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po raz drugi prawie najlepszy
Tyskie PKM obroniło drugą lokatę w rankingu 
najlepszych firm komunikacyjnych w Polsce.

Depresja to rak duszy
Szpital wojewódzki „Megrez” prowadzi akcję promującą 
zdrowie psychiczne i zapobiegającą depresji.

pozostał niedosyt
Piłkarze GKS Tychy, choć byli lepsi, w meczu 
z Jastrzębiem musieli zadowolić się remisem.2 8 16

bezpŁatny 
tyski 
tygoDnik
Miejski

nr 48/627

W minionym tygodniu  oddano do użytku pierWsze mieszkania dla senioróW W obiekcie  przy ul. edukacji 11.

strona 3
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miasto seniorom

ZIELONA DEKADA DLA TYCHÓW!
Przez kilka miesięcy urzęd-
nicy i eksperci pracowali 
nad stworzeniem wytycz-
nych określających polity-
kę w zakresie zarządzania 
i utrzymania terenów zieleni 
w naszym mieście. W opra-
cowaniu zawarto między 
innymi zasady związane 
z projektowaniem obszarów 
zieleni, podwórek, skwerów, 
a także zasady dotyczące na-
sadzenia drzew czy dbania 
o małą retencję. Prace nad 
dokumentem zainicjowała 
Aneta Moczkowska zastępca 
prezydenta miasta ds. zrów-
noważonego rozwoju.
 str. 5
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

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

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE

reklama

Ogłoszenie  
o przeprowadzeniu konsultacji

1. Przedmiot konsultacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – 
etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2. Zasięg konsultacji
 Ogólnomiejski

3. Formy konsultacji
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.):

1) wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego;
2) dyskusja publiczna (spotkanie otwarte) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 

planu miejscowego;
3) możliwość składania uwag na piśmie z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki 

organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do Prezydenta 
Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej: ePUAP: /UMTychy/skrytka, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

4. Termin rozpoczęcia konsultacji
3 grudnia 2019 r.

5. Czas trwania konsultacji (od 3 grudnia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r.) 
4) okres wyłożenia do publicznego wglądu od 3 grudnia 2019 r. do  7 stycznia 2020 r.,

− w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy przy 
Al. Niepodległości 49 (VII piętro, pokój 701) w godzinach pracy Urzędu,

− na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 
(zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » 
2019 Listopad)

5) dyskusja publiczna 10 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali nr 102, 
piętro I, godz. 16:30,

6) termin składania uwag do dnia 21 stycznia 2020 r.

6. Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-
100 Tychy – VII piętro, pokój 701, e-mail: urbanistyka@umtychy.pl, tel. 32 776 3701/3706.

/-/ mgr Igor Śmietański
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej

Drugi rok z rzęDu 
przeDsiębiorstwo 
koMunikacji 
Miejskiej w tychach 
zajęŁo 2. Miejsce 
w ogólnopolskiM 
rankingu 
przewoźników Miejskich 
zorganizowanyM 
przez Dziennik gazeta 
prawna. w konkursie 
uDziaŁ wzięŁo ponaD 
60 największych 
przeDsiębiorstw 
z caŁej polski. nagroDę 
oDebrali w MinionyM 
tygoDniu: prezyDent 
Miasta tychy anDrzej 
Dziuba oraz prezes pkM 
MiŁosz stec.

najlepszy nie znaczy największy
Tyski PKM utrzymał ubiegłorocz-
ną pozycję w rankingu i dał się 
wyprzedzić tylko przewoźniko-
wi z Warszawy. – Poza twardymi 
danymi jak wyniki finansowe czy 
inwestycje, analizowaliśmy takie 
działania jak doszkalanie perso-
nelu, odpowiedzialność społecz-
ną i postawy proekologiczne. 
Jako nieliczni bierzemy te aspek-
ty pod uwagę, dlatego w naszym 
rankingu mniejsze przedsiębior-
stwa nie startują ze straconej po-
zycji. Wybór najlepszych nigdy 
nie jest łatwy, co świadczy o wy-
sokim poziomie miejskich środ-
ków komunikacji – mówił Bog-
dan Leszczorz (sekretarz redakcji 
Strefa Gospodarki Dziennika Ga-
zety Prawnej) podczas wręczania 
nagrody.

transport z wizją
Tyski PKM może poszczycić się 
jednymi z najlepszych wskaźni-
ków techniczno-eksploatacyjnych 
taboru autobusowego w skali ca-
łego kraju, a także ugruntowaną 
pozycją wśród czołowych prze-
woźników w Polsce. – Nasza wizja 
ekologicznego transportu publicz-
nego, realizowanego przy użyciu 
autobusów zasilanych sprężonym 
gazem ziemnym, jest wyrazem 
odpowiedzialności za lokalną 
społeczność i ma na celu zachęce-
nie do korzystania z komunikacji 
miejskiej. Jesteśmy przekonani, 
że pozytywny efekt środowisko-

wy jest istotnym bodźcem w tym 
zakresie dla pasażerów, których 
świadomość dbania o środowisko 
jest coraz większa – mówił Miłosz 
Stec. – Drugie miejsce wśród naj-
lepszych to dla nas zobowiązanie 
do kontynuacji strategii opartej 
o ochronę środowiska, a także 
najwyższą jakość usług i bezpie-
czeństwo pasażerów. Takie podej-
ście do transportu publicznego 
od lat przynosi wymierne efekty 
nie tylko w naszym mieście ale 
wszędzie tam, gdzie jeżdżą tyskie 
autobusy – dodał.

Komunikacja miejska w Ty-
chach rozwija się z powodzeniem 

już blisko 60 lat i może szczycić 
się mianem lidera proekologicz-
nych rozwiązań dla transportu 
publicznego. – Obrana przez 
nas droga wykorzystania pali-
wa gazowego w transporcie jest 
etapem przejścia do kolejnych 
rozwiązań proekologicznych, 
a w szczególności do autobusów 
wodorowych, Dla miasta ważne 
jest to, że rozwiązania ekologicz-
ne są elementem działalności już 
od wielu lat i ich wymierne efek-
ty można obserwować już teraz 
– zaznaczył Michał Kasperczyk 
rzecznik prasowy PKM. 
kaMil peszat ●

Po raZ drugi PraWie najlePsZy
tyskie pkM zDobyŁo 2. Miejsce w polsce W PRESTIżOWyM RANKINGu PRZEWOźNIKóW.

komunikat

Na zdjęciu (od lewej): Bogdan Leszczorz, Miłosz Stec, Andrzej Dziuba.
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leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

– przez lata 
wynajMowaŁeM 
pokój w DoMu 
jeDnoroDzinnyM, ale 
byŁ barDzo MaŁy, ciasny, 
truDno się taM czuć 
swoboDnie – MówiŁ 
90-letni leszek janz. – 
teraz jesteM po prostu 
szczęśliwy – to nowe 
Mieszkanie jest barDzo 
Dobrze wykończone, 
a szczególnie cieszy 
Mnie Łazienka z kabiną. 
Meble MaM w DobryM 
stanie, więc je tu ustawię 
i bęDę się czuŁ jak 
u siebie.

W środę, 20.11 przekazano lo-
katorom klucze do pięciu miesz-
kań komunalnych, które powstały 
w Centrum Usług Społecznościo-
wych przy ul. Edukacji 11.

– W pięciu lokalach komunal-
nych, trzech 1-pokojowych oraz 
dwóch 2-pokojowych z aneksem 
kuchennym, z uwagi na charakter 
budynku zamieszkają seniorzy – 
powiedziała Monika Łuczyńska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Lokalowej UM Tychy. – Wszyscy 
zostali wyłonieni spośród wnio-
skodawców, którzy złożyli wnio-
ski o przydział lokalu mieszkal-
nego. Dziś po raz pierwszy mieli 
okazję je zobaczyć.

Jak nas poinformowała Ewa 
Grudniok, rzecznik UM, przy 

przydziale mieszkań rozpatrywa-
no wnioski osób, które ukończy-
ły 70 lat i które złożyły je w 2017 
i 2018 roku. Wyjątkiem jest jed-
na rodzina, która wniosek zło-
żyła w 2015 r. Pierwotnie za-
kwalifikowana została do najmu 
lokalu w zasobach istniejących, 
lecz z uwagi na schorzenia oraz 
poruszanie się na wózkach inwa-
lidzkich, wniosek ten został po-
nownie zweryfikowany przez Ko-
misję Mieszkaniową i otrzymał 
pozytywną opinie do najmu loka-
lu w tej nieruchomości. Ogółem 
rozpatrzono 9 wniosków senio-
rów (którzy zgłosili chęć zamiesz-
kania w budynku CUS), z czego 4 
wnioski zostały rozpatrzone ne-
gatywnie z uwagi na niespełnie-
nie zapisów Uchwały Rady Mia-
sta. Chodzi o przekroczenie progu 
dochodowego, brak możliwości 
przeprowadzenia wizji we wska-
zanych lokalach, brak potwier-
dzenia zamieszkiwania na terenie 

Tychów. Pięć wniosków zostało 
rozpatrzonych pozytywnie przez 
Komisję Mieszkaniową, któ-
ra dokonała wizji w dotychcza-
sowych miejscach zamieszkania 
tych osób.

– Do tej pory nie miałem oka-
zji obejrzeć mieszkania i jestem 
zachwycona – powiedziała jed-
na z lokatorek. – Pokój jest jasny, 
ma okna na południe, jest ustaw-
ny. Idealny dla jednej osoby. Po-
danie złożyłam na początku roku, 
komisja była u mnie w mieszka-
niu, które wynajmowałam, żeby 
sprawdzić warunki. Mam niską 
emeryturę, a to stare mieszka-
nie było drogie. Nie powiem, ile 
kosztowało, ale na życie zostawa-
ło mi z emerytury 600 złotych.

Uszczęśliwieni lokatorzy odebra-
li klucze i umowy z rąk zastępców 
prezydenta Tychów – Anety Mocz-
kowskiej i Macieja Gramatyki.

– To wzruszający moment dla 
nas i dla państwa – powiedział M. 

Gramatyka. – W czasach, kiedy 
seniorzy czują się często samotni, 
a zapracowane i zagonione dzie-
ci nie zawsze mają dla nich czas, 
dzięki uczestnictwu w zajęciach 
organizowanych w CUS osoby te 
będą miały możliwość nawiązania 
kontaktów. Korzystając z bogatej 
oferty, będą mogły także spędzić 
wolny czas zgodnie ze swoimi za-
interesowaniami.

W budynku CUS są także miesz-
kania chronione – jednoosobowe 
pokoje, natomiast wspólna jest 
kuchnia, pokój dzienny i łazienka, 
w pełni dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Wyposażenie części wspólnej, czyli 
kuchni, salonu, łazienki i przedpo-
koju sfinansował MOPS, natomiast 
pokoje umeblują sami mieszkań-
cy. Do tej pory w Tychach były trzy 
mieszkania chronione w różnych 
częściach miasta.

– Procedura przyznawania 
tych mieszkań jest taka sama jak 
w przypadku świadczenia po-
mocy społecznej – powiedziała 
Marianna Feith, dyrektor MOSP. 
– Zapewniamy codziennie 8 go-
dzin usług opiekuńczych. Mia-
sto pokrywa czynsz, media, 
natomiast odpłatność wynosi – 
zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
– 40 proc. dochodów osoby kie-
rowanej. Nadal czekamy na chęt-
nych do mieszkań chronionych. 

Podstawowym kryterium jest to, 
że muszą to być osoby powyżej 
60, roku życia, które są w jakimś 
stopniu niesamodzielne. Ponad-
to osoby te nie mogą mieć tytułu 
prawnego do jakiekolwiek lokalu 
na terenie gminy. Dodam, że dwa 
mieszkania są na pobyt stały, trze-
cie – rotacyjne.

W sprawie mieszkań chro-
nionych można się kontaktować 
z Działem Pomocy Osobom Star-
szym MOSPS – tel. 32/323-22-68 
lub mailowo: sekretariat@mops.
tychy.pl. Do tych mieszkań pierw-
si lokatorzy mają się wprowadzić 
w styczniu.

Mieszkania komunalne i chro-
nione znajdują się na pierwszym 
piętrze budynku CUS, natomiast 
na parterze będzie filia Dzien-
nego Domu Pomocy Społecz-
nej „Wrzos”. Z jego oferty będzie 
mogło skorzystać 30 osób wybra-
nych w przeprowadzonej wcześ-
niej rekrutacji.

– Zajęcia będą odbywały się 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 7.30 do 15.30 – wyjaś-
niła Katarzyna Sawaryn, dyrek-
tor DDPS „Wrzos”. – Uczestnicy 
będą objęci usługami opiekuń-
czymi, terapią zajęciową, akty-
wizacją intelektualną i ruchową. 
Planujemy organizować także za-
jęcia integracyjne, które zamie-
rzamy prowadzić w formie spot-

kań, imprez, zabaw z różnymi 
grupami społecznymi – senio-
rami, młodzieżą, dziećmi. W ra-
mach pobytu proponujemy wy-
żywienie całodzienne lub obiad 
z możliwością wyboru zgodnie 
z potrzebami.

Po południu w budynku będzie 
działał Klub Seniora dla wszyst-
kich chętnych i tutaj nie będzie 
rekrutacji. 

Seniorzy będą mogli skorzystać 
także z porad psychologicznych.

W DDPS jest sala do ćwiczeń, 
a także sala telewizyjna i biblio-
teka. Na zewnątrz budynku znaj-
duje się ogrodzony teren z wiatą 
do imprez na świeżym powietrzu. 
Będzie także możliwość wyko-
rzystania terenu wokół budynku 
np. do prac ogrodowych.

Inwestycję zrealizował Miejski 
Zarząd Budynków Mieszkalnych, 
a jej koszt to 7 mln złotych. Bu-
dowa Centrum Usług Społecz-
nościowych została w części (85 
proc kosztów kwalifikowanych 
– ok. 3,5 mln zł) sfinansowana 
ze środków, które miasto pozy-
skało w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych RPO. 
Realizacja CUS otrzymała tak-
że wsparcie z Funduszu dopłat 
z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego – ok. 430 tys. zł, z budże-
tu miasta przekazano na ten cel 
ok. 3,1 mln zł. ●

KluCZe dla PierWsZyCh loKatoróW
cus: Mieszkania koMunalne Dla osób starszych, MIESZKANIA chRONIONE, fILIA DOMu POMOcy SPOłEcZNEJ I KLub SENIORA
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Niedzielna msza św. w intencji ko-
lejarzy i społeczności Technikum 
Kolejowego w Tychach w kościele 
pw. św. Jana Chrzciciela rozpoczę-
ła obchody przypadającego na 25 
listopada Dnia Kolejarza.

W poniedziałek uczczono pa-
mięć kpt. Jana Rybczyńskiego, 
dowódcy pociągu pancernego 

„Groźny”, składając kwiaty pod 
tablicą na dworcu PKP. Dla ucz-
niów tyskiego technikum, przy-
gotowano w tym roku wyjątkowy 
program obchodów – w zależno-
ści od zainteresowań i tematyki 
zajęć, podzieleni zostali na trzy 
grupy. Jedna pojechała do War-
szawy, do siedziby Państwowej 

Komisji Badania Wypadków Ko-
lejowych oraz do Muzeum Ko-
lejnictwa „Stacja Muzeum”, gdzie 
odbyła się lekcja muzealna. Z ko-
lei druga udała się do Czechowic
-Dziedzic, do Zakładu Utrzyma-
nia i Naprawy Taboru, a trzecia 
– do Mediateki, na zajęcia biblio-
teczne. ls ●

Msza, kwiaty i wycieczka.

DZIEń KOLEjArZA

W mieszkaniach chronionych salon i kuchnia są wspólne.
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Prezydent Miasta Tychy
woj. śląskie

26 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów  

oraz kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 grudnia 2019 r. 
do 10 stycznia 2020 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Tychy, Al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. [1],[2],[3]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 5 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 17:00. [1]
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddzia-
ływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 24 stycznia 2020 r.  [4]
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 
Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w formie: [5]
•	 tradycyjnej - do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
•	 elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym

Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które 
zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (zakładka: Prawo lokalne --> Zarządzenia Prezydenta Miasta). [6]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu. [7]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą rów-
nież na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Za-
mierzenia władzy --> obwieszczenia --> zagospodarowanie przestrzenne --> 2019 Listopad).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [8]

Zastępca Prezydenta Miasta Ds. Gospodarki Przestrzennej
/-/ mgr Igor Śmietański

Podstawa prawna:
[1]  art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
[3] Uchwała Rady Miasta Tychy Nr XLIX/816/18 Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła pod wezwa-
niem Świętej Rodziny w Tychach
[4] art. 17 pkt 11 i art. 18 ust. 1 – u.p.z.p.
[5]  art. 18 ust. 2 i 3 – u.p.z.p.
[6]  art. 17 pkt 12 – u.p.z.p.
[7]  art. 20 – u.p.z.p.
[8]  art. 8a ust. 1 i art. 17a – u.p.z.p.

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

ul. Budowlanych 102
powierzchnia 34,55m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, brak wc
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 910

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 16,75 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 10 grudnia 2019 r. przelewem na konto 

nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A lub w kasie Urzędu/w przypadku przegrania 
przetargu kwota ta podlega zwrotowi/

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 10 grudnia 2019 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

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

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

Prezydent Miasta Tychy
26 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE
o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą 
Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap 

I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 3 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i 
Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach 
pracy Urzędu. [1],[2],[3]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 10 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 16:30. [1]
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie 
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 21 stycznia 2020 r.  [4],[5]
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49,  
43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie: [6],[7]
•	 tradycyjnej - do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
•	 elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym

Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które 
zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (zakładka: Prawo lokalne --> Zarządzenia Prezydenta Miasta). [8]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu. [9]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą 
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: 
Zamierzenia władzy --> obwieszczenia --> zagospodarowanie przestrzenne --> 2019 Listopad).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [10],[11]

/-/ mgr Igor Śmietański
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej

Podstawa prawna:
[1]  art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym   Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
[3] Uchwała Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXV/556/08 Rady Miasta Tychy z dnia  27 
listopada 2008 r. Rady Miasta Tychy z dnia  27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi
[4] art. 18 ust. 1 – u.p.z.p.
[5] art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p.
[6] art. 18 ust 2 – u.p.z.p.
[7] art. 18 ust 3 – u.p.z.p.
[8] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p.
[9] art. 20 – u.p.z.p.
[10] art. 8a ust 1 – u.p.z.p.
[11] art. 17a – u.p.z.p.

komunikaty reklama
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Kończy się nabór wniosków 
oraz realizacja ostatniego etapu 
Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji dla miasta Tychy na lata 
2016–2020. Mieszkańcy, którzy 
jeszcze nie złożyli wniosku, 
a są zainteresowani uzyskaniem 
dotacji na wymianę kotła, mogą 
to zrobić jeszcze przez miesiąc: 
do 20 grudnia 2019 r. w Punkcie 
Obsługi Klienta Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji przy 
ul. Barona 30.

W przyszłym roku rozpocznie 
się realizacja piątego i ostatniego 
etapu Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji dla miasta Tychy, 
opracowanego na lata 2016–
2020.

– Ze względu na dużą liczbę 
niezrealizowanych wniosków, V 
etap będzie etapem dwuletnim, 
tak by wszyscy mieszkańcy zapi-
sani do programu wymienili sta-
re kotły na bardziej ekologiczne 
źródła ciepła. Planujemy w tym 
czasie wymienić ich 660. Dzię-
kuję mieszkańcom za tak duże 
zainteresowanie programem 
i za wszystkie złożone wnioski. 
To dowód na to, że jesteśmy co-
raz bardziej świadomi i gotowi 
podejmować decyzje, których 
stawką jest zdrowie nasze i na-
szych dzieci. W tym czasie bę-
dziemy pracować nad nowym 
gminnym Programem Ograni-
czenia Niskiej Emisji – mówi 
Aneta Moczkowska, zastępca 
prezydenta Tychów ds. zrówno-
ważonego rozwoju.

Mieszkańcy, którzy jeszcze nie 
złożyli wniosku, a są zaintereso-
wani uzyskaniem dotacji na wy-

mianę kotła, mogą to zrobić do 20 
grudnia 2019r. w Punkcie Obsłu-
gi Klienta Programu Ogranicze-
nia Niskiej Emisji, zlokalizowa-
nym przy ul. Barona 30.

– Wraz z zakończeniem nabo-
ru wniosków o wymianę źródła 
ciepła, zawieszona zostanie dzia-
łalność Punktu Obsługi Klienta 
Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji. Działalność POK zosta-
nie wznowiona w styczniu 2020r., 
po podpisaniu umowy z Opera-
torem odpowiedzialnym za reali-
zację V etapu Programu – mówi 
Anna Warzecha, naczelnik wy-
działu Komunalnego, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa UM Ty-
chy.

Od 20 listopada br. obowiązu-
je także zaktualizowany „Regu-
lamin określający zasady i tryb 
udzielania oraz rozliczania dota-
cji na dofinansowanie wymiany 
źródeł ciepła, działań termomo-
dernizacyjnych w budynkach in-
dywidualnych w ramach Progra-
mu Ograniczenia Niskiej Emisji 

dla miasta Tychy. Zmiana do-
tyczy przede wszystkim cza-
su obowiązywania programu 
z trybu „ciągłego” na czasowy, 
w nowym regulaminie doprecy-
zowano także standardy wymia-
ny kotła na paliwo stałe zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego.

W tym  roku wykonanych zo-
stało łącznie 455 modernizacji 
polegających na wymianie źród-
ła ciepła oraz termomoderniza-
cji jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych. W sumie w latach 
2016 do 2019 wymieniono 1342 
kotły na ekologiczne.

Tychy były pierwszym mia-
stem w Polsce, które wprowadzi-
ło w 2003 roku I Program Ogra-
niczenia Niskiej Emisji. Wówczas 
wymieniono 2200 kotłów węglo-
wych na nowe i bardziej ekolo-
giczne źródła ciepła. Wydano 
na ten cel w sumie 23 mln 849 
tys. złotych, z czego sama dota-
cja wyniosła ponad 15 milionów 
złotych. Mn ●

urząD Miasta 
tychy ogŁasza 
nabór wniosków 
na terMoMoDernizację 
jeDnoroDzinnych 
buDynków Mieszkalnych 
(ocieplenie ścian, 
Dachów, stropoDachów 
lub wyMianę okien). 
wnioski bęDzie 
Można skŁaDać 4, 6, 11 
i 13 gruDnia w punkcie 
obsŁugi klienta 
prograMu ograniczenia 
niskiej eMisji. nabór 
wniosków Dotyczyć 
bęDzie inwestycji, które 
realizowane bęDą 
w latach 2020 i 2021.

Punkt Obsługi Klienta Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji mie-
ści się przy ul. Barona 30, I piętro, 
pok. 216. POK czynny jest w śro-
dę: 9-18 i w piątek: 9-16.
Wniosek na termomodernizację 
budynku mieszkalnego dostęp-
ny jest:
– na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Tychy: www.umtychy.pl/
niskaemisja,
– na stronie internetowej Operato-
ra: www.niskaemisja.ekoscan.pl
– w sekretariacie Wydziału Ko-
munalnego Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, 
VIII piętro, pok. 803
– W POK PONE ul. Barona 30, 
I piętro, pok. 216
Do wniosku należy dołączyć:
1. Aktualny odpis księgi wieczystej 
nieruchomości zabudowanej, nie 
starszy niż 6 miesięcy (odpis ten 

winien zawierać zaktualizowane 
wpisy odpowiadające obecnemu 
stanowi formalno-prawnemu) 
lub wydruk z Centralnej Bazy Da-
nych Ksiąg Wieczystych (dostęp-
ny na stronie: https://ekw.ms.gov.
pl). W przypadku funkcjonowania 
dwóch niezależnych źródeł ciepła 
oraz instalacji centralnego ogrze-
wania w jednym budynku, odręb-
ny podział własności nie jest wy-
magany w Księdze Wieczystej.
2. Wypis z ewidencji budyn-
ku – w przypadku braku zapisu 
w księdze wieczystej informacji 
o budynku (wypis należy pobrać 
z Wydziału Geodezji Urzędu Mia-
sta Tychy).
3. Oryginał pełnomocnictwa do re-
prezentowania i zawierania umów, 
udzielonego przez wszystkich po-
zostałych współwłaścicieli budyn-
ku (w przypadku współwłasności 
budynku) zgodny z załącznikiem 
nr 3 do Regulaminu lub potwier-
dzoną notarialnie kopię pełno-
mocnictwa. Spadkobierca nieru-
chomości dołącza postanowienie 
o stwierdzeniu nabycia spadku.

4. Świadectwo emisyjno–energe-
tyczne posiadanego źródła ciepła, 
wydane przez akredytowane labo-
ratorium (dotyczy kotłów na pa-
liwo stałe).

UWAGA: dofinansowanie 
do termomodernizacji budyn-
ku, będzie możliwe w przypad-
ku, gdy wiek pieca/kotła na pali-
wo stałe nie będzie starszy niż 10 
lat i będzie on posiadał certyfikat 
wydany przez laboratorium ba-
dawcze posiadające akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji 
lub jednostki akredytującej pań-
stwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej potwierdzający spełnie-
nie wymogów 3, 4 lub 5 klasy wg 
kryteriów zawartych w normie PN
-EN 303-5:2012.

Wnioski niezrealizowane 
w 2019 r. pozostają bez rozpatrze-
nia. Mieszkańcy nadal zaintereso-
wani uzyskaniem dofinansowania 
na termomodernizację swoich bu-
dynków mieszkalnych są zobowią-
zani do złożenia nowego wniosku 
wraz z aktualnym odpisem księgi 
wieczystej. Mn ●

upływa termin złożenia wniosku do pone. uzyskaj dotacje na wymianę kotła centralnego 
ogrzewania.

OSTATNIA SZANSA
oCiePl, Wymień oKna
NAbóR WNIOSKóW NA TERMOMODERNIZAcJę JEDNORODZINNych buDyNKóW 
MIESZKALNych.

ar
c.

Tyska policja zatrzymała pracow-
nicę jednego z banków, która jest 
podejrzana o dokonywanie nie-
autoryzowanych transakcji na 
rachunkach oraz wypłat gotówki 
z rachunków klientów na łączną 
kwotę 70 tys. złotych.

Za popełnione przestępstwo 
podejrzanej grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności. Decyzją 
prokuratora, do czasu rozpoczę-
cia procesu w sądzie, pracowni-
ca banku została objęta policyj-
nym dozorem. ls ●

70 tysięcy złotych w ciągu 4 lat.

OKrADAłA KLIENTÓW
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przez kilka Miesięcy 
urzęDnicy i eksperci 
pracowali naD 
stworzenieM 
wytycznych 
określających politykę 
w zakresie zarząDzania 
i utrzyMania terenów 
zieleni w naszyM 
Mieście. w opracowaniu 
zawarto MięDzy innyMi 
zasaDy związane 
z projektowanieM 
obszarów zieleni, 
poDwórek, skwerów, 
a także zasaDy 
Dotyczące nasaDzenia 
Drzew czy Dbania 
o MaŁą retencję. prace 
naD DokuMenteM 
zainicjowaŁa aneta 
Moczkowska zastępca 
prezyDenta Miasta 
Ds. zrównoważonego 
rozwoju.

– Tego typu dokumenty są już 
standardem w Unii Europej-
skiej. W Polsce powstały do tej 
pory w kilku miastach, m.in. 
w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu 
czy Warszawie – informuje wi-
ceprezydent A. Moczkowska. 
– Tyski dokument, zawiera wy-
tyczne dobrego projektowania, 
podpowiada jak planować miej-
skie przestrzenie, by wszyscy czuli 
się w nich dobrze, by było w nich 
miejsce dla wszystkich. Jednym 
słowem „System zarządzania 
publicznymi terenami zielonymi 
dla miasta Tychy” stanowi próbę 
odpowiedzi na pytanie: jak orga-
nizować naszą tyską przestrzeń, 
by była ona przyjazna mieszkań-
com i środowisku naturalnemu? 

Opracowanie i przyjęcie standar-
dów dotyczących utrzymania zie-
leni w miastach zaleca również 
Najwyższa Izba Kontroli – dodaje 
zastępca prezydenta.

mądre wybory
W listopadzie odbyły się spot-
kania podsumowujące prace 
przygotowawcze nad dokumen-
tem. Udział wzięli w nich radni, 
ekolodzy, przedstawiciele spół-
dzielni mieszkaniowych i spółek 
miejskich oraz urzędnicy. Obec-
ni byli również eksperci: arch. 
Aleksandra Hantkiewicz-Lejman, 
arch. Paweł Jaworski oraz arch. 
krajobrazu Tomasz Kurtek, pod 
kierunkiem których powstało 
to opracowanie. Na spotkaniach 
wielokrotnie podkreślano, że pro-
cesy podejmowania decyzji, doty-
czące rozwoju miast często wy-
magają dokonywania wyborów 
pomiędzy ochroną przyrody, 
a rozbudową infrastruktury czy 
zabudowy. Dlatego dziś niezbęd-
ne jest wprowadzanie standardów 
zarządzania zielenią w mieście, 
aby wypracować kompromis po-
między koniecznością rozwoju 
infrastrukturalnego, a ochroną 
środowiska naturalnego. Zgodnie 
z harmonogramem prac wdro-
żenie dokumentu rozpocznie się 
w styczniu przyszłego roku.

– Teraz przed nami najtrudniej-
szy etap czyli systematyczne wpro-
wadzanie w życie wypracowanych 
wytycznych i ich weryfikacja. Nie 
jest to proste zadanie, bo wymaga 
koordynacji prac wielu podmiotów 
oraz działań edukacyjnych podno-
szących świadomość ekologiczną 
urzędników, mieszkańców, a tak-
że inwestorów czy developerów, 

jednym słowem nas wszystkich – 
mówi Aneta Moczkowska. – Dla-
tego postanowiliśmy, że opraco-
wany przez nas dokument będzie 
miał w 2020 r. charakter pilotażo-
wy. W ciągu przyszłego roku chce-
my zbierać uwagi, które pozwo-
lą na systematyczną weryfikację 
jego założeń. Zależy nam przede 
wszystkim na tym, aby opraco-
wane wytyczne znalazły się w za-
pisach procedur przetargowych. 
Sadząc drzewa i krzewy chcemy 
stosować odpowiedni dobór ga-
tunków roślin oraz odpowiednie 
sposoby ich pielęgnacji. To wszyst-
ko przed nami, tego musimy się 
w mieście wszyscy uczyć.

skuteczne zarządzanie zielenią
Dziś zieleń miejska określana jest 
często mianem „zielonej infra-
struktury”, ponieważ dokładnie 
tak jak infrastruktura technicz-
na znacząco podnosi komfort 
i jakość życia w mieście. I tak 
jak kiedyś zieleń w mieście po-
strzegano jako małe, izolowane 
przestrzenie, to dziś mówi się 
o potrzebie kształtowania kom-
pleksowych systemów przyrod-
niczych miast.

– Tereny zieleni są jednym 
z najważniejszych elementów 
przestrzeni publicznej, znaczą-
co wpływających na warunki ży-
cia w mieście – mówi Agniesz-
ka Lyszczok dyrektor Tyskiego 
Zakładu Usług Komunalnych. – 
Istotne jest utrzymywanie tych 
terenów w jak najlepszym stanie 
oraz takie ich zagospodarowa-
nie, aby mogła z nich korzystać 
jak największa liczba mieszkań-
ców zgodnie ze swoimi potrze-
bami i zainteresowaniami. Dla-
tego właśnie zdecydowaliśmy się 
na opracowanie i przyjęcie stan-
dardów utrzymania zieleni po-
zwalające na lepsze i skutecz-
niejsze nimi zarządzanie. Sporo 
ważnych i trudnych wyzwań 
przed nami, jednakże w trosce 
o nasze zdrowie, środowisko, 
klimat musimy je systematycz-
nie podejmować.

Stosowanie standardów ujętych 
w „Systemie Zarządzania publicz-
nymi terenami zielonymi dla mia-
sta Tychy” ma także zapobiegać 
bezzasadnemu usuwaniu zieleni 
z terenów publicznych czy pomóc 
mieszkańcom w przygotowaniu 
projektów do Budżetu Obywatel-

skiego. Dzięki temu ostatecznie 
zwiększy się liczba dobrze urzą-
dzonych miejsc wypoczynku dla 
mieszkańców.

Potrzebna współpraca
– Zawarte w dokumencie stan-
dardy powinny stanowić wy-
tyczne nie tylko dla Tyskiego 
Zakładu Usług Komunalnych, 
ale także dla pracowników ty-
skich spółek miejskich, spół-
dzielni mieszkaniowych, miesz-
kańców, którzy na co dzień mają 
wpływ na kształtowanie miej-
skich przestrzeni – mówi Aneta 
Moczkowska. – Bardzo liczymy 
na ich zaangażowanie i współpra-
cę przy stosowaniu opracowanych 
wytycznych, jak również przy ich 
weryfikacji. Przestrzeń publicz-
na jest sercem miasta, która po-

winna tętnić życiem, integrować 
mieszkańców i tworzyć pole dla 
wspólnych inicjatyw. Pamiętajmy 
również, że tereny zieleni to do-
stawca czystego powietrza, zdro-
wia, gwarancja retencji wody, 
poprawy mikroklimatu oraz miej-
sce rekreacji. Świadomie lub nie, 
wszyscy jesteśmy użytkownikami 
przyrody i korzystamy z dostar-

czanych przez nią dóbr. Jednak, 
żeby tak było nadal, żeby taką 
szansę miały także nasze dzie-
ci i wnuki, trzeba o nią zadbać 
i stworzyć dla niej odpowiednie 
warunki – podsumowuje zastępca 
prezydenta Tychów.

Z dokumentem można się za-
poznać na stronie: umtychy.pl/dla
-mieszkancow. rn ●

Zielona deKada dla tyChóW!
zakończyŁy się prace naD DokuMenteM PN. „SySTEM ZARZąDZANIA PubLIcZNyMI TERENAMI ZIELONyMI DLA MIASTA Tychy”.

Przewodnicząca  
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

zawiadamia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 

28 listopada 2019 r. na godz. 1300 
do sali nr 102 Urzędu Miasta Tychy  

przy Alei Niepodległości 49
 sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji

/-/ Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy. 

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

ul. Barona 30
lokal nr 305 II piętro powierzchnia 22,44m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 900

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 27,00 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 10 grudnia 2019 r. przelewem na konto 

nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A lub w kasie Urzędu/w przypadku przegrania 
przetargu kwota ta podlega zwrotowi/

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 10 grudnia 2019 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
	oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 

szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
	deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania 

umowy najmu
	oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
	oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu 

złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,

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

komunikat

komunikat
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7 listopada w SP 13 odbyła się 
konferencja, podczas której dy-
rektor SP 13 Marianna Niesob-
ska oraz nauczyciele uczestniczą-
cy w projekcie dzielili się swoimi 
doświadczeniami z kolegami i ko-
leżankami z innych tyskich pod-
stawówek.

Podczas konferencji nauczy-
ciele opowiadali m.in o meto-
dzie CLIL (Content and Lan-
guage Integrated Learning) 
– rekomendowanej przez Komi-
sję Europejską. Metoda ta doty-

czy zintegrowanego kształcenia 
przedmiotowo-językowego op-
artego na jednoczesnym prze-
kazywaniu treści z dziedziny 
nauczanych przedmiotów i ele-
mentów języka obcego. Istot-
ne cechy tej metody to m.in. 
praca w grupie, dobór ćwiczeń 
uwzględniający różne typy inte-
ligencji uczniów, nauka poprzez 
kanały sensoryczne. Zajęcia 
mogą przybierać różną formę, 
np. praca w grupach, warsztaty, 
prezentacje video. Podczas lek-

cji dzieci oswajają się ze słowni-
ctwem przydatnym na lekcjach 
danego przedmiotu.

SP 13 jako szkoła z oddzia-
łami dwujęzycznymi, postawiła 
na rozwijanie takich właśnie na-
rzędzi. Nauczyciele prezentowali 
pracę metodą CLIL podczas lek-
cji pokazowych, towarzyszących 
konferencji – m.in. lekcji muzy-
ki (Elżbieta Borowska i Izabela 
Lipińska) i fizyki (Jan Jończyk 
i Ilona Studzińska). Nauczycie-
le uczestniczący w konferencji 
otrzymali przygotowane przez 
swoich kolegów materiały dy-
daktyczne i przykładowe scena-
riusze lekcji.

Jednak oprócz fachowej wie-
dzy dotyczącej technik i metod 
nauczania, kadra SP 13 chęt-
nie dzieliła się też ważnymi do-
świadczeniami organizacyjny-
mi – od samego przygotowania 
projektu, poprzez formalności 
związane z otrzymaniem grantu, 
aż po rozwiązywanie nieoczeki-
wanych trudności, jakie mogą 
wystąpić już podczas realiza-

cji projektu. – To duże wyzwa-
nie, które może czasami przy-
tłaczać i wymaga wiele pracy, 

ale wszyscy nauczyciele którzy 
wzięli udział w kursach, bardzo 
sobie chwalą to doświadczenie. 

Naprawdę warto – przekonywa-
łą Marianna Niesobska. 
sylwia witMan ●

po raz trzeci w tyM roku 
wręczono w tychach 
MeDale za DŁugoletnie 
pożycie MaŁżeńskie. 
w MinionyM tygoDniu 
34 pary oDebraŁy 
oDznaczenia z rąk 
zastępcy prezyDenta 
Miasta igora 
śMietańskiego, który 
w iMieniu prezyDenta rp 
wręczyŁ wyróżnienia 
za 50-lecie pożycia 
MaŁżeńskiego. w suMie 
w tyM roku w tychach 
MeDale otrzyMaŁo 99 
par.

Prezydenckie życzenia
– 50-lecie pożycia małżeńskie-
go to ważny moment dla was, 
ale też dla waszych rodzin i nas 
wszystkich, bo jesteście częścią 
tego miasta, tworzycie jego hi-
storię. Mam zaszczyt wręczyć 
wam te medale i w symboliczny 
sposób podziękować za wspól-

ne życie. Życzę wam dobrego 
zdrowia i jak najwięcej uśmie-
chu na twarzy – mówił do obec-
nych na uroczystości jubilatów 
Igor Śmietański.

Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie ustanowiono jako 
nagrodę dla osób, które przeżyły 
50 lat w jednym związku małżeń-
skim. Został ustanowiony usta-
wą z dnia 17 lutego 1960 o orde-
rach i odznaczeniach, a włączony 
do obecnego systemu odznaczeń 
państwowych ustawą z 16 paź-
dziernika 1992 r. Medale te są naj-
częściej nadawanym odznacze-
niem przez prezydenta RP, które 
wręcza się obojgu małżonkom 
obchodzącym 50-lecie roczni-
cy ślubu. W imieniu prezyden-
ta RP wręczają je marszałkowie, 
starostowie czy prezydenci miast 
polskich. W Tychach wręczenia 
odznaczeń dokonuje Prezydent 
Miasta Tychy, na specjalnej uro-
czystości organizowanej przez 
Urząd Stanu Cywilnego.

uhonorowani
W ubiegłym tygodniu odzna-
czenia odebrali: Adam i Anna 
Banasiak, Jan i Krystyna Bawoł, 
Walerian i Aleksandra Bielewicz, 
Karol i Jolanta Bryła, Stanisław 
i Anna Ciuśniak, Andrzej i Maria 
Czmok, Henryk i Elżbieta Dłu-
goń, Edward i Grażyna Drogosz, 
Józef i Helena Ejchorst, Leopold 
i Jadwiga Fabian, Marian i Ur-
szula Falkus, Bronisław i Józefa 
Gociek, Piotr i Władysława Grze-
siak, Alfred i Krystyna Hetmań-
ska, Hubert i Maria Januszewski, 
Jerzy i Maria Jurowicz, Marian 
i Janina Kania, Kazimierz i Irena 
Kołodziejczyk, Stefan i Marian-
na Konieczny, Stanisław i Daniela 
Koźmińska, Janusz i Felicja Krzy-
woń, Tadeusz i Cecylia Kulpiń-
ska, Antoni i Irena Kut, Gerard 
i Anna Mikołajczak, Marian i Da-
niela Niemiec, Zdzisław i Janina 
Pilińska, Stanisław i Irena Pluta, 
Marian i Teodora Stolecka, Grze-
gorz i Bogusława Szymczuk, Aloj-

zy i Łucja Ścierska, Andrzej i Gra-
żyna Wolny, Jan i Irena Wójcik, 
Aleksander i Elżbieta Wywiał oraz 
Jan i Alina Żołneczko. W uroczy-

stości wzięli udział także Maria 
i Mieczysław Słonina oraz Helena 
i Czesław Szilder, którzy w tym 
roku obchodzą sześćdziesiątą 

rocznicę ślubu. W poprzednich 
tegorocznych uroczystościach po-
dobne gratulacje odebrały 4 inne 
pary. kaMil peszat ●

leKCja fiZyKi Po angielsKu
szkoŁa poDstawowa nr 13 TO KOLEJNA TySKA PODSTAWóWKA, KTóRA POSTAWIłA NA PODNOSZENIE KWALIfIKAcJI NAucZycIELI W RAMAch PROGRAMu ERASMuS+.

„Young Learners” - lekcja pokazowa nauczania języka obcego w klasach młodszych.

PraWie setKa Z PięćdZiesiątKą
w tyM roku już 99 par oDebraŁo MeDale ZA DłuGOLETNIE POżycIE.

Liczba par, które corocznie honorowane są Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie świadczy tym, ze tyszanie są raczej stali w uczuciach.
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anprojekt „new school new challenges – nowa 
szkoŁa nowe wyzwania” w raMach erasMus+, byŁ 
realizowany w latach 2018-2019. w tyM czasie 
11 nauczycieli wyjechaŁo na tygoDniowe lub 
DwutygoDniowe szkolenia i kursy, Doskonalące 
ich uMiejętności w zakresie M.in. nauczania 
języka obcego i projektowej MetoDy pracy 
z uczniaMi. kursy oDbywaŁy się, M.in. na Malcie, 
w anglii (oxforD, Manchester), irlanDii (Dublin), 
portugalii i hiszpanii. pierwszy wyjazD – kurs 
Dla Dyrektorów szkóŁ, w któryM uczestniczyŁa 
Marianna niesobska, oDbyŁ się we wrześniu 2018 r. 
na ostatni kurs w raMach projektu nauczyciele sp 
13 wyjechali w paźDzierniku 2019 r.
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TYSKI Informator SamorządowY Nr 40/616

CENTRUM  
DLA SENIORÓW

CUS zajmuje powierzchnię ponad 600 m kw. 
Znajdują się w nim 3 mieszkania chronione 
(w tym jedno rotacyjne) dla około 22 osób, 
5 mieszkań komunalnych oraz filia Klubu 
Seniora i  Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej „Wrzos”. Z oferty DDPS będzie 
mogło skorzystać 30 osób wybranych 
w przeprowadzonej wcześniej rekrutacji. 
Uczestnikami projektu będą w pierwszej 
kolejności osoby z tyskich obszarów 
rewitalizacji: os. A, H, Ł, N i O oraz Czułów 
Osada.

w budynku będzie także działał Klub Seniora dla osób chętnych 
na wszelkiego typu zajęcia aktywizujące. do Klubu Seniora 
nie będzie rekrutacji. Na zajęcia mogą przychodzić osoby 
„z marszu”. wachlarz zajęć będzie bardzo szeroki i ciekawy: 

Pierwsi lokatorzy otwartego w minionym tygodniu Centrum Usług Społecznościowych przy 
ul. Edukacji 11 otrzymali klucze do mieszkań i rośliny doniczkowe „na dobry początek”. 
Wręczyli je zastępcy prezydenta Tychów: Aneta Moczkowska i Maciej Gramatyka.
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rękodzieło•	
rysunek•	
malarstwo•	
haft•	
praca w glinie•	

muzykoterapia•	
obsługa komputera•	
„trening pamięci”•	
warsztaty kulinarne•	
zajęcia ruchowe•	

Bloki tematyczne:
żyjmy zdrowo•	
żyjmy bezpiecznie•	
poznaję świat•	

ciekawi ludzie – ciekawe •	
zawody
moje pasje•	
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już po raz kolejny 
wojewóDzki szpital 
specjalistyczny 
Megrez realizuje 
projekt Dotyczący 
Depresji poD nazwą 
„DziaŁania eDukacyjno-
inforMacyjne 
w zakresie proMocji 
zDrowia psychicznego 
i zapobiegania 
zaburzenioM 
psychicznyM oraz 
szkolenia w zakresie 
proMocji zDrowia 
psychicznego”.

Działania są odpowiedzią na na-
rastające problemy psychiczne 
młodzieży. Z roku na rok obser-
wuje się bowiem wzrost zachoro-
wań na depresje u dzieci i mło-
dzieży. Niepokojący wydaje się 
również fakt, że średnia wieku, 
w którym diagnozuje się depre-
sje coraz bardziej się obniża. Pro-
gram, finansowany ze środków 
Miasta Tychy, będzie realizowa-
ny do końca 2019 roku. Prowadzi 
go Eliza Cieślikowska: szpitalny 
psycholog, terapeuta, interwent 
kryzysowy, certyfikowany specja-
lista ds. przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie.

depresja wyniszcza
Depresja to słowo, które wywo-
łuje lęk w sercach wielu osób. 
To wyniszczająca choroba i źród-
ło cierpienia. Można ją porównać 
do emocjonalnego paraliżu. Po-
woduje emocjonalny ból, kom-
plikuje życie codzienne, rodzin-
ne, szkolne i zawodowe, zwiększa 
podatność na inne choroby… Dla 
pacjentów chorych na depresję 
jednym z najbardziej bolesnych 
aspektów ich choroby jest po-
czucie bezradności i bezsilności. 
Chorzy czują się jak w pułap-
ce, są zrozpaczeni, nie mają na-
dziei na poprawę… To choroba, 
na którą nikt nie jest odporny… 
Depresja jest raczej konsekwen-
cją tego, że było się silnym zbyt 
długo. Dlatego istotna jest uważ-
ność i otwartość na drugiego 
człowieka!

Objawem najbardziej bolesnym 
i wyraźnym w depresji jest smutek. 
Oprócz niego pacjent bywa przy-
gnębiony, często płacze, może od-
czuwać także wewnętrzną pust-
kę, rozczarowanie czy frustrację. 
Drobny problem może pacjen-
ta załamać lub doprowadzić go 
do wybuchu gniewu. Człowiek 
z depresją czuje się bezwartościo-
wy, brakuje mu pewności siebie, 
ulega cudzym opiniom, nienawi-
dzi siebie. Taki pacjent mówi: „je-
stem do niczego”, „nie potrafię tego 
zrobić”. Pojawiająca się w depresji 
apatia, czyli unikanie kontaktów 
z innymi, utrata aktywności, re-
zygnacja z pasji sprawia, że życie 
chorego staje się mniej przyjemne 
i może doprowadzić do pogłębie-
nia się depresji.

objawów jest wiele
Chory na depresję zazwyczaj jest 
bardzo wrażliwy na krytykę i od-
rzucenie; w obecności innych jest 
skrępowany i czuje się samotny. 
Wyniszczająco na pacjenta działa 
poczucie winy i przeświadczenie, 
że jest złym człowiekiem oraz ne-
gatywne i pesymistyczne myśle-

nie. Charakterystyczne dla osoby 
chorej na depresję są zaburzenia 
snu – nieprawidłowości dotyczą 
wczesnego budzenia się, częste-
go budzenia się w środku nocy, 
nadmiernej senności i złej jakości 
snu. Nagły wzrost apetytu lub jego 
utrata bądź wyraźna zmiana wagi 
ciała może być objawem depresji. 
Wielu chorych na depresję mówi: 
„czuję się potwornie zmęczony; 
kładę się spać zmęczony i wstaję 
zmęczony”. Często zapominanie 
i trudności z koncentracją uwagi 
są spowodowane depresją. Nad-
używanie alkoholu lub środków 
psychotropowych służy łagodze-
niu bólu doświadczanego w de-
presji. Ponad połowa pacjentów 
z depresją odczuwa silny nie-
pokój, nerwowość, zamartwia-
nie się i rozdrażnienie. Pacjent, 
który choruje na depresję mówi 
o braku sił i o tym, że nie panuje 
już nad swoim życiem. Twierdzi, 
że to co robi i to czego chce nie 
ma już znaczenia. Osoba w depre-
sji wycofuje się do bezpiecznego 
miejsca – do własnego wnętrza. 
Duże jest zagrożenie życia na sku-
tek przeżywania stanów depresyj-
nych. Dlatego warto szybko roz-
począć leczenie, aby rozmyślania 
o śmierci nie wydawały się ulgą. 
DEPRESJĘ U LUDZI TRZEBA 
LECZYĆ!

Traumatyczne doświadcze-
nia z dzieciństwa zwiększają po-
datność człowieka na depresję, 
ale choroba jest również reakcją 
na jakieś zmiany w życiu a cza-
sem pojawia się niespodziewanie. 
Najczęstszym wydarzeniem, któ-
re prowadzi do depresji jest strata 
bliskiego człowieka: np. w wyni-
ku śmierci, rozwodu, wyprowa-
dzenia się dziecka z domu. Wiele 
wydarzeń, które mogą prowadzić 
do utraty szacunku do samego 
siebie często prowadzą do depre-
sji np. osobiste porażki (np. brak 
awansu zawodowego), krytyka, 
popełnione błędy. Przewlekły ból 
może prowadzić do depresji, po-
nieważ jest źródłem stresu.

Warto szukać pomocy
Brak nadziei na poprawę i pe-
symizm są często przyczyną re-
zygnacji z szukania pomocy. 
W przypadku depresji niezwy-
kle ważne jest szybkie i popraw-
ne jej rozpoznanie, ponieważ 
pozwala to na skuteczne wyle-
czenie. W celu podjęcia leczenia 
należy skontaktować się z leka-
rzem zdrowia psychicznego (lub 
lekarzem rodzinnym) i psycho-
logiem. Wszystko zaczyna się 
od pierwszego kroku – od decy-
zji o szukaniu poMOCy. Zwykle 

wystarcza życzliwa rada, aby za-
cząć szukać pomocy – trzeba na-
mawiać swoich bliskich na wizyty 
u specjalisty. Warto umówić się 
na taką wizytę. Lęk przed wizytą 
u specjalisty jest czymś natural-
nym. Kiedy zły nastrój utrzymuje 
się całymi tygodniami, to warto 
jak najszybciej rozpocząć lecze-
nie i skrócić sobie udrękę. Ponad 
80% właściwie leczonych pacjen-
tów szybko zaczyna odzyskiwać 
równowagę emocjonalną. Leki 
pomagają stanąć na nogi. Leki, 
którymi dysponuje współczesna 
psychiatria, są na ogół bardzo 
dobrze tolerowane – pomagają 
bez wyraźnych efektów niepożą-
danych. Po nowoczesnych lekach 
się nie tyje, nie jest się otępiałym 
ani sennym, natomiast popra-
wiają się funkcje poznawcze – 
myślenie, koncentracja, pamięć. 
Pacjentom z depresją potrzebne 
są praktyczne i skuteczne wska-
zówki do walki z chorobą, które 
w sposób prosty i łatwy będą mo-
gli zastosować. Pomocna w tym 
jest psychoterapia, która pozwa-
la na lepsze zrozumienie siebie, 
swoich motywacji, daje większy 
wgląd we własne emocje. Świado-
mość, że można samemu coś zro-
bić, żeby zmienić sytuację i zna-
leźć w sobie siły do pokonania 
depresji daje pacjentom MOC. 
Odbudowanie zaufania we własne 
możliwości i szacunku dla siebie 
samego to ważny element walki 
z depresją. Pomocne jest w tym 
specjalistyczne leczenie.

Choruje cała rodzina
Pamiętajmy, że kiedy ktoś choruje 
na depresję to choruje cała rodzi-
na, która spotyka się z wieloma 
trudnościami. Zazwyczaj przyja-
ciele i bliscy opiekują się i stara-
ją się pomóc osobie chorej. Nie-
które rodzaje pomocy dodają siły, 
ale bywają takie, które osłabiają 
i zabierają. Zdania: „wszystko bę-
dzie dobrze”, „nie jest tak źle”, „nie 
powinieneś się tak przejmować” 
to zdania szkodliwe, które nie po-
magają. Są to zdania, które obni-
żają samoocenę chorego i pogłę-
biają depresję. Warto powiedzieć: 
„zależy mi na Tobie, chcę Ci po-
móc, będę Cię wspierać”. Zda-
rza się, że towarzystwo chorego 
na depresję jest przykre i osoby 
dotąd bliskie nagle odsuwają się 
od chorego. Przeżywanie czyje-
goś smutku jest nieprzyjemnym 
doświadczeniem, które często 
przypomina o własnych trudnych 
sytuacjach. Ponadto wiele osób 
często nie wie co powiedzieć. Jeśli 
rodzina nie rozumie istoty cho-
roby, to chory z depresją czuje 

się bardzo samotny, a w depresji 
bardzo ważne jest, aby nie tracić 
kontaktu z ludźmi.
WaRtO Pamiętać, że De-
PReSja jeSt:

powszechna (dotyka milio-•	
ny ludzi; Światowa Organiza-
cja Zdrowia (WHO) ostrzega, 
że w 2021 roku depresja będzie 
najpoważniejszym problemem 
zdrowotnym na świecie);
poważna (jest źródłem ogrom-•	
nego cierpienia, nieleczona 
może trwać wiele miesięcy);
uleczalna (jest nadzieja na po-•	
prawę).
Mimo to, tylko jedna na trzy 

osoby, które chorują na depresję 
szuka pomocy.

Artykuł napisany w ramach 
Projektu dotyczącego DEPRE-
SJI i sfinansowanego ze środków 
Urzędu Miasta Tychy. ●

18 listopada zapisał się w histo-
rii tyskiego zakładu FCA Poland 
jako dzień, w którym z taśmy 
produkcyjnej zjechał 12-milio-
nowy samochód. Był to fiat 500. 
Z kolei trzy dni wcześniej został 
wyprodukowano 500-tysięczny 
egzemplarz lancii ypsilon.

Fiat 500 nadal jest najczęściej 
kupowanym autem miejskim 
w Europie. Od chwili rozpoczę-
cia wytwarzania tego modelu, 
czyli od 2007 roku, niemal cała 
produkcja tyskiego zakładu tra-
fia na eksport. Najwięcej „pięćse-
tek” jeździ we Włoszech, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Niemczech, Hi-
szpanii, Holandii i Japonii – w su-

mie w prawie 100 krajach świata. 
Jak poinformował FCA Poland, 
w roku 2018 wyprodukowano 
łącznie 259.448 sztuk samocho-
dów marek fiat, abarth i lancia 
z czego 99 proc. znalazło od-
biorców w 58 krajach na całym 
świecie.

FCA Poland jest jednym z naj-
ważniejszych inwestorów w Pol-
sce oraz jednym z największych 
pracodawców w regionie. Pracu-
je tutaj 2,5 tysiąca osób. Jednak 
zarówno produkcja, jak i zatrud-
nienie w ostatnich latach zmalały, 
głównie dlatego, że tyski zakład 
stracił model panda, a od 2016 
roku nie produkuje również for-

da ka. Potrzebą chwili staje się za-
tem rozpoczęcie produkcji no-
wego modelu. Czy tak się stanie 
po połączeniu koncernów FCA 
i PSA?

Od 1971 roku, kiedy to z linii 
montażowych FSM-u (Fabryka 
Samochodów Małolitrażowych) 
w Bielsku-Białej zjechały pierw-
sze syreny, najwięcej w Tychach 
i Bielsku-Białej wyprodukowano 
fiatów 126p – łącznie 3.318.674. 
Na drugim miejscu pod wzglę-
dem wielkości produkcji jest fiat 
500 – 2.302.362, a następnie pan-
da – 2.154.854, cinquecento – 
1.164.525 i seicento – 1.328.973. 
ls ●

w tyskiej fabryce fiat chrysler automobiles świętowano okrągłą liczbę wyprodukowanych 
samochodów.

FIAT Nr 12.000.000

FC
A P

ola
nd

eliZa CieślikOWSka:

– Zdaję sobie sprawę, że dla cierpiących na depresję, 
nawet przeczytanie tego tekstu może być trudnym zada‑
niem. Mam jednak nadzieję, ze ten artykuł odmieni życie 
chociaż jednego mieszkańca Tychów. Liczę, że podejmo‑
wana już pora drugi przez Szpital Wojewódzki i sfinanso‑
wana przez urząd Miasta kampania w naszym mieście, 
dotrze do wielu mieszkańców naszego miasta. Można wy‑
grać z depresją i wrócić do zdrowia – nie ma na co czekać. 
Warto umówić się na wizytę, żeby sobie pomóc. Zachę‑
cam, aby pójść do specjalisty, aby uzyskać poMOc. Warto 
szukać pomocy i nie odkładać tego na później. Pamiętajmy 
wszyscy, że z depresją można wygrać! A walkę o to co do‑
bre można rozpocząć już dzisiaj. „Depresję należy leczyć. 
Poproś o poMOc. Daj sobie szansę.”

dePresja to raK dusZy
wzrost zachorowań u DZIEcI I MłODZIEży NOTuJE SIę Z ROKu NA ROK.
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Bar Pod sKałKą
to bęDzie opowieść o architekturze, ALE u SPOREJ cZęŚcI cZyTELNIKóW MOżE WyWOłAć WSPOMNIENIA GASTRONOMIcZNE.

na osieDlu M, przy al. 
bielskiej, znajDuje 
się niewielki pawilon, 
który choć nie peŁni 
Dzisiaj pierwotnej 
funkcji, stanowi ważny 
eleMent koMpozycji 
caŁego osieDla.

Prace nad projektem osiedla roz-
poczęto w 1971 roku, koncepcja 
urbanistyczna powstała pod 
wodzą Hanny Adamczewskiej-
Wejchert, budynki mieszkalne 
opracowała Maria Czyżewska. 
W obrębie osiedla powstała tak-
że szkoła i przedszkole, pawilon 
handlowy i usługowy oraz nasz 
bohater, czyli Bar pod Skałką. 
Zaprojektowali go Ewa i Marek 
Dziekońscy. 

Cóż było w nim takiego wy-
jątkowego, że warto mu poświę-
cić cały artykuł? Z punktu wi-
dzenia historyka architektury 
odpowiedź na to pytanie jest pro-
sta i zawiera się w jednym wy-
razie – wszystko! Ale zacznijmy 
od tego, co było wyjątkowe-
go w budowaniu tyskich osied-
li. Równolegle z budową blo-
ków lub tylko niewiele później 
powstawały też obiekty usługo-
we i szkoły lub przedszkola. Nie 
było to normą w przypadku in-
nych polskich osiedli, na któ-
rych dopiero po kilku lub nawet 
po kilkunastu latach powstawały 
budynki z usługami. Ich miesz-
kańcy musieli po codzienne spra-
wunki iść niekiedy spory kawa-
łek drogi. Pół biedy, kiedy razem 
z blokami powstały też chodni-
ki, a nie trzeba było przedzierać 
się przez pozbawioną trawy zie-
mię lub błoto.

Bar pod Skałką został staran-
nie przemyślany, zarówno pod 
względem konstrukcji, wyglą-

du i rozplanowania. Funkcja ga-
stronomiczna, jaką pełnił, wy-
magała wprowadzenia szeregu 
elementów niezbędnych do pra-
widłowego użytkowania pawi-
lonu. Projektanci musieli więc 
uwzględnić takie pomieszczenia 
jak kuchnia, magazyn, chłodnia, 
zmywalnia, wydawalnia, nie mo-
gło zabraknąć także części biuro-
wej, no i najważniejszą z punktu 
widzenia klientów, czyli sali dla 
klientów. Co ciekawe zaplecze 
gastronomiczne zajmowało nie-
kiedy taką samą powierzchnię, 
jak część konsumpcyjna. 

Mając to na względzie, Dzie-
końscy podzielili rzut pawilonu 
na pół, ale aby go urozmaicić linię 
podziału poprowadzili po prze-
kątnej kwadratowego rzutu i dla-
tego sala konsumpcyjna miała 
kształt trójkąta. Ten prosty zabieg 
spowodował, że pawilon stał się 
nietuzinkowym przykładem ar-
chitektury służącej gastronomii.

Niezmiernie ciekawie przedsta-
wiała się także konstrukcja baru, 
którą opracował Jerzy Manjura. 
Płaski dach pawilonu opierał się 
na słupach o przekroju równora-
miennego krzyża. Słupy te wysta-
wały ponad linię dachu, urozmai-
cając bryłę budynku. Dodatkowym 
wyróżnikiem stał się także fryz, 
czyli pas znajdujący się na wysoko-
ści dachu, który został opracowany 
w betonie. Ma formę pionowych, 
jakby poszarpanych listew. Detal 
ten znamy też z budynku dwor-
ca i banków przy al. Niepodległo-
ści. Nad dachem nocą świecił neon 
z nazwą baru.

Projektanci pomyśleli także 
o tym, aby w sezonie letnim móc 
wykorzystać bar w sposób tro-
chę bardziej intensywny. Cofając 
ściany zewnętrzne w głąb, wyod-
rębnili podcienia, pod którymi 

ustawiano stoliki i krzesła. Miało 
to tym większy sens, biorąc pod 
uwagę fakt znacznie większej po-
pularności lokali gastronomicz-
nych właśnie latem.

Bar pod Skałką nie został 
usytuowany w centrum osied-
la, tylko na jego skraju, przy alei 
Bielskiej. Lokalizacja ta została 
wybrana dlatego, że był pomyśla-

ny nie tylko dla mieszkańców, ale 
także dla zmotoryzowanych po-
dróżnych przemieszczających się 
na trasie Katowice – Bielsko.

Dzisiaj pawilon nie pełni już 
swojej pierwotnej funkcji. Został 
także przebudowany. Zniknęły 
przeszklone witryny, zabudowa-
no podcień, zmieniono elewacje, 
układając na niej półkola z płytek 

klinkierowych. Ostatnimi ślada-
mi przeszłości są wystające ponad 
dach elementy tych charaktery-
stycznych słupów oraz betono-
wy fryz. I chyba tylko wprawne 
oko miłośnika architektury po-
trafi dostrzec ideę, jaka przyświe-
cała projektantom. 

Architektura ma służyć jej 
użytkownikom, niczego złego 

nie ma w tym, że zmienia funk-
cję. Zmiany te powinny być 
jednak robione z poszanowa-
niem pierwotnej tkanki i pomy-
słu projektanta. Tym bardziej, 
że innowacje te wprowadzają 
często koledzy po fachu tych 
pierwszych, czyli waśnie ar-
chitekci.  anna syska ●

Bar pod Skałką – zdjęcie z 1977 roku. Fot. ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

MIASTO NA WArSZTACIE (40)

w gruDniu tyska raDa 
seniorów zaprasza 
na Dyżury staŁe w każDy 
wtorek Miesiąca w goDz. 
16-18, w sieDzibie przy 
ul barona 30 (p. 209), 
tel: 32/776-36-36. a oto 
aktualna oferta Dla 
seniorów.

klUB SeNiORa PlatYNa. 
FUNDaCja iNteRNatiONaleR 
BUND POlSka, ul. Edukacji 11 
(w budynku byłego internatu Ze-
społu Szkół nr 5, wejście od strony 
Krytej Pływalni). Tel. 32/219-10-
10 e-mail: seniorzy.ib@gmail.com, 
www.seniorzy-tychy.ib-polska.pl.
Zajęcia taneczne dla seniorów 
w ramach programu „Tyskie Ini-
cjatywy Kulturalne” odbywają się 
we wtorki, o godz. 16 i 17 oraz 
w czwartki o godz. 16.15 i 17.15 
w Zespole Szkół nr 4 (al. Biel-
ska 100), zajęcia rękodzielnicze 
– poniedziałki o godz. 12, próby 
amatorskiej grupy artystyczno-
kabaretowej – poniedziałki godz. 
10, wyjątkowe warsztaty psycho-
logiczno-edukacyjne – czwartki 

godz. 9, próby zespołu muzyczno
-wokalnego – w środy godz. 14, 
zebrania aktywnych seniorów – 
środy godz. 13.30, wspólne śpiew-
nie w Platynie (dokładny termin 
podany zostanie na stronie FB).

meDiateka (Biblioteka Głów-
na), al. Piłsudskiego 16.
• Tury Kultury: Szczepan Twar-
doch – 2.12, godz. 18. Paweł Kró-
likowski – 18.12, godz. 18.
• Spotkanie autorskie z Martą 
Obuch, autorką komedii krymi-
nalnych – 16.12, godz. 17.
• Dzień Regionalny. Tychy po ślon-
sku czyli gryfno godka, maszkiety 
i insze uciechy. Maria Lipok-Bier-
wiaczonek, Stefania Dyduch, Joan-
na Bartel – 5.12, godz. 16.
• Sztuka X Muzy. Bezpłatne pro-
jekcie filmów. Scenariusze, które 
napisał XXI wiek: 5.12 (godz. 10) 
– „Sully”, 5.12 (godz. 17) – „Spot-
light”, 12.12 (godz. 17) – Kursk, 
19.12 (godz. 17) – „Strasznie 
głośno, niesamowicie blisko”.
• Akademia Polskiego Filmu 
w Tychach. Wykład Joanny Prei-
zner połączony z projekcją unika-

tów polskiego dokumentu – 3, 10 
i 17 grudnia, godz. 16.
• Biblioteka Aktywnego Seniora. 
Kurs komputerowy dla seniorów – 
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 
(godz. 13). Zapisy: 32/438-04-70.
• Warsztaty języka migowego – 
wtorki, godz. 16. Zapisy: 32/438-
04-81, 32/438-04-11.
• Kiermasz na deptaku – 4.12, 
godz. 12.
• Do biblioteki po zdrowie. Cen-
trum Zdrowia Dźwięków. Ewa 
Mucha – 9.12, godz. 17.
• Dyskusyjny Klub Książki – 
19.12, godz. 17.
• Spotkanie z muzyką. Zimowe 
melodie – 19.12, godz. 17.
• Komentarz Kulturalny. Opo-
wiedz swoim wnuczętom – Da-
nuta Wencel. 18.12, godz.16
• Kwitnące Słowa. Warsztaty ha-
iku/janku z Janem Paliczką. Filia 
nr 5, ul. Dąbrowskiego 5, 28.11, 
godz. 17.30.
• Dyskusyjny Klub Książki. Filia 
nr 3 – 12.12, godz. 16.
• Polska Cyfrowa Równych Szans. 
Filia nr 13. Kurs komputerowy dla 
seniorów – czwartki, nr 13.

• Czwartki z Paletą. Hokusai. 
Wielka fala – opowiada Agniesz-
ka Kijas. 12.12, godz. 18.
• Giełda Winyli – 21.12, godz. 10

OśRODek CHaRYtatYWNO
-SPOŁeCZNY ORatORiUm 
PRZY PaRaFii śW. RODZiNY, 
ul. Elfów 29.
Spotkanie z Mikołajem. Historia 
choinki. Ubieranie choinki, robie-
nie ozdób świątecznych. Wspólne 
kolędowanie. Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza. Wigilijne 
spotkanie opłatkowe. Pożegnanie 
roku, spotkanie przy kawie i ciast-
ku. Zajęcia bieżące, spacery.

StOWaRZYSZeNie „DaR SeR-
Ca”, ul. Batorego 57.
Realizacja zadania „Żyj lepiej”, fi-
nansowanego przez Urząd Mia-
sta. Wtorki, w godz. 16-19.15 
– zajęcia integracyjno–uspraw-
niająco-rehabilitacyjne dla osób 
starszych (godz. 16-18). Zaję-
cia informatyczne dla seniorów 
w dwóch grupach – godz. 17.15-
18.15 i godz. 18.18 -19.15. Śro-
da, w godz. 16-19 – Klub senio-

ra. W pierwsze czwartki miesiąca 
(godz. 16.30-18.30) – konsulta-
cje psychologiczne dla opieku-
nów osób chorych na Alzheimera 
oraz osób starszych, jako pomoc 
w rozwiązywaniu problemów.

StReFa SeNiORa, ul. Arkadowa 
2, godz. 8 do 14.
2.12 Mikołaj. Teatr Mały (godz. 
11), 3.12 Psycholog (8.30), Zajęcia 
kulinarne (11), 4.12 Gimnastyka 
dla seniora (12), 5.12 Zajęcia fo-
tograficzne (9), 6.12 Gimnastyka 
dla seniora (12), 9.12 Psycholog 
(8.30), Godzina dla seniora (12), 
10.12 Zajęcia manualne (10), 11.12 
Zajęcia manualne (9.30), 12.12 Za-
jęcia fotograficzne (9), 13.12 Gim-
nastyka dla seniora (12), 16.12 
Gimnastyka dla seniora (12), 17.12 
Psycholog (8.30), Zajęcia manual-
ne (9.30), 18.12 Zajęcia manualne 
(9.30), 19.12 Psycholog (8.30), Za-
jęcia fotograficzne (9), 20.12 Wi-
gilia klubowa (10.30). 23.12-31.12 
– klub nieczynny.

StReFa SeNiORa, ul. Barona 
30, tel. 500-224-293. Klub czyn-

ny od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15.
2.12 Mikołajki. Teatr Mały 
(godz. 11), 3.12 Gimnastyka dla 
seniora (godz. 8.45-9.30 oraz 
9.30-10.15), Zajęcia manualne 
(12-15), 4.12 Gimnastyka dla 
seniora (10.30-12 i 11.15-12), 
5.12 Zajęcia taneczne (9-12), 
6.12 Gimnastyka dla senio-
ra (10.05-10.50 i 10.50-11.35), 
9.12 Kosmetyki naturalne (10-
11), Zajęcia manualne (12-15), 
10.12 Gimnastyka dla senio-
ra (godz. 8.45-9.30 oraz 9.30-
10.15), 11.12 Gimnastyka dla 
seniora (10.30-12 i 11.15-12), 
12.12 Zajęcia taneczne (9-12), 
13.12 Gimnastyka dla senio-
ra (10.05-10.50 i 10.50-11.35), 
16.12 Zajęcia manualne (12-15), 
17.12 Gimnastyka dla senio-
ra (godz. 8.45-9.30 oraz 9.30-
10.15), 18.12 Gimnastyka dla 
seniora (10.30-12 i 11.15-12), 
19.12 Zajęcia taneczne (9-12), 
20.12 Wigilia dla członków klu-
bu – Andromeda, 23.12-31.12 – 
klub nieczynny. 
leszek sobieraj ●

zaproszenie Dla seniorów
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26 listopaDa wtorek
goDz. 16 – AKADEMIA POLSKIEGO fILMu – 
wykład Joanna Preizner połączony z projekcją 
unikatowych filmów dokumentalnych (MbP – 
Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
goDz. 18 – bERANIE I łOSPROWIANIE O WIL‑
KOWyJAch: „czy każdy Skrzypczyk z Wilkowyj 
pochodzi od tego samego przodka? ” – gawę‑
da historyczna (Klub McK Wilkowyje, ul. Szkol‑
na 94)

27 listopaDa, środa
goDz. 19 – „MLEcZARNIA” – spektakl dla do‑
rosłych Teatru bez Sceny Andrzeja Dopierały 
(Klub McK urbanowice, ul. Przejazdowa 8)

28 listopaDa, czwartek
goDz. 11 – XII TySKIE SyMPOZJuM hISTO‑
RycZNE „Między Polska a Niemcami – powiat 

pszczyński i jego mieszkańcy w I powstaniu 
śląskim” (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
goDz. 17 – SZTuKA X MuZy – projekcja filmu 
„Polowanie” (MbP – Mediateka, al. Piłsudskie‑
go 16)
goDz. 18 – DZIADEK DO ORZEchóW – spek‑
takl Royal Lviv ballet (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
goDz. 18 – cZWARTKI Z PALETą: „W fabryce 
zupy Andy’ego Warhola” – gawęda Agnieszki 
Kijas o malarstwie (MbP – Mediateka, al. Piłsud‑
skiego 16)
goDz. 19 – KAMIL bEDNAREK – koncert (Klub 
muzyczny underground, pl. Korfantego 1)

29 listopaDa, piątek
goDz. 18 – ANDRZEJKI DLA SENIORóW w Wil‑
kowyjach – zabawa w towarzystwie czesława 
żemły i Kapeli z Naszego Miasteczka (Klub McK 
Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

goDz. 19 – cOchISE, suport Ereles + Devil 
in the name (Klub muzyczny underground, 
pl. Korfantego 1)

30 listopaDa, sobota
goDz. 11 – AuKSO4KIDS: „Wschód – Azja” 
– warsztaty muzyczne dla dzieci (Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
goDz. 12 – bAJKOTEKA – projekcja filmu dla 
dzieci „Dumbo” (MbP – Mediateka, al. Piłsud‑
skiego 16)
goDz. 17 – STAND uP: Marcin Zbigniew Woj‑
ciech (Klub muzyczny underground, pl. Korfan‑
tego 1)

1 gruDnia, niedziela
goDz. 20 – PERfEcT – ostatni koncert klu‑
bowy (Riedel Music club, ul. Oświęcimska 
53)

2 gruDnia, poniedziałek
goDz. 18 – SZcZEPAN TWARDOch – spot‑
kanie z cyklu „Tury kultury” (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

1 gruDnia: goDz. 20 – perfect, 
ostatni koncert klubowy – rieDel 
Music club
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już 28 listopaDa 
(czwartek) MuzeuM 
Miejskie zaprasza 
na kolejne, Dwunaste 
tyskie syMpozjuM 
historyczne. teMateM 
przewoDniM bęDzie 
i powstanie śląskie 
w DawnyM powiecie 
pszczyńskiM, czyli 
w tychach i okolicznych 
Miejscowościach.

W godzinach 10-14.30 goście 
sympozjum będą opowiadać 
o powstaniu w różnych konteks-
tach. Będzie to nie tylko okazja 
by przypomnieć sobie co działo 
się w sierpniu 1919 r. w Tychach, 
Urbanowicach, Paprocanach, 
Czułowie i innych okolicznych 
miejscowościach. Wydarzenia 
z Górnego Śląska zostaną też 
omówione w szerszym kon-
tekście, na tle fali buntów spo-
łecznych w Europie Środkowej. 
Słuchacze poznają też perspek-
tywę z jakiej powstania śląskie 
były postrzegane przez Polskę 
i Niemcy.

Sympozjum, które odbę-
dzie się w Starym Magistracie 
(Plac Wolności 1) poprowadzi 
prof. dr. hab. Ryszard Kaczma-
rek (Instytut Badań Regional-
nych Biblioteki Śląskiej, Uni-
wersytet Śląski w Katowicach), 
autor książki „Powstania ślą-
skie 1919-1920-1921”. Wśród 
prelegentów będą m.in.: dr hab. 
Grzegorz Bębnik, dr hab. Maciej 

Fic, dr Mirosław Węcki, dr Pa-
weł Parys.

Program XII Tyskiego Sym-
pozjum Historycznego „Mię-
dzy Polską a Niemcami – powiat 
pszczyński i jego mieszkańcy 
w I Powstaniu Śląskim”:
10.00 – Otwarcie sympozjum 
prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek 
– wprowadzenie
10.30–12.00 – dr hab. Maciej 
Fic (Uniwersytet Śląski w Kato-
wicach) „Polska a I Powstanie 
Śląskie”
– dr Mirosław Węcki (Uniwer-
sytet Śląski w Katowicach, Insty-
tut Pamięci Narodowej w Kato-
wicach) „Niemcy a I Powstanie 
Śląskie”
– Dariusz Zalega „Czas burzy. Po-
wstania śląskie na tle fali buntów 
społecznych w Europie Środko-
wej”
– dyskusja

12.00–12.20 Przerwa
12.20–14.30 – Agnieszka Ocie-
pa-Weiss (Muzeum Miejskie 
w Tychach) „I Powstanie Śląskie 
w Urbanowicach, Paprocanach 
i Tychach – fakty i mity we wspo-
mnieniach powstańców”
– dr hab. Grzegorz Bębnik (Insty-
tut Pamięci Narodowej w Kato-
wicach) „Jeszcze Nikolai, czy już 
Mikołów? Miasto i jego miesz-
kańcy w 1919 roku”
– dr Paweł Parys (Muzeum Ślą-
skie w Katowicach) „Miesz-
kańcy powiatu pszczyńskiego 
na uchodźstwie po I Powstaniu 
Śląskim”
– Witold Iwaszkiewicz (Muzeum 
Czynu Powstańczego w Górze 
Świętej Anny) „Zbiory Muzeum 
Czynu Powstańczego związane 
z powstaniami śląskimi na tere-
nie powiatu pszczyńskiego”
– dyskusja  sw ●

teMat kolejnej eDycji 
tyskiego festiwalu 
perforMance brzMiaŁ: 
nieskończoność. 
i rzeczywiście, 
prezentacje twórców 
MogŁy roDzić 
nieskończenie wiele 
interpretacji, wrażeń, 
skojarzeń i eMocji.

Jak mówi Piotr Kumor, kurator 
festiwalu, performance to sztuka 
wizualna, która – podobnie jak 
dzieło malarskie czy graficzne – 
nie ma opowiadać historii, mo-
ralizować czy dawać określonego 
przesłania. Ma pozostawić widza 
z emocjami, wrażeniami. Co od-
biorca zrobi dalej z tym materia-
łem, w jakie refleksje go przeku-
je – to już kwestia indywidualna. 
I właśnie dlatego performance 
to sztuka niełatwa w odbiorze. 
Często stanowi – jak podkreśla-
ła to Agata Cichy na zakończe-
nie ósmej edycji festiwalu – formę 
rozprawienia się autora z własny-
mi emocjami. Nie oszczędzając 
przy tym emocji widzów.

Jednak Tyski Festiwal Perfor-
mance od kilku lat udowadnia, 
że ta forma ekspresji artystycznej 
ma swoją wcale niemałą publicz-
ność. Ósmą edycję, która odbywała 

się w dniach 9-10 listopada w Miej-
skim Centrum Kultury, odwiedziło 
– według danych organizatorów – 
1257 osób. Byli to nie tylko miesz-
kańcy Tychów. – Byli z nami wi-
dzowie m.in. z Połczyna Zdroju, 
czeskiego Cieszyna, Wałbrzycha, 
Zwardonia, Zakopanego, Wrocła-
wia, Warszawy, Łodzi czy Kalisza 
– przekonuje Piotr Kumor.

Jak mówi kurator festiwa-
lu, mocną stroną tej edycji były 
z pewnością debiuty. W tym 
roku w performansie zadebiuto-
wali m.in. członkowie grupy ar-
tystycznej Teatr T.C.R. (współ-
organizatora festiwalu – obok 
Miejskiego Centrum Kultu-
ry w Tychach). – Debiuty Kuby 
Maćkowiaka i Grzegorza Porcza 
zostały bardzo dobrze przyjęte 
i trafią teraz na festiwal do Toru-
nia – mówi Piotr Kumor. – Cie-
kawy był performance Grzegorza, 
odbywał się w przestrzeni wirtu-
alnej i tylko osoby, które założy-

ły gogle 3D widziały co się w nim 
dzieje.

Wśród wielu twórców, którzy 
prezentowali się podczas festi-
walu, szczególne uznanie pub-
liczności zyskał performance 
prof. Krzysztofa Kuli z Instytu-
tu Sztuki Uniwersytetu Śląskie-
go. – Padały słowa, że to poziom 
naprawdę międzynarodowy – 
mówi Piotr Kumor. – Jeśli este-
tyka może wzruszać, to w jego 
przypadku tak jest.

Krzysztof Kula na oczach wi-
dzów stworzył instalację, wyko-
rzystując drewno i belki pocho-
dzące z rozbiórki jego własnego 
starego domu. Powstało dzieło 
efektowne wizualnie, ale i pobu-
dzające do refleksji na temat ży-
cia, tego co w nim budujemy i jak 
to wszystko przemija.

Kolejną edycję Tyskiego Festi-
walu Performance Piotr Kumor 
zapowiedział na czerwiec 2020 
roku. sylwia witMan ●

Urząd Miasta Tychy informuje, 
że rozpoczęła się dodatkowa re-
krutacja beneficjentów do pro-
jektu „Tychy w sieci możliwości”. 
Celem rekrutacji jest uzupełnie-
nie listy beneficjentów projektu 
o 6 osób, które otrzymają sprzęt 
komputerowy i dostęp do sieci 
od razu po zakończeniu naboru 
dodatkowego, oraz utworzenie 
listy rezerwowej osób zaintereso-
wanych udziałem w projekcie.

Opisany projekt ma na celu 
przeciwdziałanie cyfrowemu 
wykluczeniu i skierowany jest 
do osób będących w trudnej sy-

tuacji materialnej, rodzin wie-
lodzietnych, zastępczych oraz 
do osób niepełnosprawnych, 
które nie posiadają kompute-
ra w swoim gospodarstwie do-
mowym. Udział w projekcie jest 
w pełni bezpłatny – zarówno ko-
rzystanie z komputera, jak i z in-
ternetu nie wiąże się z żadnymi 
opłatami dla użytkowników przez 
cały okres trwania projektu.

Szczegółowe informacje oraz 
formularze zgłoszeniowe dostęp-
ne są na stronie www.tychywsie-
ci.pl, w punkcie informacyjnym 
w Urzędzie Miasta Tychy, w Miej-

skim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej, w Powiatowym Zespole ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności, 
oraz w Centrum Usług Wspól-
nych Miasta Tychy. Dodatkowe 
informacje można również uzy-
skać pod numerami telefonów: 
32 43 82 004 oraz 32 43 82 030.

Osoby zainteresowane udzia-
łem w projekcie UM zapra-
sza do wypełnienia stosownego 
formularza, oraz do jego złoże-
nia do dnia 29 listopada 2019 r. 
do godz. 13 w punktach, gdzie 
można powyższy formularz po-
brać. ru ●

międZy PolsKą 
a niemCami
teMateM xii tyskiego syMpozjuM historycznego bęDZIE I POWSTANIE ŚLąSKIE.

PerformanCe  
– sZtuKa nieoCZyWista
ponaD 1200 osób ODWIEDZIłO TySKI fESTIWAL PERfORMANcE.

NagRODa Dla t.C.R.

W miniony weekend Teatr T.c.R. zaprezentował się 
na Międzynarodowym i Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów 
„Teatr Po Sumie” w Wielopolu. Tyszanie wrócili stamtąd z nagrodą 
za klasyczną reżyserię i czystość formy w spektaklu „Tercet” 
w reżyserii Piotra Kumora.
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Z pozornego chaosu Krzysztof Kula stworzył efektowne wizualnie dzieło, pobudzające do refleksji.

Dla niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, zastępczych i tych w trudnej sytuacji.

SZEść KOMpuTErÓW DO WZIęCIA
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orto – systeM koluMnowy 
koManDor stworzony zostaŁ 
w zgoDzie ze światowyMi trenDaMi 
wzornictwa. systeM za swoją bazę 
wykorzystuje wąski, nowoczesny 
profil o sMukŁej linii, który 
naDaje zabuDowie lekkości 
i strzelistości.

Elementy nośne w zabudowie mogą wystę-
pować jako pojedynczy profil, sprawiając 
wrażenie delikatności i lekkości mebla. W tej 
wersji profil montowany jest do ściany po-
mieszczenia. W drugiej dopuszczalnej wersji 
konstrukcję i bazę zabudowy stanowią dwa 
profile podkreślające jej stabilność i technicz-
ny charakter. W tej opcji nie jest wymagany 
montaż do ściany.

System kolumnowy Orto to bardzo wszech-
stronny system, znajdujący wiele zastosowań. 
Doskonale sprawdza się jako wypełnienie wnę-
ki, aranżacja garderoby, pozwala na funkcjo-
nalne zagospodarowanie kuchni czy spiżarni, 
wspaniale pełni też rolę niebanalnego regału, 
biblioteczki czy eleganckiej zabudowy salonu. 
Do systemu można montować zarówno półki, 
jak i szuflady, drążki czy szafki, co daje szero-
kie możliwości kreowania mebla w wielu cie-
kawych kombinacjach.

Orto to gustowny i bardzo nowoczesny sy-
stem, dostępny w trzech ponadczasowych 
kolorach: białym, czarnym i grafitowym. 
Szczególnie efektownie wygląda w jasnych 
i przestronnych wnętrzach urządzonych 
w stylu nowoczesnym, industrialnym, lofto-
wym oraz minimalistycznym, ponadto cie-
kawie podkreśla urok drewna, szkła, betonu 
czy cegły. ●

reklama

reklama

orto – W ZgodZie Z trendami
Doskonale naDaje się Do kuchni, SPIżARNI cZy GARDEROby.
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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

usŁugi:
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 

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

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

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

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Remonty dachów, papa tel. 505 015 
176, 32 - 203 70 71 
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519855939 
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
Myję okna 518- 175- 721 

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

kariera/eDukacja:

praca:

Hydraulik, gazownik, konserwator, mon-
ter urządzeń gazowych, naprawa kon-
serwacja SZUKA RACY tel. 575 973 922 
lub 693 485 197

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

Przyjmę pracownika budowlanego 792 
807 907

finanse:

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

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416

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

ZAMIENIĘ

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

SPRZEDAM
Sprzedam garaż na os. A Dostęp do wody, 
oświetlenie, okno brama na pilota. Po-
wierzchnia 17,1m2, wysoki z antreso-
lą na przechowanie np. Rowerów Cena 
45000 zł do negocjacji Bez pośredników 
tel. 501-894-494
Garaż Tychy METRO na parterze sprzedam. 
17 m2, suchy, wysokość – 3 m, z prądem, 
teren monitorowany. Cena 48 000 zł. Tylko 
w  BN VOTUM: 501 503 735.
Garaż Tychy METRO na parterze sprzedam. 
17 m2, suchy, wysokość – 3 m, z prądem, 
teren monitorowany. Cena 48 000 zł. Tylko 
w  BN VOTUM: 501 503 735.
Działki Bojszowy Nowe – cztery działki 
po ok. 1000 m2, cena 110 000 zł.(wraz z 
udziałem w drodze). Media: prąd, woda, 
kanalizacja.   BN VOTUM: 501 503 735.
M-2, Wola k. Pszczyny sprzedam pokój z 
kuchnią – 36 m2, III piętro, ładne z bal-
konem, umeblowane i wyposażone - 129 
000 zł. BN VOTUM: 501 503 735.
M-3, Tychy os. C – 52 m2, po remoncie, III 
piętro w niskiej zabudowie – 229 000 zł.  
BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ:
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

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 miesz-
kania, 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 budowlane Tychy 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, działka 
800m2, cena 355 tys. zł, VIPART 790 855 177
Bieruń Stary, mieszkanie o pow. 65,20m2, 
przy ul. Mikołaja, 3 pokoje, 2piętro, cena 
284 tys. zł VIPART 509 733 966
Tychy, os. T, M-3, 51,60m2, 3p/3p, cena 
229 tys.zł VIPART 501 396 663
Orzesze Królówka , działka budowlana 
1000m2, cena 70 tys.zł VIPART 790 855 177
Bieruń Stary, mieszkanie 55m2 3p/3, 3 
pokoje, cena 209 tys. zł VIPART 509 733 
966
Tychy Wilkowyje, działka w trzeciej linii 
zabudowy od ulicy Mikołowskiej, pow. 
1017m2 , cena 170 tys.zł VIPART 501 
396 663

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
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www.tychy.pl

ogłosZenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.Drobne.tychy.pl

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 189tys.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 wy-
najęcia 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 48,6 m2, 2 piętro w 
bloku z windą. Ścisłe centrum Tychów, 
wszystko w zasięgu ręki. Cena 209 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 249.000 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, 64,9 m2 
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 
73,7 m2 +komórka+miejsce postojowe 
przed blokiem+możliwość garażu pod-
ziemnego Cena 439.000zł 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
Tychy os.C, do wynajęcia 2 pokoje, pow. 
47 m2, 2 piętro, kompletnie umeblowa-
ne, komfortowe w wysokim standardzie 
2.200 zł na m-c + media 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 3500 zł/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 500.000 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
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 2477 m2 cena 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
Bieruń Stary, dom typu kostka o po-
wierzchni 220m2, działka 660m2 może 
być dwu rodzinny www.ASTON.com.pl 
728-713-101

Tychy, al. Niepodległości, M-3, pow. 
52m2, 3/4p.- tel. 508 063 856

Tychy, ul. Edukacji, M-4, pow. 56m2, 3/4p.
-tel. 508 063 856
Tychy, ul. Kubicy, M-4, pow. 63m2, 
4/10p.tel. 508 063 856
Łaziska G. ul. Dworcowa, M-3, pow. 45m2, 
0/4p. - tel. 531 099 212
Łaziska G. ul. Powstańców Śląskich, 
M-3, pow. 47m2, 0/4p.-tel. 531 099 
212
Mikołów, ul. K.Miarki, M-4, pow. 67m2, 
1/3p.- tel. 531 099 212
Mikołów, ul. Skalna, M-4, pow. 48m2, 
9/9p.- tel. 531 099 212
DOMY:
Tychy, ul. Mysłowicka, OSTATNI 
DOM - pow.124m2, dz.650m2- 
st.developerski-tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 138M2, 
dz. 640m2- nowy do zamieszkania- tel. 
508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 
127m2, dz. 509m2- st.developerski- 
tel. 508 063 856
Orzesze, ul. Przyjaźni, pow. 160m2, dz. 
830m2- st.surowy zamknięty- tel. 531 
099 212
Tychy-Mąkołowiec, pow. 635m2, 
cena 290 zł/m2- tel. 508 063 856
Tychy-Mąkołowiec, pow. 896, cena 290 zł/
m2 i wiele innych- tel. 508 063 856
Bojszowy, ul. Ruchu Oporu, pow. 
983m2, cena 109zł/m2 - tel. 508 063 
856
Bojszowy, ul. Stalmacha, pow. 1574m2, 
cena 76zł/m2 - tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 957 
m2, cena 88zł/m2 -tel. 508 063 856

transport:
TRANSPORT- PRZEPROWADZKI - KOM-
PLEKSOWO. MOŻLIWOŚĆ PRZECHOWY-
WANIA MEBLI I RÓŻNYCH GABARYTÓW 
Tel. 691 577 335

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

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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Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

z brakieM czterech 
poDstawowych 
zawoDników MusiaŁ 
się przeD MeczeM 
z jastrzębieM zMierzyć 
trener ryszarD 
tarasiewicz. o ile 
jeDnak pauzujących 
za kartki keona Daniela 
i DoMinika poŁapa 
goDnie zastąpili Dario 
krišto i jakub piątek, 
o tyle brak na bokach 
obrony Dwóch innych 
„chuliganów” – Macieja 
Mańki i bartosza szeligi 
– byŁ, niestety, wiDoczny.

W sobotnie spotkanie lepiej we-
szli goście, którzy w pierwszych 
kilku minutach przeprowadzili 
kilka groźnych ataków i niewiele 
brakowało, by skończyli je golem. 
To jednak tyszanie jako pierwsi 
podnieśli ręce w geście triumfu. 
Była 11 minuta, gdy Sebastian 
Steblecki z lewej strony boiska 
posłał płaskie dośrodkowanie 
w pole karne. Defensorzy Jastrzę-

bia popełnili błąd, z piłką minął 
się również strzegący ich bram-
ki Mariusz Pawełek, więc Mate-
uszowi Piątkowskiemu przyszło 
już tylko wpakować futbolówkę 
do pustej bramki.

Podwyższyć gospodarze mo-
gli już kilka minut później, ale 
po centrze z rzutu wolnego Łu-
kasza Grzeszczyka, jego imiennik 
Łukasz Sołowiej głową posłał pił-
kę o milimetry od słupka. Kolejne 
okazje miał już sam Grzeszczyk 
– w 23 i w 38 min. meczu dwu-
krotnie mocno uderzał na bram-
kę Pawełka, ale za każdym razem 
golkiper Jastrzębia wychodził 
z opresji obronną ręką.

Piłkarze trenera Tarasiewicza 
wyraźnie w tej części spotkania 
przeważali, stąd stracony w samej 
końcówce I połowy gol zaskoczył 
nie tylko ich, ale i większość kibi-
ców, którzy w liczbie ponad 4 ty-
sięcy zasiedli na trybunach. W 43 
min. jastrzębianie wyprowadzili 
szybki kontratak, po kilku poda-
niach piłka trafiła do Farida Ale-
go, który doprowadził do wyrów-
nania. Ali był zresztą najbardziej 
aktywnym graczem gości – groź-
nie zachowywał się pod bramką 

Konrada Jałochy, ale też mocno 
pracował w defensywie.

Po zmianie stron mecz się wy-
równał i oba zespoły w równym 
stopniu dążyły do przechylenia 
szali zwycięstwa na swoją ko-
rzyść. Jako pierwszym udało się 
tyszanom w 56 minucie. Jakub 
Piątek idealnie obsłużył Grzesz-
czyka, któremu nie pozostało 
nic innego, jak tylko wykorzy-
stać znakomitą okazję i pokonać 
Pawełka. Z prowadzenia 2:1 cie-
szyli się piłkarze GKS ledwie kil-
ka minut…

Po zdobyciu gola gospoda-
rze dali się zamknąć piłkarzom 
przyjezdnych w okolicach włas-
nego pola karnego, co skutkowa-
ło najpierw strzałem Farida Alego 
w słupek (59 min.), a chwile póź-
niej wyrównaniem. Gojny wrzu-
cił piłkę w nasze pole karne, Jało-
cha odbił ją przed siebie, zrobiło 
się ogromne zamieszanie, któ-
re Ukrainiec Ali tym razem wy-
korzystał i zdobył drugiego tego 
dnia gola.

Wyrównujący gol absolut-
nie zdenerwował tyszan, którzy 
mieli wielką ochotę na komplet 
punktów na własnym stadionie. 

Ostatnie pół godziny atakowa-
li oni z wielką determinacją, ale 
większość akcji GKS przerywał 
sędzia, który dawał się nabierać 
na aktorskie popisy piłkarzy go-
ści i co rusz odgwizdywał faule 
na ich korzyść. Najlepsze okazje 
mieli podopieczni Tarasiewicza 
w 70 i 79 minucie. W tej pierw-
szej sytuacji, w zamieszaniu pod 
bramką Pawełka bodaj pięcio-
krotnie strzelali, próbując ulo-
kować piłkę w siatce – niestety, 
bezskutecznie. W 79 min. z ko-
lei o kilkadziesiąt centymetrów 
od szczęścia był Krišto, którego 
główka minimalnie minęła słu-
pek bramki jastrzębian.

Skończyło się zatem na ko-
lejnym remisie na własnym sta-
dionie, który – biorąc pod uwa-
gę przebieg gry – tyszanie muszą 
traktować jako stratę punktów.

– To był dobry mecz mo-
ich zawodników, co nie jest dla 
mnie zaskoczeniem – stwierdził 
na pomeczowej konferencji Ry-
szard Tarasiewicz. – Oba zespo-
ły miały sytuacje, ale moja dru-
żyna miała je bardziej dogodne 
i szkoda goli straconych w dość 
przypadkowych sytuacjach. Przed 
nami jeszcze wyjazdowy ostatni 
mecz ligowy z Odrą i pucharo-
we spotkanie na naszym stadionie 
i w obu tych potyczkach będzie-
my grać tak samo, jak w innych 
meczach tej rundy, czyli skutecz-
nie – dodał szkoleniowiec GKS.

gkS tYCHY – gkS jaStRZę-
Bie 2:2 (1:1). Gole: Piątkowski 
(11’), Grzeszczyk (55’) oraz Ali 
(43’ i 60’).
gkS tYCHY: Jałocha – Kallaste, 
Sołowiej, Biernat, Kowalczyk – 
Steblecki, Krišto, Grzeszczyk, J. 
Piątek, K. Piątek (90’ Moneta) – 
Piątkowski (86’ Kasprzyk). Żół-
te kartki: Krišto, Kallaste i Ka-
sprzyk.

W pozostałych meczach 19. 
kolejki: Bełchatów – Warta 1:2, 
Puszcza – Odra 1:2, Miedź – San-
decja 1:3, Termalica – Chrobry 
4:0, Grudziądz – Zagłębie 2:1, 
Podbeskidzie – Chojniczanka 2:1, 
Wigry – Mielec 0:3, Stomil – Ra-
domiak 0:0. ●

i liga
1. Warta 19 37 30:18
2. Podbeskidzie 19 37 35:19
3. Mielec 19 35 28:17
4. Radomiak 19 33 28:23
5. Jastrzębie 18 29 28:22
6. gkS tychy 19 29 40:29
7. Miedź 18 28 27:23
8. Grudziądz 18 27 29:27
9. Termalica 19 26 28:21
10. Sandecja 19 25 28:34
11. bełchatów 19 24 24:25
12. Zagłębie 19 23 27:31
13. Stomil 19 23 14:21
14. Puszcza 18 19 13:23
15. Wigry 19 19 17:28
16. chrobry 18 19 16:29
17. Odra 18 16 13:25
18. chojniczanka 19 16 26:36

Poznaliśmy już termin meczu, 
jaki w ramach 1/8 piłkarskiego 
Pucharu Polski rozegrają zespo-
ły GKS Tychy i ŁKS Łódź. Tysza-
nie zmierzą się na Stadionie Miej-
skim z aktualnie ostatnią drużyną 
tabeli Ekstraklasy w barbórkową 
środę, 4 grudnia.

Termin, jak termin – istot-
na jest godzina rozpoczęcia me-

czu, którą wyznaczono na 20.45, 
a więc w porze rozgrywania spot-
kań reprezentacji lub Ligi Mi-
strzów.

Jeśli obejdzie się bez dogryw-
ki, kibice wrócą do domów przed 
godz. 23, natomiast jeśli koniecz-
ne będą rzuty karne – lepiej po-
myśleć o wzięciu w czwartek dnia 
wolnego w pracy... ww ●

termin pucharowej potyczki z łKS ustalony.

jAK W LIDZE 
MISTrZÓW

PoZostał niedosyt
tyszanie powtórzyli wynik sprzeD tygoDnia I ZDObyLI PuNKT, ALE KIbIcE cIESZyLI SIę Z NIEGO… uMIARKOWANIE.

Łukasz Grzeszczyk strzela swojego szóstego gola w sezonie.

Jakub Piątek udanie zastąpił kolegę, pauzującego za nadmiar żółtych kartek.
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Ośmioro piłkarzy Akademii Piłki Nożnej GKS Ty-
chy wyprowadzało zawodników podczas wtorkowego 
meczu Polska – Słowenia, rozegranego na Stadionie 
Narodowym.

Najmłodsi piłkarze Akademii w podobnej roli wy-
stępowali przed spotkaniami mistrzostw świata U-20 
w Tychach i zrobili dobre wrażenie na działaczach 
PZPN odpowiedzialnych za oprawę meczów reprezen-
tacji, którzy w ten sposób podziękowali Akademii.

Dodatkowo 8 uczniów Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego otrzymało bilety na mecz Polska – Słowenia 
za bardzo dobre wyniki w nauce. ls ●

Zawodnicy i zawodniczki UKS 
Ippon Tychy przywieźli kolejne 
medale z Międzynarodowego 
Turnieju Judo Silesia Cup w Ryb-
niku. Turniej ten był kwalifikacją 
do Kadry Województwa Śląskiego 
na rok 2020.

Wśród młodziczek Patry-
cja Stefaniuk i Kinga Cichoń 
wygrały w swoich kategoriach, 
a w młodszej po złoto sięgnęli: 
Piotr Szczerba, Konrad Goliń-
ski, Aleksander Żurawski i Ka-
rol Syjut. Ze srebrnymi medala-
mi wrócili: Nadia Sroka, Nikola 

Jarosińska, Maciej Grabiński, 
Emilia Syjut, a brązowe przy-
wieźli Adam Krzyżowski i Zo-
fia Jarosińska.

Z kolei podczas International 
Judo League w Gdańsku Mar-
ta Simon zdobyła złoty medal, 
a Sandra Mokry – srebrny. Do-
dajmy, iż Dominika Gawlikowska 
i Patrycja Stefaniuk zostały po-
wołane przez Śląski Związek Judo 
na Drużynowe Mistrzostwa Pol-
ski Młodziczek i Miksty Juniorek 
Młodszych, które odbędą się 1.12 
w Warszawie. ls ●

Spora dawka emocji towarzyszyła 
meczowi koszykarzy GKS Tychy 
w Pruszkowie. Podopieczni To-
masza Jagiełki prowadzili przez 
niemal cały mecz, ale ostatecznie 
doszło do dogrywki…

Tyszanie od początku obję-
li prowadzenie i spokojnie wy-
grali pierwszą kwartę. Podobnie 
było w drugiej odsłonie, a pierw-
sza połowa zakończyła się pro-
wadzeniem GKS 43:33. Przewaga 
tyszan zaczęła topnieć w trzeciej 
kwarcie, ale i tak przed ostatnią 
odsłoną nasi koszykarze prowa-
dzili siedmioma punktami. Jed-
nak w ostatniej kwarcie karta się 
odwróciła – rywale objęli prowa-
dzenie (74:73). Do remisu dopro-

wadzili Michał Jankowski (rzut 
za 3) i Patryk Kędel z akcji.

Dogrywka zaczęła się od dwóch 
trójek Jankowskiego, potem punk-
tował Kędel i ponownie Jankow-
ski, który ustalił wynik meczu. 
W sumie Jankowski zdobył aż 32 
punkty (sześć „trójek”), a po 18 – 
Kędel i Marcin Woroniecki.
ZB PRUSZkóW – gkS tYCHY 
83:89 (13:22, 20:21, 17:14, 29:22, 
d. 4:10)
gkS: Jankowski 32 (6 za 3), Kędel 
18, Woroniecki 18 (4), Wrona 9, 
Kulon 2 oraz Zmarlak 5, Krakow-
czyk 3 (1), Karpacz 2, Karwat 0.

Po 10 meczach GKS Tychy zaj-
muje w tabeli 7. lokatę z 15 pkt (5 
zwycięstw, 5 porażek). ls ●

Już po raz piąty na Stadionie Zi-
mowym kibice będą mogli zo-
baczyć cztery najlepsze obec-
nie polskiej drużyny hokejowe, 
które walczyć będą o Puchar 
Polski.

Przed rokiem, także w Ty-
chach, w pierwszym półfina-
le JKH GKS Jastrzębie pokonał 
Tauron GKS Katowice w rzu-
tach karnych 4:3, a Podhale 
Nowy Targ wygrało z GKS Ty-
chy 3:0. W finale Jastrzębie po-
konało Podhale 4:0.

Obecna edycja Pucharu Polski 
rozegrana zostanie 27-28 grudnia, 
a zmierzą się JKH GKS Jastrzębie, 
GKS Tychy, Podhale Nowy Targ 
i być może Unia Oświęcim, jeśli 
27.11 pokona w regulaminowym 
czasie Kadrę U-23. W każdy ra-
zie GKS Tychy wystąpi w drugim 
półfinale.

Pierwszy mecz półfinałów ro-
zegrany zostanie 27.12 o godz. 
14.30, drugi o godz. 17.45, a zwy-
cięzcy zmierzą się w finale – 28.12 
o godz. 16.30. ls ●

Po ostatnich zwycięskich spotka-
niach drużyny TKS Tychy lideru-
ją w swoich ligach.

W II lidze siatkarze TKS bez 
większych problemów pokonali 
AT Jastrzębski Węgiel 3:0. Zwy-
cięstwo drużyny Marcina Nycza 
ani przez moment nie było za-
grożone – tyszanie wygrali kole-
je sety do 11, 17 i 18. Po 6 ko-
lejkach są na pierwszym miejscu 

z 15 punktami i wyprzedzają Vol-
ley Rybnik o 2 pkt i MKS Andry-
chów – o 3 pkt.

Zwycięski serial przedłuży-
ła drużyna kobieca, występująca 
w II lidze śląskiej. Tyszanki po-
konały MUKS Żory 3:1 (26:24, 
23:25, 25:12, 25:20). TKS prowa-
dzi w tabeli z 14 pkt przez Mi-
chałkowicami – 12 pkt i Dąbrową 
Górniczą – 10 pkt. ls ●

w ligach siatkówki

TKS LIDErujE

Michał jankowski – supersnajper.

puNKTY W DOgrYWCE

w końcu roku na Stadionie Zimowym.

HOKEjOWY pp

uks ippon Tychy

NA pODIuM I W KADrZE

wyróżnienie dla młodych tyszan

pIłKArZE ApN 
NA NArODOWYM

Piłkarze APN i reprezentacja Słowenii przed meczem z Polską.
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Sportowa Szkoła Podstawowa nr 
19 ogłasza nabór do klasy spor-
towej o profilu piłki siatkowej 
na rok szkolny 2020/2021.
Będzie to III klasa dziewcząt (rocz-
nik 2010 i młodsze). Zgłaszać moż-

na się na treningi w Sportowej 
Szkole Podstawowej nr 19, przy 
al. Niepodległości 190 (wtorki 
15.30-16.30, piątki 15.30-16.45). In-
formacji udziela trener Przemysław 
Ciukaj, tel. 603-453-590. ls ●

w sp nr 19 szukają chętnych do uprawiania sportu.

KLASA SIATKArSKA

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

w MinionyM tygoDniu 
hokeiści gks rozegrali 
Dwa Mecze i oba 
wygrali. najpierw 
wysoko pokonali 
naprzóD jaków, 
a poteM zwyciężyli 
3:1 z cracovię. byŁo 
to trzecie zwycięstwo 
tyszan z krakowską 
ekipą w tyM sezonie.

W ciągu pięciu dni mistrzowie 
Polski rozegrali dwa mecze z naj-
słabszym zespołem PHL Naprzo-
dem, odnosząc dwa okazałe zwy-
cięstwa. Tym razem wygrali 11:0, 
a hat-trickiem popisał się Bartło-
miej Jeziorski.
gkS tYCHY – NaPRZóD ja-
NóW 11:0 (2:0, 5:0, 4:0). Bram-
ki: Jeziorski 3, Komorski, Mrocz-
kowski Rzeszutko, Jefimienko, 
Cichy, Novajovsky, Bagiński, 
Szczechura.

Niedzielny mecz z Craco-
vią zaczął się bardzo udanie dla 
GKS. Już w pierwszej minucie 
przed szansą objęcia prowadze-
nia stanął Jeziorski, a chwilę póź-
niej Mroczkowski. Obaj jednak 
nie oddali strzału, zrobił to na-
tomiast w 3 minucie Szczechu-
ra. Tyszanie przetrwali potem 
grę w osłabieniu, bardzo dobrze 
spisywał się Murray, zwłaszcza 
przy strzałach Tvrdona i Krucz-
ka. W 12 min. było już 2:0 – tym 
razem na listę strzelców wpisał się 
Mroczkowski, który dobił krążek 
po uderzeniu Cichego i niepew-
nej interwencji Koprivy. Hokeiści 
GKS mieli jeszcze potem kilka sy-

tuacji, ale rywale również, m.in. 
po uderzeniu Drzewieckiego krą-
żek odbił się od słupka.

Gole w tej tercji już nie padły, 
a druga tercja zaczęła się od kary 
dla Galanta. Tym razem goście 
wykorzystali przewagę, strzela-
jąc kontaktowego gola. Tysza-
nie jednak nie zwalniali tempa 
i raz po raz dochodzili do sytua-
cji strzeleckich. Jednak bramkarz 
Cracovii bronił z dużym wyczu-
ciem. Tak było m.in. w przypad-
ku strzałów Komorskiego, Pocie-
chy czy Bagińskiego. Gole w tej 
tercji już nie padły, a wynik me-
czu ustalony został na początku 
trzeciej odsłony. W 43 min., kiedy 
tym razem Cracovia grała w osła-
bieniu, Cichy uderzył z bliska pod 
poprzeczkę. W końcówce krako-
wianie wycofali bramkarza, ale 

rezultat się nie zmienił. Tak więc 
wszystkie gole dla GKS były au-
torstwa trzeciego ataku.
gkS tYCHY – COmaRCH CRa-
COvia 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Bramki 
dla GKS: Szczechura, Mroczkow-
ski, Cichy.
gkS tYCHY: Murray – Jeronow, 
Novajovsky; Jefimenko, Komor-
ski, Klimenko – Kotlorz, Bryk; Je-
ziorski, Galant, Witecki – Pocie-
cha, Ciura; Mroczkowski, Cichy, 
Szczechura – Akimoto, Bizacki; 
Bagiński, Rzeszutko, Kogut.
1. Jastrzębie 22 54 105‑46
2. GKS Tychy 21 50 110‑40
3. Podhale 22 42 90‑49
4. Katowice 22 42 66‑38
5. unia 21 40 72‑40
6. Lotos 22 36 72‑49
7. Zagłębie 21 29 58‑74
8. cracovia 22 28 65‑71

9. Toruń 22 24 77‑76
10. Kadra u23 16 3 22‑127
11. Naprzód 21 0 21‑148

Kolejne dwa mecze rozegra-
ły Atomówki GKS Tychy, a ich 
rywalkami były Kozice Poznań. 
W sobotnim meczu tyszanki mi-
nimalnie przegrały 0:1. W nie-
dzielę było lepiej, bo podopiecz-
ne Dariusza Garbicza wygrały 5:2, 
a hat-trickiem popisała się Sylwia 
Łaskawska.

Po 12 kolejkach tyszanki zaj-
mują 5., ostatnie miejsce w PLHK 
A. Mają w dorobku 6 pkt. Prowa-
dzi Polonia Bytom – 27 pkt.
gkS atOmóWki – kOZiCe PO-
ZNań 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) oraz 5:3 
(3:0, 1:2, 1:0). Bramki dla Atomó-
wek: Łaskawska 3, Huchel, Gór-
ska. ●

Piłkarze GKS Futsal Tychy prze-
grali w meczu 9. kolejki z BSF 
Bochnia 6:8 i spadli na 5. miej-
sce w tabeli.

Tyszanie kiepsko spisali się 
w pierwszej połowie, którą prze-
grali 1:5. Te przespane 20 mi-
nut kosztowało ich stratę punk-
tów, bo choć po przerwie rzucili 
się do odrabiania strat, dystans 
okazał się zbyt duży. Po zmianie 
stron zdobyli 5 goli, ale na więcej 

nie starczyło już czasu. Szkoda, 
bo była szansa wrócić na czołowe 
miejsce w lidze, które zajmowali 
jeszcze dwie kolejki temu.
gkS FUtSal tYCHY – BSF 
BOCHNia 6:8 (1:5). Bramki dla 
GKS Futsal: Dudzik 3, Słonina, 
Bernat, Łasak.

Tyszanie spadli na 5. miejsce 
w tabeli – w 9 meczach zdobyli 
16 pkt (5-1-3). prowadzi Futsal 
Brzeg – 21 pkt. ls ●

gks futsal – bSf bochnia 6:8.

prZESpANE 20 MINuT

trZeCia Wygrana Z CraCovią
gks oDrabia straty DO LIDERA Z JASTRZębIA.

W niedzielę hokeiści GKS po raz trzeci w tym sezonie pokonali Cracovię.
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iNFORmatOR kiBiCa

HOkej. phl: 26.11 GKS Ka‑
towice – GKS Tychy (godz. 18), 
29.11 GKS Tychy – Podhale 
Nowy Targ (18), 1.12 JKh GKS 
Jastrzębie – GKS Tychy (17).
PiŁka NOżNa. i liga: 1.12 
Odra Opole – GKS Tychy (15).
kOSZYkóWka. i liga: 30.11 
GKS Tychy – Polonia Leszno (18)
SiatkóWka. ii liga męż-
czyzn: 30.11 Volley Rybnik 
– TKS Tychy; ii liga śląska 
kobiet: 29.11 AZS często‑
chowa – TKS Tychy.
teNiS StOŁOWY. 30.11 
grand prix tychów szkół 
podstawowych (trzeci tur‑
niej sezonu 2019/2020). Sala 
Zespołu Szkół nr 7. Kategorie: 
rocznik 2012 i młodsi oraz 
2011, 2010, 2009 (zapisy 
od godz. 9), 2008 i 2007 (zapi‑
sy od godz. 10) i 2006 i 2005 
(zapisy od godz. 11).
lekka atletYka. 1.12 
grand prix tychów w bie-
gach Długodystansowych. 
Zapisy w KS Paprocany (ul. Si‑
korskiego 110) w godz. 9‑9.45, 
start – godz. 10. Dystans dla 
kobiet i mężczyzn: 5 i 10 km. 
ls ●

poDczas pŁywackich 
Mistrzostw śląska 
w gliwicach zawoDnicy 
Mkp woDnik 29 
tychy ustanowili 
rekorD w liczbie 
zDobytych MeDali 
– aż 40 razy stawali 
na poDiuM! klasą Dla 
siebie okazaŁa się 
wychowanka MosM 
tychy eMilia sŁabosz, 
która zDobyŁa sześć 
zŁotych MeDali 
w kategorii 14 lat.

W tej samej kategorii wiekowej 
po sześć krążków sięgnęła Wik-
toria Radek – 2 złote, 3 srebrne 
i 1 brązowy. Tytuł najlepszego za-
wodnika kat. 16-18 lat zdobył Da-
wid Wiekiera, także wychowanek 
MOSM i otrzymał nagrodę rze-
czową. Dawid uzyskał 1.394 punk-
ty za dwa najlepsze starty podczas 
mistrzostw. Z kolei trzy medale 
w kategorii open wywalczył Ka-
rol Popiela. 19-latek jest wycho-
wankiem Orki Lędziny, a w MKP 
Wodnik trenuje od trzech lat.

– Bardzo dobrze spisali się rów-
nież Oliwier Kajzer, Kacper Ko-
morowski i Jakub Poprawa-Jaku-
bas, który zdobył swoje pierwsze 
indywidualne medale mistrzostw 
Śląska. To dwukrotny złoty me-
dalista na 100 m i 200 m stylem 
zmiennym z bardzo dobrymi re-
kordami życiowymi. Aleksandra 
Fijołek i Agata Kowalczyk wy-
walczyły medale w kategorii 16-
18 lat, a naszą drużynę reprezen-
towali także: Karolina Bywalec, 
Inga Pieczul, Anna Zawadzka 
i Kamil Ogorzałek, którzy zdo-
byli medale w wyścigach sztafeto-
wych. W dwóch kategoriach wie-
kowych – 14 lat i 16-18 lat – nasz 
klub zajął w klasyfikacji drużyno-
wej drugie miejsca, a w najstarszej 

kategorii – open – zajęliśmy ze-
społowo czwartą lokatę. Dodam, 
iż powołanie do kadry narodo-
wej juniorów otrzymali Emilia 
Słabosz i Dawid Wiekiera – po-
wiedział trener pływaków MKP 
Wodnik, Marek Mróz.

A oto komplet medali zdoby-
tych przez MKP Wodnik pod-
czas mistrzostw Śląska 2019: 
Emilia Słabosz (kat. 14 lat): zło-
te medale na 100 dow., 200 dow., 
400 dow., 200 zm., 400 zm., 800 
dow. oraz brązowy medal w open 
na 800 dow, i srebro open na 400 
zm; Wiktoria Radek (14 lat): zło-
te medale na 100 m zm. i 50 m 
mot., srebrne na 200 m klas., 
50 m klas., 200 m zm. i brązowy 
na 200 m grzbiet; Agata Kowal-
czyk (16 -18 lat): brązowy medal 
na 50 m klas; Aleksandra Fijo-
łek (16 -18 lat): srebrny medal 
na 200 m dow., brązowy na 100 m 
dow.; Dawid Wiekiera (16 -18 
lat): złote medale na 200 m klas., 
400 m zm., 100 m klas., srebrne 
na 50 m mot., 50 m klas., open 
– srebrny na 200 m klas. i brą-

zowy na 400 m zm.; Karol Po-
piela (kat. open): złoty medal 
na 100 m mot., srebrny na 200 m 
mot., i brązowy na 50 m mot.; 
Jakub Poprawa-Jakubas (16 -18 
lat): złote medale na 100 m zm. 
i 200 zm.; Oliwier Kajzer (16 
-18 lat): srebrne medale na 50 m 
dow. i 100 m dow.; Kacper Ko-
morowski (16-18 lat): srebro 
na 200 m klas. Sztafety: 4x100 
dow. – srebrny medal (Ogorza-
łek – Kajzer – Poprawa – Popie-
la), 4x200 dow. – srebrny medal 
kat. 16-18 lat i open (Poprawa – 
Kajzer – Wiekiera – Komorow-
ski), 4x100 dow. – srebrny medal 
open (Bywalec – Radek – Fijołek 
– Pieczul), 4x200 dow. – srebrny 
medal open (Bywalec – Radek – 
Fijołek – Słabosz), 4x50 m zm. 
– mix brązowy medal (Radek – 
Wiekiera – Popiela – Fijołek), 
4x50 m zm. – mix srebrny me-
dal 16–18 lat (Fijołek – Komo-
rowski – Kowalczyk – Poprawa- 
Jakubas) i brązowy medal open 
(Ogorzałek – Zawadzka – Kajzer 
– Bywalec). ls ●

Podczas mistrzostw Śląska ju-
niorów 14,15,16-18 lat i open 
w Gliwicach odbyła się ceremo-
nia wręczenia certyfikatów PZP 
dla członków kadry narodowej 
juniorów. Wśród kadrowiczów 
znalazło się troje wychowan-
ków MOSM i trener Aleksan-
dry Radek: Emilia Słabosz (rocz-
nik 2005, obecnie zawodniczka 
Wodnika Tychy), Jakub Walter 
(2004, Unia Oświęcim) i Da-
wid Wiekiera (2002, Wodnik 
Tychy).

W zawodach, które odbywa-
ły się na gliwickiej pływalni, wy-
startowało ponad 300 zawod-
ników z całego województwa 
śląskiego. Ekipa MOSM wywal-
czyła 6 medali. Najlepiej w eki-
pie spisała się Julia Volkert, zdo-
bywając w kategorii 14-latków 4 
medale: trzy srebrne – 200, 400 
i 800 m stylem dowolnym i brą-
zowy medal na 100 m stylem do-
wolnym, ustanawiając znakomi-
te rekordy życiowe.

W tej samej kategorii wie-
kowej srebrny medal zdobyła 

sztafeta 4x50 m stylem zmien-
nym w składzie: Ksawery Zię-
ba, Paulina Konecka, Bartosz 
Salata i Julia Volkert. Brązo-
wy medal wywalczyła również 
w kategorii 16-18 lat Aleksan-
dra Zając na 50 m stylem mo-
tylkowym.

– Niestety, reforma eduka-
cji spowodowała, że budowany 
przeze mnie przez wiele lat sy-
stem szkolenia oparty na Spor-
towej Szkole Podstawowej nr 
19 i nie istniejącym już Sporto-
wym Gimnazjum nr 9, właśnie 
się załamał – powiedziała trener 
Aleksandra Radek. – Selekcja, 
której dokonywaliśmy po za-
kończeniu podstawówki, wyła-
niała najzdolniejszych i najbar-
dziej pracowitych zawodników, 
którzy dalej kształcili się w gim-
nazjum znakomicie się rozwija-
jąc. Nie pamiętam mistrzostw 
Śląska juniorów, z których nie 
przywieźliśmy co najmniej 20 
medali. Teraz nasi zawodni-
cy reprezentują inne kluby lub 
po prostu zakończyli karierę. 

Na tych mistrzostwach nasi 
wychowankowie zdobyli po-
nad 40 medali we wszystkich 

kolorach reprezentując już inne 
kluby. Mam wiele wątpliwości, 
co do tego czy uda się stworzyć 

inny system, który w szkoleniu 
zawodników będzie równie sku-
teczny. ls ●

tyszanka wanesa kania, 
reprezentująca gks 
piast wola, sięgnęŁa 
po kolejne trofeuM. 
poDczas rozegranych 
w Dzierżoniowie 
Mistrzostw polski 
MŁoDziczek w zapasach, 
poDopieczna trenera 
pawŁa cieMierza 
w świetnyM stylu 
zDobyŁa zŁoty MeDal.

W turnieju mistrzowskim star-
towało 188 zawodniczek z 55 
klubów. W swojej kategorii wa-
gowej (50 kg) Wanesa miała aż 
28 rywalek, a w drodze do zło-
ta musiała stoczyć pięć trudnych 
pojedynków.

– Niektóre zawodniczki zna-
łam, inne nie, ale kiedy wchodzę 
na matę nie ma to dla mnie żad-

nego znaczenia – powiedziała. – 
Trzeba się skoncentrować i wal-
czyć jak najlepiej. Wygrywałam 
po kolei wszystkie walki, a w fina-
le zmierzyłam się z Martyną Łu-
czyńską z Koszalina. Walka była 
trudna, ale od początku czułam 
się pewnie. Ostatecznie trwała 
niecałe dwie rundy, wygrałam 
przez tusz, czyli położenie ry-
walki na łopatki.

Wanesa trenuje zapasy od 8 lat 
i zdobywała medale mistrzostw 
Polski we wszystkich kategoriach 
wiekowych – w mistrzostwach 
Śląska, Polski i w kolejnych Ogól-
nopolskich Olimpiadach Mło-
dzieży. Broniła barw kadry Śląska, 
a niedawno otrzymała powoła-
nie do kadry Polski. W przyszłym 
roku zmieni kategorię wiekową 
i będzie startowała już wśród ka-
detek.

– Zaczęłam trenować zapa-
sy za namową koleżanki, któ-
ra wcześniej chodziła na zajęcia 
do GKS Piast – dodaje zawod-
niczka. – Po miesiącu ona zre-
zygnowała, ja zostałam i dzisiaj 
nie wyobrażam sobie życia bez 
treningów, bo zapasy to dla mnie 
nie tylko hobby, ale chcę z nimi 
i w ogóle ze sportem związać swo-
ją przyszłość. Myślę o studiach 
trenerskich i pracy w tym zawo-
dzie. Dlatego staram się uczyć jak 
najwięcej, solidnie przykładać się 
do treningów, podpatrywać, jak 
to robią inni.

Zawodniczka trenuje codzien-
nie – od poniedziałku do piątku 
po dwie godziny, a w weekendy 
na ogół jeździ na zawody. Uczęsz-
czała do Szkoły Podstawowej nr 
11 w Tychach, jednak w tym roku, 
z uwagi na plan lekcji, który trud-
no było pogodzić z treningami, 
przeniosła się do Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Woli. Jak wyglą-
da jej dzień? Dojazd autobusem 
do szkoły zajmuje jej około 40 mi-
nut. Po lekcjach zjawia się w hali 
Piasta, bo nie opłaca się jej wra-
cać do Tychów i tam odrabia lek-
cje. Potem jest trening i powrót 
do domu, ok. godziny 20. Łatwo 
więc nie jest, zwłaszcza, ze jest 
w ósmej klasie i nauki nie bra-
kuje. Ale dobre stopnie i sukcesy 
w sporcie dodatkowo motywują.

– Cieszymy się, że córka realizu-
je się w sporcie, widzimy że spra-
wia jest to dużo radości i satysfak-
cji, choć na pewno jest męczące, 
bo w zasadzie cały dzień jej nie 
ma w domu. Bardzo dobrze jednak 
godzi naukę ze sportem, ma wyso-
kie średnie, świadectwa z paskiem. 
Pomagamy jej jak możemy, jeżdżę 
z nią na każde zawody – mówi Ra-
fał Kania, tata Wanesy.

Teraz, po MP młodzików przed 
Wanesą starty w Międzynaro-
dowych Mistrzostwach Polski, 
a od nowego roku seria zawodów, 
w tym eliminacje do mistrzostw 
Europy. leszek sobieraj ●

MosM z sześcioma medalami mistrzostw Śląska.
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Złoto PrZeZ tusZ
wanesa kania z kolejnyM trofeuM ZAPAŚNIcZych MISTRZOSTW POLSKI.

reKordoWe PłyWanie 
WodniKa
6 razy zŁoto eMilii sŁabosz, 6 KRążKóW WIKTORII RADEK, DAWID WIEKIERA NAJLEPSZyM 
ZAWODNIKIEM.

Ekipa wodnika na mistrzostwa Śląska. Od lewej: trener Marek Mróz, 
Kacper Komorowski, Karol Popiela, Jakub Poprawa-Jakubas, Oliwier 

Kajzer, Dawid Wiekiera. W pierwszy rzędzie: Wiktoria Radek, Aleksandra 
Fijołek, Inga Pieczul, Karolina Bywalec, Agata Kowalczyk, Emilia Słabosz.
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Na najwyższym podium Wanesa Kania i  trener Paweł Ciemierz.

Drużyna MOSM na mistrzostwa Śląska (od lewej): Ksawery Zięba, Julia Volkert, 
trener Aleksandra Radek, Paulina Konecka, Bartosz Salata.
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D jak dzikie drużyny

PamiętaCie kSiążkę aDama BaHDaja „DO PRZeRWY 
0:1” i SeRial teleWiZYjNY NakRęCONY Na jej 
PODStaWie? W teleWiZji Film ZOStaŁ PO RaZ PieRWSZY 
WYemitOWaNY W 1969 ROkU, CHYBa W „ekRaNie 
Z BRatkiem” i BYŁ POtem jeSZCZe WielOkROtNie 
POWtaRZaNY. każDY mŁODY CZŁOWiek 
DOSkONale WięC ORieNtOWaŁ Się W PRZYgODaCH 
UtaleNtOWaNegO PiŁkaRSkO CHŁOPCa PaRagONa, 
jegO kUmPli PeReŁki i maNDżaRO.

Między innymi na fali popularności „Do przerwy 0:1” w całej Pol‑
sce z jeszcze większą intensywnością organizowano w latach 70. 
i 80. turnieje dzikich drużyn. Nie inaczej było w Tychach, które 
ze swoim czytelnym podziałem na osiedla, a także olbrzymią 
liczbą młodzieży, idealnie do takich turniejów się nadawały.
Do turniejów zgłaszały się drużyny kolegów z jednego podwór‑
ka, osiedla, szkoły, klasy. były wśród nich zespoły naprawdę 
mocne, ale również i takie, dla których już sam udział był przy‑
godą. Na zgłoszeniu do rozgrywek musiały oczywiście widnieć 
podpisy lekarza, rodziców, ewentualnie dyrektora szkoły albo 
przedstawiciela… komitetu blokowego.
Tygodnik „Echo”, który – obok magistratu, GKS‑u Tychy i Towa‑
rzystwa Krzewienia Kultury fizycznej (TKKf) – czuwał w tam‑
tych latach nad organizacją rozgrywek, przestrzegał: „Zgłoszone 
do turnieju drużyny obowiązują wyłącznie polskie nazwy i orga‑
nizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nazw poszczegól‑
nych zespołów”. Nic dziwnego, że ekipy nadawały sobie swojskie 
nazwy typu huragan, Tajfun, Polonia, błękitni, Niebiescy, fortuna, 
Orły, Pogoń czy Grom, choć nie brakowało bardziej wyszuka‑
nych, np. Krzywobuty, Sitko czy Lombardina.
Mecze były wtedy rozgrywane głównie na boisku na osiedlu 
A, w czułowie, a także na tzw. małych obiektach sportowych, 
czyli po prostu na bocznym boisku GKS‑u Tychy. Zawodnicy 
przebierali się na trawniku za końcową linią boiska i tam też 
zostawiali swoje ubrania. umyć się można było dopiero po po‑
wrocie do domu, ale to był akurat najmniejszy kłopot…
Dla najlepszych przewidziano oczywiście dyplomy i symbo‑
liczne nagrody. W lokalnej gazecie zamieszczane były wyniki 
wszystkich meczów oraz – i to było może nawet cenniejsze 
niż nagrody – fotografie zwycięskich drużyn wraz z pełnymi 
składami. Założę się, że niejeden z dawnych nastoletnich pił‑
karzy, do dzisiaj trzyma w szufladzie wycinek gazety i z dumą 
pokazuje go dzieciom albo wnukom.
Jak pamiętam, w drużynach aż roiło się od zdolnych zawodni‑
ków. byli wśród nich tacy, którzy imponowali mocnymi strza‑
łami, potrafili przedryblować kilku rywali z rzędu, czarowali 
zwodami podpatrzonymi u ówczesnych idoli – Włodzimierza 
Lubańskiego czy Zygfryda Szołtysika. Wydawało się, że za kilka 
lat będą świetnymi piłkarzami, przynajmniej na lokalną miarę. 
Tymczasem nic z tego. Albo nikt nie dostrzegł ich talentu, albo 
też moi zdolni koledzy szybko stracili entuzjazm do gry w piłkę. 
piotr zawaDzki, tyska galeria sportu ●

alfabet tgs

Drużyna Elfików z SP 12 wraz z trenerem Karolem Sztyperem 
(ok. 1976 roku). Fot. zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach

zawoDniczka uks 
auerbach tychy paulina 
sitek poDbiŁa serca 
kibiców i jurorów 
skokieM artystycznyM 
„klawo jak cholera”, 
otrzyMując 
za niego najwyższą 
notę poDczas 
rozegranych na krytej 
pŁywalni granD 
prix polski oraz 7. 
MeMoriaŁu haliny 
chrząszcz-bartkowiak. 
po zŁote krążki w tej 
konkurencji sięgnęŁo 
jeszcze kilkoro innych 
tyszan. jak wiDać nasi 
skoczkowie lubią Łączyć 
sportowy wyczyn 
ze scenicznyM show.

Ale tyska impreza to przede wszyst-
kim zawody sportowe. Po sukces 
sięgnął Nataniel Dynak, który 
otrzymał puchar za zwycięstwo 
w całej tegorocznej edycji Grand 
Prix Polski. Tym samym potwier-
dził, iż jest najlepszym polskim 
skoczkiem do wody w kategorii 
juniorów młodszych. Co prawda 
w tyskich zawodach dwukrotnie 
lepszy od niego – w konkursie sko-
ków z trampoliny 1 m i 3 m – oka-
zał się Piotr Kolasa, który sięgnął 
po złote medale, jednak przewaga 
Nataniela w punktacji generalnej 
była tak duża, że dwa srebra wy-
starczyły, by na zakończenie sezo-
nu to właśnie on odebrał puchar 
za triumf w całym Grand Prix 
Polski. Nataniel okazał się także 

bezkonkurencyjny w rywalizacji 
o puchar prezesa klubu UKS Au-
erbach Tychy Zygmunta Jantosza 
na najlepiej wykonany skok Au-
erbacha.

Zawodnicy startowali ponad-
to w skokach synchronicznych, 
w których tyszanie zdobywali kil-
ka medali oraz w skokach arty-
stycznych.

– Trudno nie być zadowolo-
nym z tych wyników, bo potwier-
dzają one, iż nasi zawodnicy sta-
le robią postępy i nadal plasują 
się w krajowej czołówce – powie-
działa trener Mirosława Grusz-
ka. – Jeden z najbardziej wartoś-
ciowych wyników punktowych 
podczas zawodów osiągnęła za-
wodniczka katowickiego MKS 
Pałacu Młodzieży Emilia Witek, 
tym bardziej, że w jej grupie mia-
ła aż 17 rywalek. W ogóle jeśli 
chodzi o juniorów młodszych, 
w tym roku podczas Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzie-
ży, która jest odpowiednikiem 
mistrzostw Polski juniorów 
młodszych, nasi wychowanko-
wie osiągali bardzo dobre wyni-
ki. Nataniel Dynak pokusił się 
o wyjątkowy wyczyn, bo zdobył 
mistrzostwo w skokach z wie-
ży, choć przecież z braku wieży 
na tyskim basenie na co dzień 
nie trenuje tej konkurencji. Piotr 
Kolasa sięgnął po złoty medal 
z trampoliny 3 m, a Emilia Wi-
tek – po złoto z trampoliny 1 m. 
Cała trójka znalazła się w kadrze 
Polski juniorów młodszych, a te-
raz, podczas tyskich zawodów, 

potwierdziła swoje umiejętno-
ści i wysoką formę. Coraz lepiej 
spisują się też młodziczki i mło-
dzicy, jak Michalina Fryc, Nikola 
Dynak, Maria Poduszyńska, czy 
Adam Hordyniec i Eryk Blaut. 
Srebro w skokach synchronicz-
nych wywalczyli też Piotr Gro-
chowalski i Jan Niedziółka. 
Dodam, iż nasza impreza zgro-
madziła rekordową liczbę za-
wodniczek i zawodników – 77 
ze wszystkich polskich klubów 
– ta liczba startujących napawa 
dużym optymizmem.

Coraz więcej dzieci startu-
je w skokach artystycznych – 
uczestnicy przebierają się w do-
wolne stroje, odgrywają krótkie 
scenki do przygotowanej wcześ-
niej muzyki i na koniec oddają 
efektowny skok. Taniec nowo-
czesny na trampolinach w wy-
konaniu Dominiki Klatki i Alek-
sandry Lubackiej, „King Bruce 
Lee Karate Mistrz” czyli Karo-
lina Sitek i Julia Lubacka w „In-
diańskim tańcu” długo pozosta-
ną w pamięci widowni. Świetna 
była też salsa w wykonaniu 4-let-
niej Antoniny Grochowalskiej. 
Warto też dodać, iż popisy swo-
ich byłych koleżanek i kolegów 

klubowych obserwował Karol 
Witański, obecnie czołowy pol-
ski zawodnik w high divingu.

Wyniki zawodników UKS Au-
erbach:

Nataniel Dynak: zwycięstwo 
w łącznej klasyfikacji Grand Prix 
Polski, srebrne medale za sko-
ki z trampoliny 1 m i 3 m, zło-
to w skokach synchronicznych, 
puchar za najlepiej wykonany 
skok Auerbacha, złoto za skok 
artystyczny „Stop przemocy”; 
Piotr Kolasa: dwa złote meda-
le z trampoliny 1 m i 3 m, zło-
to w skokach synchronicznych, 
złoto za skok artystyczny „Stop 
przemocy”; Adam Hordyniec: sre-
bro z trampoliny 1 m, 4. miejsce 
z trampoliny 3 m, brąz w skokach 
synchronicznych, złoto za skok ar-
tystyczny „Mina”; Nikola Dynak 
– brąz z trampoliny 1 metr, brąz 
w skokach synchronicznych, zło-
to za skok artystyczny „Nie da się 
wszystkiego nauczyć”; Paulina Si-
tek: złoto w skokach synchronicz-
nych wspólnie z Alicją Kierą, zło-
to za skok artystyczny „Klawo jak 
cholera”. Złoto za skok artystyczny 
„Balerina”: Julia Job, Ola Kowa-
lińska, Ewa Kowalińska, Szymon 
Majda. leszek sobieraj ●

KlaWo, jaK...
rekorDowa obsaDa TySKIEGO GRAND PRIX W SKOKAch DO WODy.

Nataniel Dynak z pucharem za zwycięstwo 
w klasyfikacji generalnej Gran Prix Polski.

Skok „Nie da się wszystkiego nauczyć” wykonała Nikola Dynak.
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Pływackie mistrzostwa Tychów 
tradycyjnie rozegrano na Krytej 
Pływalni. Każdy z zawodników 
mógł wystartować w dwóch sty-
lach. Za zajęcie trzech pierwszych 
miejsc uczestnicy otrzymali me-
dal i dyplom, a wszyscy uczestni-
cy – napoje i batoniki wręczane 
podczas zapisów. W stylu dowol-
nym startowało 31 dziewcząt i ko-
biet oraz 44 chłopców i mężczyzn, 
w stylu klasycznym – odpowied-
nio – 20 i 22, a w stylu grzbieto-
wym – 16 i 13.
StYl gRZBietOWY: 2014 i mł: 
1. Paulina Jakubowska, 1. Bere-

nika Lisowiec; 2012-2013: 1. 
Milena Warzecha; 2010–2011: 
1. Martyna Machała, 2. Weroni-
ka Jakubowska, 3. Milena Bro-
żek; 2008-2009: 1. Natalia Paw-
las, 2. Lena Wróbel; 2006-2007: 
1. Zofia Dobczyk; 2001-2003: 1. 
Aleksandra Ochnio; 1991-2000: 
1. Weronika Cichowska, 2. Na-
talia Tomiło; 2012-2013: 1. 
Leon Wróbel: 2010-2011: 1. 
Jakub Kupczyk, 2. Michał Ko-
chanowski, 3. Bartosz Vilmar; 
2008-2009: 1. Marcel Gadom-
ski, 2. Miłosz Cabel; 2004-2005 
1. Bartosz Godzin; 1980 i st.: 

1. Paweł Szczepaniak, 2. Piotr 
Godzik.
StYl DOWOlNY: 2014 i mł.: 1. 
Paulina Jakubowska, 2. Berenika 
Lisowiec; 2012-2013: 1. Weroni-
ka Pawlas, 2. Milena Warzecha; 
2010-2011: 1. Amelia Chejduk, 2 
Amelia Siuda, 3. Alicja Mysłek; 
2008-2009: 1. Zofia Mamrowicz, 
2. Klaudia Jakubowska, 3. Lena 
Wróbel; 2006-2007: 1. Aleksan-
dra Burber, 2. Zofia Dobczyk; 
2001-2003: 1. Aleksandra Och-
nio, 2. Zuzanna Jarlaczyńska, 3. 
Natalia Chrząszcz; 1991-2000: 
1. Weronika Cichowska, 2. Na-

talia Tomało; 1981-1990: 1. Zu-
zanna Mosakowska; 1980 i st.: 
1. Iwona Urban; 2012-2013: 1. 
Leon Wróbel, 2. Wojciech Hy-
zopski; 2010-2011: 1. Dominik 
Kołoczek, 2. Jakub Kupczyk, 3. 
Adam Horodyniec; 2008-2009: 
1. Marcel Gadomski, 2. Artur 
Kowalczyk, 3. Miłosz Cabel; 
2006-2007: 1. Michał Olszew-
ski, I2. Franciszek Dobczyk, 3. 
Bartłomiej Skubis; 2004-2005: 
1. Bartłomiej Giel, 2. Bartosz 
Godzin; 2001-2003 1. Antoni 
Witkowski; 1991-2000:1. An-
drzej Kowalczyk, 2. Rafał Mor-

kisz; 1981-1990: 1. Patryk Zgiet, 
2. Szymon Dowiat; 1980 i st.: 1. 
Paweł Szczepaniak, 2. Paweł Sta-
la, 3. Rafał Dąbrowski.
StYl klaSYCZNY: 2010-2011: 
1. Amelia Chejduk, 2. Marty-
na Machała, 3. Weronika Ja-
kubowska; 2008-2009: 1. Zofia 
Mamrowicz, 2. Klaudia Jaku-
bowska, 3. Marta Dawidowska; 
2006-2007: 1. Aleksandra Bur-
mer; 2001-2003: 1. Zuzanna Jar-
laczyńska, 2. Nadia Chrząszcz, 
3. Patrycja Rząp; 1981-1990: 1. 
Zuzanna Mosakowska, 2. Alek-
sandra Jakubowska; 1980 i st.: 

1. Iwona Urban 2010-2011: 1. 
Wojciech Olszewski, 2. Stani-
sław Chrząszcz, 3. Piotr Rode-
Gembala; 2008-2009: 1. Artur 
Kowalczyk, 2. Łukasz Szymczak, 
3. Wojciech Natora; 2006-2007: 
1. Michał Olszewski, 2. Franci-
szek Dobczyk, 3. Eryk Adam-
ski; 2004-2005: 1. Bartłomiej 
Giel; 2001-2003: 1. Antoni Wit-
kowski; 1991-2000: 1. Andrzej 
Kowalczyk, 2. Rafał Morkisz; 
1981-1990: 1. Patryk Zgiet, 2. 
Szymon Dowiat; 1980 i st.: 1. Ra-
fał Dąbrowski, 2. Jerzy Bychaw-
ski, 3. Paweł Stala. ls ●

Kolejna edycja amatorskich mistrzostw miasta.

MISTrZOWIE DWÓCH STYLÓW rYWALIZOWALI NA płYWALNI
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strzelec 22.xi – 21.xii
Wszystko wskazuje na to, że zawirowania 
w relacjach z bliskimi zmierzają ku końcowi. 
Wkrótce wszystko wróci do normy.

koziorożec 22.xii – 19.i
Musisz uzbroić się w cierpliwość. chciałbyś poznać 
finał sprawy już teraz, tymczasem powinieneś raczej 
dać czas do namysłu Skorpionowi.

woDnik 20.i – 18.ii
Musisz bardziej zaangażować się w sprawy 
zawodowe. Przełożony zauważył, że ostatnimi 
czasy masz gorsze dni.

ryby 19.ii – 20.iii
Popracuj nad swoją efektywnością. Może dobrym 
sposobem będzie przygotowanie dokładnego 
planu działania na najbliższe dni?

baran 21.iii – 20.iv
Pogoda sprzyja, powinieneś więc pomyśleć 
o częstszej aktywności fizycznej. Pamiętaj, ruch 
to zdrowie.

byk 21.iv – 21.v
Przed Tobą bardzo pracowity okres. Nie licz raczej 
na to, że w najbliższych dniach znajdziesz czas 
na odpoczynek.

bliźnięta 22.v – 20.vi
Zrelaksuj się, spędź więcej czasu z ukochaną 
osobą. Ostatnio głowę masz zajętą wyłącznie 
sprawami zawodowymi.

rak 21.vi – 22.vii
Rozejrzyj się uważnie wokół siebie. W Twoim 
otoczeniu jest ktoś, kto nie życzy ci dobrze. Liczy 
na Twoje potknięcie.

lew 23.vii – 22.viii
Najwyższa pora na uporządkowanie swoich spraw 
natury finansowej. Powinieneś solidnie zabrać się 
za oszczędzanie.

panna 23.viii – 22.ix
upór nic tu nie pomoże. Wiadomą sprawę uda się 
rozwiązać stanowczością i mądrymi decyzjami. 
bądź konsekwentny w działaniu.

waga 23.ix – 23.x
Pod koniec tygodnia czeka cię miłe spotkanie 
z osobą, której nie widziałeś od dłuższego czasu. 
To będzie mile spędzony czas.

skorpion 24.x – 21.xi
W dalszym ciągu będziesz znajdował się pod 
dobrym wpływem gwiazd. uporządkuj swoje 
życie uczuciowe.

faBryKa gWiaZd, faBryKa snóW
WSZYStkO W SReBRZe. śCiaNY, 
SUFit, PODŁOga, a NaWet PRZY-
tWieRDZONY DO śCiaNY aPaRat 
teleFONiCZNY Na mONetY. PO-
mieSZCZeNie jeSt DUże, SUROWe. 
kieDYś mieśCiŁa Się tU FaBRYka 
kaPelUSZY, a teRaZ ROZBRZmie-
Wa ROCk aND ROll i OPeROWe 
aRie. Na ZmiaNę. ale WCiąż jeSt 
tO FaBRYka. tU PRODUkUje Się 
SZtUkę. tU PRODUkUje Się aR-
tYStóW.

Bądź sobą. tylko którym?
Pośrodku wyłożonej srebrną folią alu-
miniową hali ustawiono czerwoną sofę, 
na której wygina się znudzona, półnaga 
blond-piękność. Obok niej siedzi otyła 
dziewczyna z umazanymi pomarańczo-
wą farbą piersiami – odbija je, niczym 
pieczątki, na malarskim płótnie. Ale 
nikt na to nie zwraca uwagi. Tu każdy 
może być sobą. Tylko którym? Nieco 
w dali, na podłodze rozłożono wydru-
kowane obrazy kolorowych kwiatów. 
Młody chłopak z afro na głowie i pa-
pierosem w ustach kręci się wokół nich 
i wciąż dokłada kolejne. Przy biurku za-
siadł mężczyzna w rozpiętym szlafro-
ku. Od czasu do czasu popija kawę. Jego 
palce uderzają miarowo o klawisze ma-
szyny do pisania. Stuk-puk! Stuk-puk! 
– w rytm ostrej rockowej muzyki, któ-
rą ktoś inny puszcza z winylowej płyty. 
Są też reflektory, jest kamera, której oko 
wycelowano w białego konia. Dosiada 
go młodzieniec w indiańskim pióropu-
szu. Jest jeszcze baletnica ze strzykaw-
ką, buntownik w dżinach oraz chuda 
dziewczyna o sarnich oczach. Gdzie 
my do diabła jesteśmy? W słynnej Fa-
bryce Andy’ego Warhola.

romans z filmem
Większość z nas kojarzy Warhola z ko-
lorowymi wizerunkami Marilyn Monroe 
lub obrazami przedstawiającymi pusz-
ki zupy pomidorowej. W istocie Warhol 
zrobił znacznie więcej dla światowej sztu-
ki – wywarł olbrzymi wpływ na modę czy 
design, a w pewnym momencie miał na-
wet krótki, acz dość intensywny romans 
z kinem. Tworzył pozbawione scenariu-
sza mocno awangardowe filmy. Jeden 
z nich, zatytułowany „Spanie”, to sześcio-
godzinne ujęcie śpiącego Johna Giorno 
– jednego z asystentów artysty. Na innym 
– moim ulubionym – Warhol ze smakiem 
zajada hamburgera. I tyle. Produkcje te 
powstawały właśnie w Fabryce.

srebrna fabryka
Czym była Fabryka? Pracownią Warho-
la, a jednocześnie jego domem. Założył 
ją w porzuconym budynku dawnej wy-
twórni kapeluszy. Choć istniała zaledwie 
cztery lata, stała się miejscem kultowym 
na mapie Nowego Jorku. Spotykała się 
tu elita undergroundu: malarze, poeci, 
muzycy, rockmani, dziennikarze, inte-
lektualiści, a także zbuntowane dzieci 
z zamożnych rodzin. Fabryka dawała 
im możliwość ucieczki od narzuconych 
konwenansów i stwarzała nieograniczoną 
przestrzeń dla twórczej swobody. Tu każ-
dy mógł robić, co mu się żywnie podo-
bało, pod warunkiem, że nie był nudny. 
O tym kto mógł przekroczyć progi tej 
pop-artowej krainy czarów, decydował 
sam Andy Warhol.

Co ciekawe, Warholowi daleko było 
do charyzmatycznego przywódcy. Był 
nieśmiały, enigmatyczny i w odróż-
nieniu do bywalców fabryki, z któ-
rych każdy uzależniony był od choć 

jednego narkotyku, nie zażywał nar-
kotyków. Prawie nie pił alkoholu, a naj-
gorszym przekleństwem jakie wymknę-
ło się mu z ust było: „o kurczę!” lub 
„ojej!”. A jednak do Warhola i jego Fa-
bryki wciąż tłumnie przybywali ludzie. 
Przyciągał ich jak magnes. Pod skrzyd-
łami mistrza pracowali, tworzyli, bawi-
li się i kłócili.

dziewczyna z fabryki
W Fabryce trwała nieustannie rywali-
zacja o względy mistrza. Warhol sadzał 
przed kamerą wszystkie nowopoznane 
osoby i dokumentował je w codziennych 
sytuacjach. Z wybrańców czynił gwiazdy. 
Jedną z nich została Edie Sedgwick – wy-
chudzona anorektyczka z dobrego domu. 
Andy zainteresował się nią głównie z po-
wodu pochodzenia. Chciał zyskać po-
pularność w śmietance towarzyskiej 
wyższych sfer. Edie zagrała w wielu jego 
filmach. Aby upodobnić się do Warhola 
obcięła włosy i przefarbowała je na srebr-
ny kolor. Od tej pory wyglądali jak bliź-
nięta. Media ich pokochały i lansowa-
ły jako królewską parę undergroundu. 
Ta idylla nie trwała długo. Eksploatowa-
na przez Warhola Edie, sięgała po coraz 
to twardsze narkotyki. W pewnym mo-
mencie jej mentor stracił do niej cierp-
liwość i pozbył się jej z Fabryki. Wraż-
liwa dziewczyna bardzo to przeżyła. 
Była już wówczas mocno uzależniona, 
a jej stan zdrowia pogarszał się. Warhol 
był niewzruszony: „Jeśli Edie zechce się 
zabić, mam nadzieję, że da nam znać 
odpowiednio wcześniej, żebyśmy mogli 
to sfilmować” – mówił. Stało się. Edie nie 
dożyła 29. urodzin. Przedawkowała leki, 
a za jej śmierć wielu obwiniało Warhola. 
Czar prysł. agnieszka kijas ●

DAWNO TEMu W SZTuCE (175)
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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 626:
RYSZaRD taRaSieWiCZ.

Srebrna Fabryka Warhola stała się miejscem kultowym na mapie Nowego Jorku.

Warhol w otoczeniu gwiazd z Fabryki.
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