŁo 
80 ZaŁóg. prZed 
fiNaŁowyMi ZawodaMi 
w Niektórych klaSach 
różNice puNktowe 
byŁy MiNiMalNe, 
a to gwaraNtowaŁo 
Zaciętą walkę i wielkie 
eMocje.

Wśród najmocniejszych samocho-
dów (klasa 4) po raz ósmy w tym 
roku triumfował Artur Kobiela, 
pilotowany przez Kamila Walę. 
Kierowca subaru imprezy nie dał 
żadnych szans rywalom i pewnie 
sięgnął po koronę mistrza Tychów. 
W klasyfikacji końcowej drugie 
miejsce zajął Szymon Witos i Ma-
ciej Przybylski (mitsubishi lancer), 
a na trzecie wskoczył Michał Jelo-
nek (subaru impreza).

Sebastian Bojdoł i Andrzej 
Mrowczyk (renault clio rs) byli 
najszybszą załogą w klasie 3. 
W ostatnich zawodach na szó-
stej pozycji finiszowali Hubert 
Laśkiewicz i Martyna Kruk (re-
nault clio) i to wystarczyło im 
by zapewnić sobie mistrzostwo. 
Wicemistrzami zostali Dawid 
Grzebinoga z Kamilem Gamżą, 
a po brąz sięgnęli Grzegorz Ira 
z Damianem Drobem.

Czwarte zwycięstwo z rzędu 
w klasie 2 zapewniło tytuł mi-
strza Tychów Kajetanowi Świ-
drowi, pilotowanemu przez Ma-
teusza Solarczyka (honda civic). 
Romuald Stasik/Grzegorz Pękala 

(citroën c2) zdobyli srebrny me-
dal, a brąz – Szymon Gańczar-
czyk/Anna Dziendziel.

Klasa 1 – tutaj wygrali elimina-
cję Łukasz Semik i Miłosz Górny 
(seicento). W klasyfikacji końco-
wej tytuł przypadł Nikodemowi 
Sokołowi (seicento), drugi był Se-
mik, a trzecie miejsce zajęli Pa-
weł Oślak i Michał Kociołek (fiat 
seicento)

Lider klasy CENTO (cinque-
cento i seicento) Wojciech Naj-
grodzki, pilotowany przez Pawła 
Matusika nie zmarnował okazji 
i w zaciętej walce pokonał rywala 
o 0,42 s. i sięgnął po mistrzowską 
koronę. Krzysztof Wadas i Da-
mian Goniewicz zajęli drugą po-
zycję i takie same miejsce klasy-
fikacji końcowej. Trzecie miejsce 
przypadło Grzegorzowi i Jacko-
wi Myszom.

W klasie PPC (citroenów i peu-
geotów) najszybciej trasę poko-
nała załoga Leszek Komenda/Ka-
mil Nowak (citroen saxo), która 
przypieczętowała wgraną w SMT. 
Na drugim miejscu skończyli 
mistrzostwa Łukasz Sternal/Da-
wid Roman, a na trzeci Krzysz-

tof Bednarski i Jakub Siemaszko 
(peugeot 106)

Piotr Kapusta z Grzegorzem 
Grzybkiem (bmw e36) zdobył 
mistrzostwo w klasie RWD zwy-
cięstwem w ostatniej rundzie. 
W klasyfikacji końcowej za Ka-
pustą znaleźli się Daniel Cicho-
pek/Michał Parzych oraz Paweł 
Rączka/Grzegorz Miksa.

W klasie samochodów elek-
tryczny GO+EAUTO od począt-
ku faworytami byli Przemysław 
i Magdalena Gwioździk i zwy-
cięstwem w ostatniej rundzie za-
pewnili sobie tytuł mistrzowski. 
Wyprzedzili Jakuba Spirydoniu-
ka i Pawła Moskwę oraz Walde-
mara Ciocia i Monikę Cioć. Choć 
czołówka tej klasy była zdomino-
wana przez fiaty 500 e, na starcie 
ostatniej rundy pojawił się nowy 
samochód – chevrolet spark.

W klasie Gość zawody wygra-
li Jacek Polok/Bartek Rabsztyn 
(ford fiesta), przed Rafałem, 
Szumcem/Konradem Giergie-
lem i Jakubem Najmrodzkim/
Agnieszką Szybaj.  

Ostatni imprezą sezonu będzie 
Barbórka Tyska – 1 grudnia. lS ●

W 9. meczu sezonu koszyka-
rze GKS Tychy zmierzyli się 
na własnym parkiecie z lideru-
jącymi Czarnymi Słupsk i prze-
grali 84:91.

W minioną środę koszyka-
rze I ligi rozegrali kolejną serię 
spotkań, ale GKS Tychy pauzo-
wał i zbierał siły na mecz z lide-
rem. Do Tychów goście przyje-
chali w 7-osobowym składzie, 
ale to wcale nie ułatwiło GKS 
zadania. Co prawda gospodarze 
dobrze zaczęli, bo prowadzili 6 
punktami, ale Czarni dość szyb-
ko wyrównali i zaczęli powiększać 
przewagę. Po pierwszej kwarcie 
prowadzili 8 punktami, a do prze-
rwy było 51:39 dla przyjezdnych. 
Po zmianie stron tyska defensywa 

prezentowała się lepiej, jednak nie 
na tyle, by skutecznie przeciwsta-
wić się atakom gości.

Przed decydująca kwartą ze-
spół ze Słupska prowadził 69:54 
i długo utrzymywała się ta kilku-
nastopunktowa przewaga. Od po-
łowy kwarty tyszanie przyspieszy-
li i ten zryw poprawił dorobek 
gospodarzy, którzy w końców-
ce mieli do odrobienia już tylko 
kilka punktów. Jednak na więcej 
brakło czasu, a i Czarni nie po-
zwolili, by w ostatniej chwili wy-
mknęła się im cenna zdobycz.

W ekipie gości wyróżnił się 
duet Patryk Pełka – 23 i Adrian 
Kordalski – 20 pkt (10 asyst), na-
tomiast w GKS Przemysław Wro-
na zdobył 19 pkt (7 zbiórek).
gks tychy – cZarNi słuPsk 
84:91 (15:23, 24:28, 15:18, 30:22).
gks: Wrona 19, Jankowski 16 (2 
za 3), Szymczak 16 (1), Zmarlak 
13 (1), Majka 6 oraz Kulon 5, Wo-
roniecki 5, Kędel 4, Karpacz 0.
Oto czołówka tabeli I ligi: (punk-
ty, mecze, zwycięstwa-porażki):
1. Słupsk 18 10 8-2
2. Wrocław 15 9 6-3
3. łańcut 14 8 6-2
4. Górnik 13 7 6-1
5. łowicz 13 8 5-3
6. Leszno 13 9 4-5
7. gks tychy 13 9 4-5
lS ●

Ostatnia kolejka rundy jesien-
nej w klasie A przyniosła mecz 
na szczycie – OKS Zet Tychy – 
GTS Bojszowy. Goście wygrali 
1:0, po golu zdobytym z rzutu 
karnego w 90 minucie…

Jak można było oczekiwać, mecz 
na szczycie przyniósł sporą dawkę 
emocji, choć na gola kibice musie-
li czekać niemal do końca spotka-
nia. W 90 min. rywale przejęli piłkę 
po nieudanym zagraniu Szymona 
Chabinki. Po faulu w polu karnym 
OKS Zet, sędzia podyktował jede-
nastkę, który wykorzystał grają-
cy trener Bojszów Marcin Bereza. 

Tym samym GTS powiększył prze-
wagę nad Zetką do 6 punktów.

Ostatni mecz jesieni Siódemka 
Tychy przegrała 0:2 z Brzeźcami, 
natomiast drużyna trenera Dawida 
Frąckowiaka – JUWe Jaroszowice – 
sięgnęła po komplet punktów.
juWe jarOsZOWice – leś-
Nik kOBiór 4:2 (3:0). Bramki: 
Gąsior 4.
jarOsZOWice: Kwiatkowski 
(74’ Bronkowski) – Haśnik, Banaś, 
Roszak, Paradowski – Hornik (45’ 
Nyga), Puto, (70. Sz. Woźniak), Ci-
bor, Czupryna (87’ Flisiak), Frąc-
kowiak, Gąsior. lS ●

1. bojszowy 15 42 55-10
2. Oks Zet 15 36 56-14
3. jaroszowice 15 34 39-16
4. Woszczyce 15 28 42-30
5. Stal 15 27 27-19
6. Krupiński 15 26 28-27
7. Studzionka 15 26 30-20
8. brzeźce 15 21 22-26
9. Frydek 14 17 29-37
10. łaziska II  15 17 32-36
11. Jankowice 14 16 23-32
12. siódemka 15 16 27-33
13. Leśnik 15 15 25-30
14. Polonia 15 14 25-34
15. Kryry 15 10 19-33
16. Iskra II  15 0 6-88

Siatkarze TKS Tychy bez więk-
szych problemów pokonali re-
zerwę zespołu Plusligi – MKS 
Będzin 3:0.

– Szansę gry w tym meczu 
otrzymali młodsi zawodnicy, ju-
niorzy, bo ligowe doświadczenie 
jest dla nich ważne – powiedział 
trener Marcin Nycz. – Inna spra-
wa, że chwilami brakowało kon-
centracji i mobilizacji, zdarzały 
się błędy, ale tak to już jest, kiedy 

rywalem jest drużyna z dołu tabe-
li. Trudno więc być w pełni zado-
wolonym z gry. W kolejnym spot-
kaniu, w którym zmierzymy się 
z czołową drużyną – Jastrzębskim 
Węglem, ta koncentracja musi 
być już 100-procentowa.
tks tychy – mks ii BęDZiN 
3:0 (24:12, 25:23, 25:18).
tks tychy: Michalec, Czerwiń-
ski, Żłobecki, Szmajduch, Sob-
kowiak, Krupa, Gepfert (L) oraz 

Szczechowicz, Aniołek, Miller, 
Płaneta.

Po 5 meczach w tabeli TKS Ty-
chy zajmuje drugie miejsce – 12 
pkt. Prowadzi drużyna z Rybni-
ka – 13 pkt.

W II lidze śląskiej kobiet TKS 
pokonał Blachownię 3:0 (25:22 
27:22, 25:9) i nadal prowadzi 
w tabeli z 11 punktami, wyprze-
dzając o 2 punkty MUKS Michał-
kowice. lS ●

porażka koszykarzy gkS w meczu z Czarnymi Słupsk.

lider za Mocny

W akcji Przemysław Wrona, 
który w meczu z Czarnymi 
Słupsk zdobył 19 puntów.
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mistrzoWie na mecie
kto NajlepSZyM kierowcą  SAmOCHODOWyCH mISTRZOSTW TyCHóW 2019?

Kierowcy uczestniczący w Samochodowych Mistrzostwach Tychów podzieli 
między siebie medale. A kto okaże się najlepszy podczas Tyskiej Barbórki?
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Mecz na szczycie dla bojszów.

cztery gole adriana gąsiora

dla hokeiStów gkS 
tychy MiNioNy tydZień 
Nie ZacZąŁ Się Najlepiej, 
bo od porażki Z uNią 
oświęciM. kolejNą 
odSŁoNę „świętej wojNy” 
tySZaNie prZegrali 
1:4. poteM prZySZŁo 
ZwycięStwo Z ZagŁębieM 
SoSNowiec i prawdZiwy 
pogroM hokeiStów 
NaprZodu jaNów, 
któryM gkS StrZeliŁ 
12 braMek, Nie tracąc 
aNi jedNej.

Unia zaskoczyła tyszan, rzucając 
się na rywali jak wygłodniałe wilki 
– już w 22 sekundzie Luka Kalan 
pokonał Johna Murraya. Gospo-
darze ani na moment nie zwal-
niali tempa. Raz po raz docho-
dziło do spięć pod tyską bramką, 
ale i GKS nie pozostawał rywalom 
dłużny. W 9 min. po szybkiej kon-
trze Christian Mroczkowski wy-
równał stan meczu. Po przerwie 
tyszanie zagrali lepiej, jednak 
nie ustrzegło ich to przed stratą, 
a właściwie dwoma, bo rywale za-
czynali ostatnią odsłonę prowadząc 
3:1. Trzeciego gola zdobył Aleksiej 
Trandin z rzutu karnego, podyk-
towanego za faul Gleba Klimenki 
na Gregorze Koblarze. W trzeciej 
tercji goście postawili kropkę na „i”, 
strzelając czwartą bramkę.
uNia OśWięcim – gks ty-
chy 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Bramka: 
Mroczkowski.

– Unia wygrała, bo bardziej 
chciała wygrać – powiedział po me-
czu trener Andrej Gusow. – Dobrze 

prezentowali się w pierwszej tercji 
i choć w drugiej mieliśmy przewagę 
i stworzyliśmy więcej okazji strze-
leckich, nie potrafiliśmy ich wyko-
rzystać. Bramka numer trzy wyraź-
nie nas osłabiła. W trzeciej tercji nie 
mieliśmy już mocy i chęci do gry. 
W sumie był to mocny, dobry, mę-
ski hokej. Szkoda, że nie odnieśli-
śmy zwycięstwa, ale nie znam dru-
żyny, która wszystko wygrywa.

W meczu z Zagłębiem padł 
najszybciej strzelony gol w PHL 
w tym sezonie – 17 sekundzie 
o celny strzał pokusił się Gleb Kli-
mienko. Potem krążek wpadał raz 
po raz bramki Zagłębia i w zasa-
dzie po pierwszej tercji było już 
po meczu. GKS prowadził 6:0. 
Potem tyszanie wyraźnie zwol-
nili tempo, goście natomiast nie-
wiele potrafili zdziałać w tyskiej 
tercji. W drugiej odsłonie goli nie 
było, a w trzeciej Zagłębie zdoby-
ło dwa na otarcie łez...

gks tychy – ZagłęBie sOs-
NOWiec 6:2 (6:0, 0:0, 0:2). Bram-
ki: Komorski 2, Klimenko, Szcze-
chura, Mroczkowski, Kogut.

Naprzód Janów zajmuje ostat-
nie, 11. miejsce w tabeli i w tym 
sezonie nie zdobył nawet punk-
tu. W 18 meczach hokeiści strze-
lili 17 goli, stracili 120. Kolejną 
lekcję hokeja odebrali w niedzielę 
od GKS Tychy, który wygrał 12:0. 
Trzy gole tyszanie zdobyli grając 
w osłabieniu, a hat-trickiem po-
pisał się Christian Mroczkowski. 
Tyskiej bramki bronił w tym me-
czu Kamil Lewartowski. Zacho-
wał czyste konto, broniąc także 
rzut karny wykonywany przez 
Mateusza Adamusa.
NaPrZóD jaNóW – gks ty-
chy 0:12 (0:3, 0:4, 0:5). Bramki: 
Mroczkowski 3, Galant 2, Rze-
szutko, Komorski, Jefimienko, 
Ciura, Witecki, Pociecha
gks tychy: Lewartowski – Je-
ronow, Novajovsky; Jefimienko, 
Komorski, Klimenko – Kotlorz, 
Bryk; Jeziorski, Galant, Witecki 
– Pociecha, Ciura; Mroczkow-
ski, Cichy, Szczechura – Akimo-
to, Bizacki; Bagiński, Rzeszutko, 
Kogut. lS ●
1. Jastrzębie 19 49 88--34
2. gks tychy 19 44 96-39
3. Podhale 19 37 80-41
4. Unia 18 36 64-31
5. Katowice 19 36 57-31
6. Lotos 19 32 62-37
7. Zagłębie 18 26 49-62
8. Cracovia 19 22 53-62
9. Toruń 19 18 53-67
10. Kadra U23 15 3 22-117
11. Naprzód 18 0 17-120

z naPrzodem 
do jednej bramki
aNdrej guSow: UNIA WyGRAłA, bO ZAWODNICy bARDZIEJ CHCIELI…
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Bartłomiej Jeziorski w pojedynku 
z zawodnikiem Zagłębia.

futsal

wyjazdowa 
strata
Niestety, piłkarzom GKS Futsal 
Tychy nie udał się wypad do Sie-
mianowic, gdzie przegrali z FC 
2016 i spadli na 4. miejsce w ta-
beli.

Tyszanie słabo zagrali w de-
fensywie, choć dobre zawody 
zanotował Borowski, ratując 
zespół w wielu sytuacjach. Za-
wodziła też skuteczność – przy 
stanie 1:0 Kołodziejczyk nie 
trafił do pustej bramki, a szan-
se na zdobycie gola mieli tak-
że Bernat, Migdał, Łasak i Du-
dzik. Dodajmy, iż GKS zagrał 
bez kontuzjowanego Słoniny. 
Błędy Kochanowskiego i Ber-
nata przyczyniły się do prowa-
dzenia rywali 2:0, trzeci gol padł 
po szybkiej kontrze, natomiast 
czwarty – z przedłużonego kar-
nego. Gola dla tyskiego zespo-
łu zdobył Dudzik, popisując się 
znakomitym uderzeniem z po-
łowy boiska.
fc 2016 siemiaNOWice – gks 
futsal tychy 4:1. Bramka: 
Dudzik.
g k s f u ts a l:  B orowski 
– Łasak, Pytel, Dudzik, Migdał 
– Kochanowski, Krzyżowski, 
Bernat, Lisiński – Dwórznik, 
Kołodziejczyk, Wybraniec, 
Kamiński, Modrzik. lS ●

kolejne mecze rozegrały drużyny TKS

pewne wygrane pod siatką
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gkS tychy świętuje 
w tyM roku jubileuSZ 
50-lecia ligowego 
hokeja, ale hiStoria 
MiStrZów polSki Sięga 
odleglejSZych cZaSów. 
tworZyli ją ludZie, 
którZy ZwiąZaNi byli 
Z dwoMa NieiStNiejącyMi 
już dZiś klubaMi 
hokejowyMi – górNikieM 
Murcki i fortuNą 
wyry. i wŁaśNie oNi byli 
bohateraMi SpotkaNia, 
które w wyrach 
ZorgaNiZowaŁa tySka 
galeria Sportu.

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Fortunę reprezentowali m.in. 
Roman Czech, Rudolf Just, Ste-
fan Mamok, Eugeniusz i Roman 
Matejowie, natomiast Górnika 
– Jan Broda, Waldemar Kania, 
Franciszek Mikołaj i Marian Soj-
ka. To była prawdziwa podróż 
do czasów, kiedy oba kluby to-
czyły ligowe boje, a pretekstem 
do jej odbycia stał się epizod tej 
rywalizacji, nazwany przez pro-
wadzącego spotkanie kierownika 
TGS Piotra Zawadzkiego, „krwa-
wymi derbami”.

mistrz i uczeń
W tak znakomitym gronie o histo-
rii wyrskiego klubu, o dwukrot-
nych awansach Fortuny do naj-
wyższej ligi (sezony 1953/1954 
i 1959/1960), atmosferze wielkich 
meczów w małej miejscowości, 
tłumach kibiców, o transmisjach 
radiowych z Wyr, czy pojedyn-
kach na katowickim Torkacie 
i wreszcie o znakomitych hoke-
istach, reprezentantach Polski, 
olimpijczykach, długo można 
opowiadać. Podobnie jest w przy-
padku Górnika Murcki. Kiedy 
kibice Fortuny Wyry przeżywa-
li euforię awansów i gorycz de-
gradacji do II ligi, murckowski 
klub dopiero się tworzył. Jednak 
niesamowita determinacja, zaan-
gażowanie i entuzjazm młodych 
ludzi, wsparte finansami kopalni 
w krótkim czasie doprowadziły 
Górnika na szczyty hokejowej ry-
walizacji, w której uczestniczyli 
równie znakomici hokeiści, re-
prezentanci kraju. A po drodze 
były wspomniane mecze z For-
tuną Wyry.

cisza przed bitwą
Podczas spotkania w Wyrach 
przywołano potyczki między obu 
drużynami z sezonu 1963/1964, 
kiedy oba zespoły walczyły 
o awans do I ligi. W rozgryw-
kach grupy południowej wygrała 
Fortuna przed Górnikiem, w pół-
nocnej – dwie drużyny ze Zgierza 
– Włókniarz i Boruta. Kolejnym 
etapem miał być turniej barażowy 
z udziałem tych czterech drużyn, 
ale PZHL w trakcie rozgrywek 
zmienił zasady, podobno na proś-
bę działaczy Fortuny, którzy argu-
mentowali to trudnościami finan-
sowymi. Po zmianach mieli grać 
ze sobą mistrzowie i wicemistrzo-
wie obu grup, a dopiero trium-
fatorzy tych meczów – o awans. 

O tej rywalizacji szerzej można 
przeczytać w niedawno wyda-
nej książce Piotra Zawadzkiego 
„Jeszcze jeden gol! Tyskie historie 
hokejowe”.

Stawka meczów spowodowa-
ła, że hokeiści Fortuny i Gór-
nika znaleźli się na „wojennej 
ścieżce”. Z jednej strony Fortuna, 
która dwukrotnie grała w I lidze, 
ponownie stanęła przed szan-
są awansu, a z drugiej – ambit-
ni hokeiści Górnika, którzy byli 
o krok od zrealizowania swojego 
wielkiego marzenia, jakim była 
gra w najwyższej klasie rozgryw-
kowej.

44 minuty kar...
Z czterech zaplanowanych spot-
kań, dwa – po wyrównanych bo-
jach – wygrał Górnik (4:3 i 6:5). 
W rewanżu w Murckach górą 
była Fortuna (3:2) i przystąpio-
no do czwartego, decydującego 
spotkania… Już w 5 min. Mie-
czysław Śmigielski z Górnika 
dostał karę meczu za uderze-
nie w głowę Waltera Ludwiga, 
którego zniesiono z lodowiska. 
Potem sfaulowany został bram-
karz Fortuny Jerzy Wycisło, któ-
ry do szpitala poszedł… pieszo, 
bo organizatorzy nie udostępnili 
samochodu. Po dwóch tercjach, 
co chwilę przerywanego meczu 
(w sumie odnotowano 44 mi-
nuty kar i dwie kary meczu dla 
obu drużyn) było 2:2 i tempera-

tura meczu stale rosła. Na kilka 
minut przed końcem 5 minuta-
mi ukarany został Józef Bem, 
a chwilę później Roman Mateja. 
Najpierw za obrazę sędziego do-
stał 10 minut kary, a potem, kie-
dy natarł na arbitra, zarobił karę 
meczu. W boksie Fortuny wrza-
ło, Bem chciał opuścić ławkę kar 
i dołączyć do kolegów. Sytuacja 
zaczęła wymykać się spod kon-
troli. Stojący w pobliżu prezes 
Fortuny, Stanisław Duda powie-
dział zawodnikom, żeby opuścili 
lodowisko. Sędziowie poczekali 
pięć minut i odgwizdali koniec 
meczu.

naderwane ucho
Podczas ubiegłotygodniowego 
spotkania w Wyrach powrócono 
do tej rywalizacji, którą ostatecz-
nie wygrał Górnik. Jak wspomi-
nają ją jej uczestnicy?

– Zaczęło się od tego, że Wal-
demar Kania prawie urwał ucho 
mojemu bratu – powiedział Ro-
man Mateja. – Mróz był siarczy-
sty. To naderwane, zakrwawione 
ucho brat przyciskał rękawicą, 
krew się lała, wyglądało to kosz-
marnie. A sędzia ani myślał dać 
karę Kani. Podjechałem do nie-
go i mówię „Co to jest? ” A on 
do mnie – „Kara meczu” i zaczę-
liśmy zjeżdżać w kierunku boksu. 
No to złapałem pod łokcie i tyl-
ko dźwignąłem… A kiedy potem 
prezes powiedział: „Chłopcy nie 

gramy dalej”, poszliśmy do szat-
ni. Ukarano mnie zakazem gry 
do końca roku. Ale po kilku mie-
siącach karę anulowano, bo... 
zmarł generał Zawadzki (dygni-
tarz, zasiadał we władzach PZPR, 
był posłem, wicepremierem, prze-
wodniczącym Rady Państwa – 
przyp. LS) i było coś w rodzaju 
amnestii.

Brawa i śmiech przerwały 
tę wypowiedź, a do Romana i Eu-
geniusza Mateji podszedł Walde-
mar Kania i panowie serdecznie 
się uściskali.

– Byliśmy kolegami, znaliśmy 
się od dawna i choć na lodzie 
nie było przyjaźni, tylko walka, 
nie było w tym żadnej złośliwo-
ści. A zdarzenie przebiegło tak, 
jak to opisał Roman. Uraz Gien-
ka zdarzył się podczas walki przy 
bandzie, nawet nie wiem, jak 
to dokładnie z tym uchem było. 
Faktem jest, że nikt nie odpusz-
czał, nie robił uników. Normal-
na gra...

I tak „krwawe derby” znalazł 
nieoczekiwany epilog po 55 la-
tach. Dodajmy, iż po meczu For-
tuna ukarana została walkowe-
rem 0:5 i grzywną w wysokości 
2 tys. złotych (wysokość ówczes-
nej średniej pensji), kapitan For-
tuny Norbert Myszor pozbawio-
ny został swojej funkcji na rok, 
ukarano też kierownika drużyny. 
Z Górnika Mieczysław Śmigielski 
otrzymał karę w zawieszeniu. ●

5 grudnia o godz. 18. w Tyskiej 
Galerii Sportu odbędzie się ko-
lejne spotkanie z cyklu Tyskie 
oblicza sportu, organizowanego 
wspólnie przez TGS oraz redak-
cję „Twoich Tychów”. Tym razem 
jego bohaterkami będą tyskie ho-
keistki!

Drużyna Atomówki GKS Ty-
chy została założona w 2004 roku 
i może się pochwalić zdobyciem 
trzech tytułów mistrzyń Polski. 
Podczas spotkania zostanie przy-
pomniana historia, sukcesy, ale 
i trudne chwile tyskich hokei-
stek. Pomogą w tym prezenta-

cje fotografii i pamiątek oraz roz-
mowy z zaproszonymi gośćmi. 
Dodatkową atrakcją spotkania, 
na które zapraszamy wszystkie 
panie, które kiedykolwiek tre-
nowały hokej w Tychach, bę-
dzie pokaz filmu dokumental-
nego Wojciecha Wikarka „Żeby 
nie tak ślisko 2”.

W związku z organizacją spot-
kania poszukujemy fotografii, 
związanych z hokejem kobiet 
w Tychach. Prosimy je przesyłać 
na adres mailowy: p.zawadzki@
tgs.tychy.pl lub redakcja@twoje-
tychy.pl. kg ●

Tyska judoczka Maja Żmuda wy-
startowała w Judo Borsa Open w 
Mostarze (Bośnia i Hercegowina) 
i wywalczyła srebrny medal.

To największy turniej judo 
na Bałkanach, w którym wzięli 
udział nie tylko zawodnicy z Eu-
ropy, ale także z Kanady i Repub-

liki Południowej Afryki. 14-let-
nia Maja debiutowała w kategorii 
U-18 i spisała się znakomicie, bo-
wiem toczyła boje ze starszymi 
czasem o kilka lat zawodniczka-
mi. Poza tym walki w kategorii do 
lat 18 trwają 4 minuty, a nie trzy 
jak w kategorii U-15. lS ●

W sobotę, na obiektach APN 
GKS Tychy rozpoczął się XX Mię-
dzynarodowy Turniej Akademia 
Cup. To największa na Śląsku im-
preza piłkarska dla najmłodszych 
– tym roku starują 84 drużyny, 
prawie 1.000 uczestników, a ry-
walizacja toczyć się będzie w 7 
kategoriach wiekowych – od 6 
do 12 lat…

Rozegrany zostanie nie jeden, 
ale siedem turniejów – od 16.11 
do 14.12 – w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. Biorą 
w nim udział zespoły ze szkółek 

piłkarskich klubów zawodowych 
oraz drużyny amatorskie – pol-
skie i z Czech.

Turnieje rozpoczynać się będą 
o godz. 8 w SMS Arena Tychy 
(ul. Lawendowa). W sobotę, 
16.11 grali najmłodsi – rocznik 
2013, a oto kolejne terminy: 23.11 
– rocznik 2012, 30.11 – 2011, 1.12 
– 2010, 7.12 – 2009, 8.12 – 2008, 
14.12 – 2007.

Zawody organizuje Akademia 
Piłki Nożnej GKS Tychy, SMS Are-
na Tychy, przy współpracy z MO-
SiR i Home Sport Sp. z o.o. lS ●

iNfOrmatOr kiBica

hOkej. phl: 22.11 GKS Tychy – Naprzód Janów (godz. 18), 24.11 
GKS Tychy – Cracovia (17). plhk: 23.11 Atomówki GKS Tychy – 
Kozice Poznań (19), 24.11 Atomówki GKS Tychy – Kozice Poznań 
(12).
Piłka NOżNa. i liga: 23.11 GKS Tychy – GKS Jastrzębie (17).
kOsZykóWka. i liga: 23.11 Zb Pruszków – GKS Tychy (18).
futsal. i liga: 24.11 GKS Futsal Tychy – bSF bochnia (18).
siatkóWka. ii liga mężczyzn: 23.11 TKS Tychy – Jastrzębski 
Węgiel (18); II liga kobiet: 23.11 TKS Tychy – mUKS żory (17).
teNis stOłOWy. mOSiR zaprasza na Mistrzostwa Miasta 
amatorów. 23.11 – gra podwójna kobiet, chłopców: 9 lat i mło-
dzi, 10-12 lat, 13-15 lat (zapisy od godz. 9) oraz miksty – open 
(10.30), 24.11 – gra podwójna mężczyzn w 4 kat. (godz. 9.30) i open 
(godz. 10.30). miejsce: Zespół Szkół nr 7, ul. browarowa. lS ●

Maja żmuda ze srebrem w mostarze.

Udany debiUt

Na podium Maja (pierwsza z lewej) oraz Słowenka, Bośniaczka 
i Ukrainka. Wszystkie mają pasy wyższych stopni niż Maja. 

rozpoczął się turniej–gigant.

akadeMia cUp  
po raz 20.

ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu „Tyskie oblicza sportu”.
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Pojednanie Po 
„krWaWycH derbacH”
Z okaZji 50-lecia tySkiego hokeja SPOTKALI SIę byLI HOKEIŚCI FORTUNy WyRy I  GóRNIKA mURCKI.

Po 55 latach spotkali się bohaterowie „krwawych derbów” Roman Mateja (z prawej) i Waldemar Kania.

Byli hokeiści Fortuny i Górnika - dla wielu młodych ludzi w Murckach i Wyrach ci ludzie stali się legendą.
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GoŚciu, Wejdź i odPocznij sobie
„mój DOm, mOja tWierDZa”, 
alBO: „Nie ma tO jak W DOmu”, 
cZy też „WsZęDZie DOBrZe, ale 
W DOmu NajlePiej”. DOskONale 
ZNamy te POWieDZeNia i chOć 
Nie Dla każDegO słOWO „DOm” 
OZNacZa tO samO, tO jeDNak iN-
styNktOWNie rOZumiemy cZym 
Z ZałOżeNia teN DOm POWiNieN 
Być. OaZą BeZPiecZeństWa, 
PrZystaNią, W której mOżemy 
schrONić się PO ciężkim DNiu, 
miejscem WyPełNiONym miłOś-
cią, akcePtacją i WZajemNym 
sZacuNkiem. DlategO, kieDy już 
OtWieramy DrZWi NasZej „tWier-
DZy” Na Oścież i stOjąc W PrOgu 
Z uśmiechem ZaPrasZamy gOści 
DO śrODka, jest tO Nie tylkO Wy-
raZ grZecZNOści, ale i DużegO 
ZaufaNia. WłaśNie takim Zaufa-
Niem OBDarZył Nas WsZystkich 
rOBert camPiN – malarZ, który 
jakO PierWsZy WPrOWaDZił Wi-
DZóW DO sWOjegO DOmu.

jak rysuje dziecko?
Kiedy kilkuletnie dziecko rysuje wnę-
trze swojego pokoju, zupełnie nie zwra-
ca uwagi na perspektywę. Tam nic się nie 
zgadza. Kredki są wielkości krzesła, dy-
wan przypomina parawan, a okno jest 
za wysoko. Takie czary-mary. Za sprawą 
dziecięcej wyobraźni na jednej linii znaj-
duje się wielgachne biurko, a tuż obok 
malutkie łóżko, które wygląda, jakby za-
wisło w powietrzu. Tak oto malec próbuję 
uchwycić na płaskiej płaszczyźnie kartki 
wszystko to, co widzi, a czego jeszcze nie 
rozumie – trójwymiarową rzeczywistość. 
Te zmagania wywołują najczęściej czu-
łe rozrzewnienie na twarzach rodziców, 

z tym że w pewnym momencie w życiu 
młodego człowieka pojawia się ktoś, kto 
potrafi narysować sześcian. I wtedy już 
nic nie jest takie samo jak wcześniej. Sęk 
w tym, że do XV wieku nikt nie potrafił 
tego przeklętego sześcianu narysować. 
W malarstwie perspektywa nie istniała. 
Trzeba ją było wymyślić.

na łonie przyrody
W czasach Roberta Campina malarze 
bardzo często umiejscawiali akcje swo-
ich obrazów na łonie przyrody. Dlacze-
go? Czyżby wszyscy aż tak bardzo ko-
chali krajobrazy? Gdzie tam! Chodziło 
o perspektywę. W małym, zamkniętym 
pomieszczeniu trudniej było oddać złudę 
przestrzeni. Wszystko wyglądało tak, jak 
na rysunkach dzieci – niezgrabnie. Wszy-
scy wiedzieli, że coś jest nie tak, ale nie 
wiedzieli co. Dlatego dla bezpieczeństwa 
malowano stojące postacie na tle nieba 
pagórków i drzew. Campin jako pierwszy 
zaczął kombinować i szukać rozwiązań, 
by wprowadzić nas do swojego domu. Po-
trzebował pretekstu. Pamiętajmy, że wów-
czas aby malować obrazy, trzeba było mieć 
solidne religijne alibi. Artysta wpadł więc 
na niecodzienny pomysł i przeniósł scenę 
zwiastowania do zwyczajnego, świeckiego 
domu. Swojego domu. Gospodarz zapra-
sza nas do środka mówiąc: „Wejdź i roz-
gość się, proszę”.

W domu artysty
Wchodzimy do niewielkiego, przytul-
nego pomieszczenia. Po prawej stronie 
widzimy kamienny kominek, ale nie igra 
w nim ogień. Jest ciepło, bo duże okno 
w tle otworzono na oścież. Co ciekawe, 
okno to nie ma szyb tylko metalową kra-
tę – wówczas zamykano je drewniany-

mi okiennicami. Obok okna znajduje 
się wnęka, a w niej coś jakby zlew, nad 
którym zawieszono czajnik z wodą. Tuż 
obok ręcznik. A więc toaletka. Zwyczaj-
ny pokój, zwyczajne przedmioty. Bez cu-
dów. Szczerze mówiąc, nie jest tu zbyt 
przestronnie – ściany są za blisko – ale 
pamiętajmy, że Campin dopiero uczy się 
przestrzeni. Dlatego też niemal na star-
cie wpadamy na bohaterów pierwszego 
planu – Archanioła Gabriela i zatopioną 
w lekturze Najświętszą Panienkę. Ma-
donna siedzi na krawędzi ławy, z której 
jakby lekko się zsuwała. Ale to nic. Wy-
starczy spojrzeć na stół w tle, by zrozu-
mieć jak bardzo perspektywa dała się 
we znaki malarzowi. Blat wygląda jakby 
postawiono go na sztorc. Zgodnie z za-
sadami grawitacji wszystkie przedmio-

ty, które są na nim ułożone – otwarta 
księga, kwiaty w dzbanie i złoty lich-
tarz z dymiącą świecą – powinny runąć 
na ziemię. Chyba tylko nadludzka siła 
przytrzymuje je na swoim miejscu.

młotek św. józefa
Ale nie jest to jedyne pomieszczenie, ja-
kie pokazuje nam malarz. „Zwiastowa-
nie” składa się bowiem z trzech paneli, 
które tworzą ołtarzowy tryptyk. Powstał 
on na zamówienie rodziny książęcej de 
Merode. Spójrzcie na lewy panel: funda-
tor wraz z żoną klęczą na schodach domu 
i przez otwarte drzwi obserwują cudow-
ną scenę, jaka rozgrywa się w głównej 
izbie. Ale za ścianą z kominkiem jest jesz-
cze jeden pokoik – wąska klitka. To war-
sztat św. Józefa. Artysta przedstawił go 

na prawym skrzydle tryptyku. Miejsca 
starczyło tylko na biurko i ławę, na któ-
rej zasiadł święty. Blat stołu znowu nie-
bezpiecznie przekrzywia się do pionu – 
upłynie jeszcze sporo czasu, nim Campin 
zrozumie, jak należy go prawidłowo ma-
lować. Na blacie leżą narzędzia stolar-
skie i, co ciekawe, choć od namalowania 
obrazu minęły setki lat, to dziś bez trudu 
je rozpoznajemy. Są obcęgi, jest młotek, 
świder. I właśnie te codzienne przedmio-
ty, pokazują nam jak bardzo jesteśmy so-
bie bliscy. Kiedy Robert Campin – malarz 
raczkującej perspektywy – chciał przybić 
gwóźdź do ściany, by powiesić obraz, się-
gał po młotek. My dzisiaj – w XXI wieku 
– robimy dokładnie to samo. I na tym 
polega uniwersalność sztuki.
agNieSZka kijaS ●

dawno teMU w sztUce (174)

SkorpioN 24.X – 21.Xi
Wytrwaj w swoich postanowieniach. Jesteś 
już blisko założonego celu. Nie przejmuj się 
kąśliwymi uwagami pewnej osoby.

StrZelec 22.Xi – 21.Xii
Unikaj drażliwych tematów, zwłaszcza 
w rozmowach z osobą spod znaku Skorpiona. 
To nie jest dobry moment.

koZiorożec 22.Xii – 19.i
Uważaj, w nadchodzących dniach gwiazdy 
wskazują na możliwe komplikacje relacji 
z przyjaciółmi. Zachowaj spokój.

wodNik 20.i – 18.ii
Sprawy zawodowe mogą zaangażować Cię bez 
reszty. Jeśli chcesz zdążyć z wszystkim na czas, 
zrób precyzyjny plan działania.

ryby 19.ii – 20.iii
Postaraj się spokojnie, bez emocji, rozważyć 
wszystkie dobre i złe strony propozycji, którą 
usłyszałeś od Raka.

baraN 21.iii – 20.iV
Pośpiech jest złym doradcą, ale ociągać się 
niepotrzebnie nie ma też większego sensu... 
Najwyższa pora podjąć stosowne działania

byk 21.iV – 21.V
Wreszcie odetchniesz, spojrzysz z dystansem 
na ostatnie wydarzenia. Nadchodzące dni 
powinny przynieść lepsze wieści.

bliŹNięta 22.V – 20.Vi
Twoja irytacja może być całkiem spora, jeśli nie 
zrezygnujesz z tak częstych kontaktów z wiadomą 
osobą. Źle na Ciebie wpływa.

rak 21.Vi – 22.Vii
Zastanów się, jak zmobilizować bliskich. 
Wspólnie łatwiej będzie stawić czoła 
nadchodzącym dniom.

lew 23.Vii – 22.Viii
To będzie spokojny tydzień, wypełniony 
codziennymi obowiązkami. Znajdź trochę czasu 
na relaks.

paNNa 23.Viii – 22.iX
Sprawy natury finansowej mogą budzić obawy. 
Nie ma jednak powodów do paniki, działaj 
spokojnie i stanowczo.

waga 23.iX – 23.X
Ukochana osoba będzie miała wkrótce ciekawą 
propozycję. Nie zastanawiaj się zbyt długo, 
bo może przestać być aktualna.
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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 625:
 DNi BeZ PrZemOcy.

Robert Campin to malarz, który jako pierwszy zaprosił nas do swojego domu.
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