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Konsultacje w sprawie seniorów
Do 19 grudnia można zgłaszać uwagi do Programu 
Polityki Senioralnej w Tychach na lata 2020-2027.

praca nieodpłatna, lecz bezcenna
W liceum im. Kruczkowskiego po raz kolejny 
zorganizowano sympozjum nt. wolontariatu.

trzykrotne mistrzynie w tGS
W cyklu "Tyskie oblicza sportu" tym razem 
rozmawiano o hokeistkach Atomówek.2 6 12
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piłkarze GkS pokonali łkS łódź i teraz czekają na leGię, lecha, piaSta, lechię lub cracovię.
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UCZNIOWIE POPRAWIAJĄ 
SWOJE SZKOŁY
Czego tyskim ucz-
n i o m  b r a k u j e 
w ich szkołach? Ką-
cika do wypoczynku, 
kuchni, a może… sy-
mulatora jazdy samo-
chodem? W ramach 
Młodzieżowego Bu-
dżetu Partycypacyj-
nego w szkołach re-
alizowane są m.in. 
takie zadania. A ty-
ska młodzież dosko-
nali się w sztuce pi-
sania projektów.
 str. 3

Te
at

r M
ały

 Ty
ch

y

OPOWIEść WIgIlIJNA NA bIS
Dwa lata temu Miej-
skie Centrum Kultury 
zrealizowało przed-
stawienie według 
Charlesa Dickensa 
„Opowieść wigilijna”. 
Na scenie pojawili 
się aktorzy nieprofe-
sjonalni – mieszkańcy 
Tychów, którzy zgło-
sili się na casting. Te-
raz „Opowieść” wra-
ca na scenę Teatru 
Małego, a wielu wy-
konawców – dojrzal-
szych o dwa lata do-
świadczeń – pojawi 
się w niej ponownie.
 str. 9
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PORAżKI W KARNYCh 
Początek grudnia nie był udany dla hokeistów GKS Tychy. Po porażce 
w Jastrzębiu z liderem, przyszły przegrane z Gdańskiem i nieoczekiwana 
wpadka w meczu z 9. zespołem tabeli Energą Toruń. W niedzielnym 
spotkaniu z Unią tyszanie wygrali skromnie – 1:0 str. 13



Wydawca: Śródmieście Sp. z o.o.
redakcja: Tychy, al. Piłsudskiego 12, I piętro, 
tel. 32 325 72 38, faks 32 325 72 14, 
e-mail: redakcja@twojetychy.pl 
redaktor Naczelny: Wojciech Wieczorek

Zespół: Kamil Peszat, Leszek Sobieraj,  
Sylwia Witman 
Biuro reklamy: Roma Jarecka – 32 325 72 19, 
Ewa Kunc – 32 325 72 40, 
Dorota Pajor – 32 325 72 15, 

Ogłoszenia Drobne: tel. 32 325 72 15 
skład: Tomasz Pałka, Graphen
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, 
Drukarnia Sosnowiec 
Projekt graficzny: Emil Kłosowski 

Numer zamknięto: 9.12.2019 r.  Nakład: 12.000 egz.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo ich redagowania i skracania. Za treść reklam 
i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Sprzedaż tygodnika oraz jego 
dystrybucja bez pisemnej zgody wydawcy – zabroniona.

DyżuR REPORTERA

tel. 32 325 72 38
e-mail: redakcja@twojetychy.pl Na Państwa telefony czekamy

we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat 3⁰ 2⁰ 2⁰ 3⁰ 4⁰ 5⁰ 7⁰

WT
10.12

ŚR
11.12

CZ
12.12

pt
13.12

so
14.12

nd
15.12

pn
16.12

USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

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

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE

reklama

KroniKa policyjna

kondolencje

◆ 9 gruDNia, OkOłO gODZ. 
9.10 POWiaDOmiONO POli-
cję i straż POżarNą O ZDa-
rZeNiu DrOgOWym – jadący 
prawym pasem trasy S1 w kie-
runku Lędzin, kierujący mazdą 
wypadł na łuku z drogi. Jeszcze 
przed przyjazdem służb ratunko-
wych na miejsce, z pomocą ruszy-
li świadkowie zdarzenia, a potem 
kierowca trafił pod opiekę ratow-
ników medycznych. Na szczęście 
nie doznał poważniejszych obra-
żeń. Jak informuje portal 112ty-
chy.pl, z ustaleń pracujących 
na miejscu policjantów i z rela-
cji świadków wynika, że kierow-
ca stracił panowanie nad pojaz-
dem i wpadł w poślizg. Samochód 
wypadł z drogi do przydrożnego 
rowu, gdzie ściął kilka krzaków 
i połamał drzewa, a następnie 
wjechał na pas drogi i zatrzymał 
się. Policjanci KMP Tychy prowa-
dzą dalsze postępowanie w spra-
wie tego zdarzenia.
◆ 6 gruDNia, OkOłO gODZ. 
11.40 Na al. Bielskiej W ty-
chach kierujący kią sPOr-
tage Nie ZachOWał Nale-
żytej OstrOżNOści i najechał 
na tył oznakowanego radiowo-
zu. Jak wyjaśniła rzecznik KMP 
w Tychach asp. szt. Barbara Koło-
dziejczyk, radiowóz zatrzymał się 
przed oznakowanym przejściem 
dla pieszych i wtedy na jego tył 
najechał kierujący osobówką. 
W wyniku zdarzenia dwóch 
policjantów trafiło do szpitala 
na badania kontrolne. Pozosta-
łym uczestnikom zdarzenia nic 
się nie stało.
◆ Na OZNakOWaNym PrZej-
ściu Dla PiesZych, przy wjeź-
dzie na stację paliw przy al. Pił-
sudskiego (rejon ronda „Skałka”) 
45-letni kierowca osobowej kii 

potrącił 69-letnią kobietę. Do zda-
rzenia doszło 5.12 ok. godz. 11.30. 
Ze względu na obrażenia pieszej 
na miejsce wezwano śmigłowiec 
LPR, bo konieczny był transport 
do specjalistycznego szpitala 
w Sosnowcu. Kierowca osobówki 
w chwili zdarzenia był trzeźwy.
◆ N a s k r Z y żOWa N i u 
al. NiePODległOści Z ul. 
grOta – rOWeckiegO ZDe-
rZyły się 6.12 auDi i tOyOta 
(nauka jazdy). W samochodach 
uczestniczących w zdarzeniu 

podróżowało siedem osób, pod 
opiekę ratowników medycz-
nych trafiła tylko jedna osoba 
– instruktorka nauki jazdy, ale 
na szczęście nic poważnego jej 
się nie stało. Jak wstępnie usta-
liła policja, w czasie wykonywa-
nia przez samochód nauki jazdy 
skrętu w lewo z al. Niepodle-
głości w ul. Grota Roweckiego 
w jego prawy przód uderzyło 
audi. Tyscy Policjanci prowadzą 
dalsze postępowanie w sprawie 
tego zdarzenia.

◆ POlicjaNci Z WyDZia-
łu ruchu DrOgOWegO 
kmP W tychach PrZePrO-
WaDZili DZiałaNia POD 
N a Z Wą „N i e c h r O N i e N i 
ucZestNicy ruchu DrO-
gOWegO” – NURD, podczas 
których zwracali uwagę na za-
chowanie się niechronionych 
uczestników ruchu drogowego 
oraz kierujących pojazdami. 
Ujawnili ponad 80 wykroczeń 
kierowców wobec pieszych i ro-
werzystów. lS ●

Tyski Urząd Miasta przygotował 
dokument pn. „Program Polity-
ki Senioralnej dla Miasta Tychy 
na lata 2020-2027”, który na po-
czątku roku ma być przyjęty przez 
radnych. Aktualnie przeprowa-
dzane są konsultacje projektu 
Programu.

Konsultacje trwają od 5 do 19 
grudnia, a dokument dostępny 
jest w Wydziale Spraw Społecz-
nych i Zdrowia UM (V piętro, 
pokój 509a) lub na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej (zakładka: Urząd Mia-
sta > Wydziały > Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia > Infor-
macje). Poznaniu zapisów pro-

gramu polityki senioralnej ma 
też służyć dyżur pracownika i 
eksperta zaplanowany na wtorek 
17 grudnia w godz. 15-17 w Urzę-
dzie Miasta (I piętro, sala 101).

Każdy mieszkaniec może zło-
żyć swoje uwagi do projektu, bądź 
w formie pisemnej do Prezyden-
ta Miasta Tychy (al. Niepodległo-
ści 49), bądź elektronicznej – na 
stronie internetowej www.razem-
tychy.pl, w zakładce „konsulta-
cje społeczne”. Termin składania 
uwag upływa 19 grudnia br.

Szczegółowych informacji udzie-
lają pracownicy WSSiZ Urzędu 
Miasta Tychy (V piętro, pokój 509a, 
tel. 32 776 35 39). Mn ●

jeszcze jest czas na uwagi

KONSUltACJE  
W SPRAWIE SENIORóW

Choć samochód wygląda makabrycznie, kierowca mazdy, która wypadła 
z jezdni na S-1, nie odniósł większych obrażeń.
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czeGo tySKiM ucznioM 
braKuje w ich SzKoŁach? 
KąciKa do wypoczynKu, 
Kuchni, a Może… 
SyMulatora jazdy 
SaMochodeM? w raMach 
MŁodzieżoweGo budżetu 
partycypacyjneGo 
w SzKoŁach realizowane 
Są M.in. taKie zadania. 
a tySKa MŁodzież 
doSKonali Się w Sztuce 
piSania projeKtów.

Pierwsza edycja Młodzieżowe-
go Budżetu Partycypacyjnego 
odbyła się rok temu – w pierw-
szym semestrze roku szkolne-
go 2018/2019. Teraz trwa dru-
ga. Niektóre szkoły są jeszcze 
przed głosowaniem, inne już 
w trakcie realizacji wybranych 
projektów.

Czym jest Młodzieżowy Budżet 
Partycypacyjny? Każda z tyskich 
szkół ponadpodstawowych otrzy-
muje do wykorzystania 10 tys. zł. 
Podobnie jak w miejskim budżecie 
partycypacyjnym, uczniowie zgła-
szają swoje pomysły, przygotowu-
ją projekty a szkolna społeczność 
w głosowaniu decyduje co zosta-
nie zrealizowane. Ale napisać do-
bry projekt nie jest łatwo; trzeba 
dobrze zdiagnozować problemy 
i potrzeby oraz opracować ich roz-
wiązania. Aby ułatwić młodym lu-
dziom efektywne wykorzystanie 
przysługujących im środków, mia-
sto Tychy razem ze Stowarzysze-
niem Civitas z Dąbrowy Górni-
czej przeprowadziło we wszystkich 
szkołach ponadpodstawowych 

warsztaty. Ich efekty zostały za-
prezentowane podczas konferen-
cji podsumowującej 25 listopada 
w Pasażu Andromeda. Uczniowie 
omawiali przygotowane przez sie-
bie projekty, a ich pomysłowość 
robiła wrażenie.

Wykuwanie pomysłów
– To nie były wykłady, lecz war-
sztaty – podkreśla Michalina 

Lulek-Majka ze Stowarzyszenia 
Civitas. – Wszyscy zabierali głos 
na równych warunkach. Roz-
mawialiśmy z młodzieżą o tym 
co widzi w mieście na plus 
i na minus. Od perspektywy 
miasta przechodziliśmy do per-
spektywy szkoły. Definiowali-
śmy wspólnie problemy, a ucz-
niowie pracując w zespołach 
projektowych wspólnie szukali 

rozwiązań. Dopiero na końcu 
przygotowywali projekty, które 
mogli już zgłaszać do budżetu.

– Wszystkie pomysły pre-
zentowane dzisiaj narodziły się 
podczas warsztatów – mówiła 
w Andromedzie Alicja Kowal-
ska, także ze Stowarzyszenia Ci-
vitas. – Praca w grupie owocuje, 
powstają bardzo ciekawe projek-
ty. Uczniowie angażują się, ko-

rzystają ze swojego własnego po-
tencjału.

W warsztatach, a także w konfe-
rencji je podsumowującej uczest-
niczył Maciej Gramatyka, zastępca 
prezydenta miasta ds. społecz-
nych. – To wy tworzycie Mło-
dzieżowy Budżet Partycypacyjny 
– mówił do zebranych uczniów. 
– Otrzymaliście od miasta na-
rzędzie by realizować swoje cele, 
a my chcemy wam pomóc robić 
to jak najlepiej i najbardziej efek-
tywnie. Dlatego dobrze jest uczest-
niczyć w takich spotkaniach.

Maciej Gramatyka rozmawiał 
też z młodzieżą o samej formu-
le młodzieżowego budżetu. – 
Czy forma głosowania na pewno 
jest dobra? A może lepiej byłoby 
wspólnie w społeczności szkolnej 
wydyskutować co jest najbardziej 
potrzebne? Może ten element ry-
walizacji nie jest potrzebny? – py-
tał i podkreślał, że tak samo jak 
w przypadku miejskiego budże-
tu partycypacyjnego, regulamin 
może być zmieniany i modyfi-
kowany.

Bidony i symulator jazdy
Najciekawszą częścią spotka-
nia była prezentacja projektów 
zgłoszonych do młodzieżowego 
budżetu przez samych autorów. 
Uczniowie „Norwida” zapro-
ponowali modernizację radio-
węzła i nagłośnienia w szkole. 
„Kruczek” postawił na ekologię 
– tu wygrał projekt zakupu bi-
donów na wodę (w szkole ist-
nieje „źródełko” z pitną wodą), 
koszy do segregacji i organiza-

cji wykładów o tym jak śmiecić 
mniej. Zespół Szkół nr 6 (w któ-
rym kształcą się m.in. mechani-
cy samochodowi i informatycy) 
postanowił zakupić komponen-
ty, oprogramowanie i osprzęt 
niezbędny do samodzielnego 
zbudowania symulatora jazdy 
samochodem. Zakup gotowego 
symulatora przekroczyłby bu-
dżet, więc uczniowie postano-
wili zbudować go sami. Z kolei 
uczniowie Zespołu Szkół nr 7 
(zawody gastronomiczne) po-
stanowili urządzić i wyposażyć 
kącik kuchenny, w którym sami 
będą mogli przygotować sobie 
posiłki (w szkole nie ma moż-
liwości zakupu przekąski czy 
posiłku).

W wielu szkołach największe 
poparcie zyskały projekty stwo-
rzenia kącików relaksu i strefy 
rekreacji. Niektóre projekty do-
tyczyły zagospodarowania prze-
strzeni wokół szkoły (ławki, sto-
jaki rowerowe, altanki). Pojawiły 
się też projekty zorganizowania 
kół zainteresowań i zakupu dla 
nich niezbędnego wyposażenia. 
Taki pomysł przedstawiły uczen-
nice lII LO. Na uwagę zasługuje 
to, że projektodawczynie same 
mają zamiar pełnić role instruk-
torek niektórych zajęć.

W spotkaniu w Pasażu Kultury 
Andromeda uczestniczyło około 
40 uczniów tyskich szkół ponad-
podstawowych oraz ich nauczy-
ciele. Konferencja zakończyła 
się kolejnym warsztatem – praca 
w grupach metodą „word cafe”.
Sylwia witMan ●

od wielu lat tradycją Są 
barbórKowe odwiedziny 
reprezentantów braci 
Górniczej u prezydenta tychów 
andrzeja dziuby, Który zreSztą 
zaniM przySzedŁ do urzędu 
MiaSta, przez wiele lat taKże 
pracowaŁ w Górnictwie.

Nie inaczej było i w tym roku. W środowy pora-
nek w gabinecie ubranego w galowy mundur pre-
zydenta pojawili się: Józef Twardzik, Jerzy Chaberko 
i Krzysztof Setlak, by wspólnie złożyć sobie życze-
nia i porozmawiać o dniu dzisiejszym i przyszłości 
przemysłu wydobywczego w regionie.

Górnicze święto stało się też okazją do imieni-
nowych życzeń dla Barbary Koniecznej, przewod-
niczącej Rady Miasta w Tychach. ww ●

Jak już informowaliśmy, 1 stycznia 
2020 roku użytkowanie wieczyste 
przechodzi do historii. W związ-
ku z wejściem w życie stosownej 
ustawy sejmowej użytkownicy 
wieczyści stają się właścicielami 
nieruchomości, pod warunkiem 
wniesienia tzw. opłaty przekształ-
ceniowej. Można ją spłacać przez 
20 lat albo zapłacić całość od razu 
(tj. w roku 2019) – z atrakcyjną 
bonifikatą sięgającą 75%, a dla 
niektórych grup użytkowników 
nawet 99%.

Od wielu tyszan otrzymuje-
my jednak informacje, że nie 
dotarły do nich zaświadczenia 
z Urzędu Miasta, informujące 
o przekształceniu i określają-
ce wysokość opłaty przekształ-
ceniowej. – Takich zaświadczeń 
musimy w Tychach wydać ok. 30 
tysięcy, to dużo dokumentów, 

a ustawodawca dał nam krótki 
termin. – tłumaczył w paździer-
niku na naszych łamach Igor 
Śmietański, zastępca prezyden-
ta ds. gospodarki przestrzennej. 
Wiceprezydent prosił o cierpli-
wość i zapewniał, że osoby, które 
otrzymają zaświadczenie później, 
nie stracą prawa do wysokiej bo-
nifikaty.

Jak w minionym tygodniu 
poinformował Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami, 
osoby, które nie otrzymały za-
świadczenia o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo włas-
ności, dostaną je w 2020 roku. 
WGN potwierdza, że ci użyt-
kownicy wieczyści nie stra-
cą z tego powodu uprawnienia 
do bonifikaty.

Osoby, które otrzymały za-
świadczenie przed 30 listopada 
2019 roku i chcą w tym roku za-
płacić opłatę jednorazową, mu-
szą złożyć wniosek w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami 
i do końca bieżącego roku zapła-
cić kwotę wskazaną w zaświad-
czeniu.

Pozostałe osoby, które zaświad-
czenia otrzymały lub otrzymają 
po 30 listopada br. i będą chciały 
zapłacić opłatę jednorazową, muszą 
złożyć wniosek do wydziału w ter-
minie 2 miesięcy od dnia otrzyma-
nia zaświadczenia i następnie za-
płacić w terminie do 2 miesięcy 
po otrzymaniu informacji o wy-
sokości opłaty jednorazowej.

Wszelkie informacje w tej spra-
wie udzielane są pod numerami 
telefonów: 32 776 37 11, 32 776 37 
12 oraz 32 776 37 14. Mn ●

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Tychach informuje, iż od dnia 
1 stycznia 2020 r. zmienia się 
sposób zapłaty podatku PIT, CIT 
i VAT.

Dotychczasowe rachunki 
urzędów skarbowych do wpłat 
PIT, CIT i VAT są aktywne do 31 
grudnia 2019 r. Po tym termi-
nie wpłat należy dokonywać wy-

łącznie za pomocą indywidual-
nego rachunku podatkowego 
czyli tzw. mikrorachunku po-
datkowego.

Mikrorachunek podatkowy na-
leży wygenerować za pomocą ge-
neratora dostępnego na stronie 
internetowej: www.podatki.gov.
pl. W tym celu wystarczy: klik-
nąć „generuj”, podać numer PE-

SEL lub NIP, następnie ponownie 
kliknąć „generuj”. Indywidualny 
numer rachunku wyświetli się 
poniżej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Tychach informuje, iż pracow-
nicy urzędu w celu realizacji wska-
zanego obowiązku służą pomocą 
na Sali Obsługi Podatnika (stano-
wisko komputerowe). Mn ●

UCZNIoWIE PoPRAWIAJĄ SWoJE SZKoŁY
eduKacja obywatelSKa TySKIEJ młODZIEży

GÓRNICY 
U PREZYDENTA
corocznej tradycji STAłO SIę ZADOŚć

Od lewej: Krzysztof Setlak, Józef Twardzik, Andrzej Dziuba i Jerzy Chaberko.
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przedłuża się wydawanie zaświadczeń

bONIfIKAtY NIE StRACĄ

nowe zasady uiszczania podatku – mikrorachunek.

SKARbóWKA PRZYPOmINA

Uczniowie tyskich szkół prezentowali swoje pomysły rówieśnikom.

Sy
lw

ia 
W

itm
an

3|10 Grudnia 2019www.tychy.pl twoje tychyNasze Tychy
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6 grudnia w szpitalu wojewódzkim megrez pojawił się wyczekiwany co roku przez personel 
i pacjentów św. mikołaj, „patron daru człowieka dla człowieka”, jak to pięknie ujął papież 
Jan Paweł II. W tym roku przybyło nawet dwóch mikołajów, którzy w asyście szpitalnego 
kapelana ks. marka Gwioździka i Rycerzy Zakonu Kolumba odwiedzili wszystkie oddziały, 
działy, zakłady i pracownie z życzeniami oraz słodkim poczęstunkiem. rS ●

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

12 grudnia 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
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze 

został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część 

działek nr 921/7 i 297/7 o pow. 658 m2, położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej, na cele 

przemysłowe, składowe i magazynowe, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 

nr 3149/50 o pow. 26 m2, położonej w Tychach przy ul. Konecznego, na cele handlowe, 

usługowe, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 

nr 514/264 o pow. 52 m2, położonej w Tychach przy ul. Paprocańskiej/Prostej, na cele ogro-

du przydomowego, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 

656/23 i 657/23 o pow. 124 m2, położonej w Tychach przy ul. Szkolnej, na cele ogrodu przy-

domowego, na czas nieoznaczony.

reklama

komunikaty

StyliStKa Katarzyna 
GŁąbowSKa, Która 
na tySKich halach 
tarGowych prowadzi 
„warSztaty dobreGo 
Stylu”, 2 Grudnia 
zorGanizowaŁa 
je w niezwyKŁej 
odSŁonie. w wieczorze 
uczeStniczyŁy Kobiety, 
Które na co dzień 
nie Mają zbyt wiele 
czaSu by zająć Się 
wŁaSną urodą – 
MatKi opieKujące Się 
SwoiMi doroSŁyMi 
niepeŁnoSprawnyMi 
dziećMi.

– Wokół moich warsztatów utwo-
rzyła się nieformalna grupa, któ-
rą na facebooku nazwaliśmy „Ty-
szanki z klasą… i w trampkach 
też” – mówi Katarzyna Głąbow-
ska. – Spotykamy się raz w mie-
siącu, nie tylko po porady z zakre-
su stylizacji i mody, ale też po to, 
by panie po prostu miały ten czas 
tylko dla siebie. Jakiś czas temu 
w Tychach odbywał się Kongres 
Kobiet i wysłuchałam tam wy-
stąpienia Aleksandry Chromik 
ze Stowarzyszenia OGA. To są 
matki opiekujące się dorosłymi 
już dziećmi z niepełnosprawnoś-
cią. Pani Aleksandra mówiła mię-
dzy innymi o tym, że te matki nie 
mają okazji poczuć się jak kobie-
ty. Są postrzegane jako opiekunki, 
pielęgniarki, osoby poszkodowa-
ne przez los. Są matkami przez 24 
godziny na dobę. Wtedy zapaliła 
mi się lampka.

Ze wsparciem kupców
Pani Kasia przedstawiła grupie 
„Tyszanek...” pomysł zorganizo-
wania stylowego wieczoru właś-
nie dla pań ze Stowarzyszenia 
OGA. – Pomysł od razu się spo-
dobał – mówi – Zaczęłyśmy przy-
gotowania.

Wieczór pod hasłem „Kobie-
ty kobietom” odbył się 2 grudnia 
na Tyskich Halach Targowych, 
w restauracji 43STO Bistro. W ak-
cję włączyli się kupcy z hal targo-
wych, dzięki czemu nie zabrakło 
atrakcji i smakołyków. – Sklepy 
Cynamonowe zapewniły kawę, 
cukiernia Fabian pyszne ciasta, 
sklep makaronowy dostarczył ba-

kalie, dostaliśmy też soki i owoce 
– mówi Katarzyna Głąbowska. – 
Dzięki kupcom udało się nawet 
przygotować świąteczne upomin-
ki dla naszych gości. Mieliśmy też 
wsparcie restauracji Stadionova, 
która przygotowała pyszne prze-
kąski.

W spotkaniu wzięły udział 
cztery panie ze Stowarzyszenia 
OGA. Dwie z nich przyjecha-
ły razem ze swoimi niepełno-
sprawnymi dziećmi. – Wrażenie 
było ogromne, zostałyśmy bardzo 
miło i ciepło przyjęte – mówi Ka-
tarzyna Woźny mama 29-letnie-
go Mateusza dotkniętego pora-
żeniem mózgowym. – To było 
na pewno coś innego niż nasze 
codzienne, nieraz bardzo trudne 
życie. Ja dowiedziałam się wielu 
ciekawych rzeczy na swój temat. 
Zawsze mi się wydawało że nie 
jestem atrakcyjną kobietą, a tu-
taj od pani makijażystki usłysza-
łam że mam piękne oczy i że są 
też inne atuty które można pod-
kreślić. Dowiedziałam się jak do-
bierać ubrania i kolory do swo-
jej urody.

Kolorowy wieczór
O dobre samopoczucie uczest-
niczek warsztatów zadbały: ma-
kijażystka Karolina Pierzchała, 
Agnieszka Duch (na halach tar-
gowych prowadzi stoisko z na-
turalnymi kosmetykami), która 
razem z uczestniczkami przy-
gotowała peeling z naturalnych 

składników oraz oczywiście Ka-
tarzyna Głąbowska. – Dla każdej 
pani przeprowadziłam analizę ko-
lorystyczną, mówiłam o tym ja-
kie znaczenie ma kolor dla naszej 
urody i naszego samopoczucia. 
Zawsze o tym mówię, bo wiele 
pań niestety obawia się kolorów 
i wybiera szarości i czernie…

Frajdę miały nie tylko mamy. – 
Kinga, która przyjechała na war-
sztaty ze swoją mamą też bardzo 
chętnie uczestniczyła we wszyst-
kim – mówi Katarzyna Głąbow-
ska. – Okazało się, że dziewczy-
na uwielbia się stroić, uwielbia 
różne stylizacje i to była dla niej 
ogromna radość. I dla mnie oczy-
wiście też.

– Mój syn Mateusz w marcu 
skończy 30 lat – mówi Katarzy-
na Woźny. – To już dorosły męż-
czyzna, ale opieka nad nim wy-
gląda tak samo jak nad malutkim 
dzieckiem. Trzeba go karmić, pie-
lęgnować i pokazywać jak bardzo 
się go kocha, bo on tego potrze-
buje. Ale jest też bardzo towarzy-
ski – dodaje. – Chociaż nie brał 
bezpośredniego udziału w war-
sztatach, bardzo mu się podoba-
ło. Nie spuszczał wzroku z pani 
Kasi, to niezwykle barwna osoba 
i go zafascynowała. To był wspa-
niały wieczór i chociaż tego dnia 
dotarliśmy do domu około godz. 
22 – a normalnie około 20 Mate-
usz kładzie się spać – to ani ja ani 
on nie czuliśmy zmęczenia.
Sylwia witMan ●

oDRoBINA KoloRU 
W SZARoŚCI żYCIA
„tySzanKi z KlaSą” ZORGANIZOWAły WIEcZóR ATRAKcJI DLA mAm DZIEcI 
NIEPEłNOSPRAWNych.

Dwa sezonowe lodowiska 
– na terenie OW Paprocany oraz 
przy ul. Brzozowej – czynne są 

już od kilku dni w godzinach: 
8-13, 15-17 oraz 18.30-19.30. 
Natomiast uruchomienie lodo-

wiska pod Żyrafą zaplanowano 
na wtorek, 10 grudnia i do świat 
będzie ono czynne w godz. 8-13, 
16-18 i 18.30-19.30.

W Wigilię i Sylwestra lodowi-
ska będę czynne od 8 do 13, zaś 
25 grudnia i w Nowy rok będą 
nieczynne. lS ●

W minioną sobotę, 7 grudnia 
zakupy w Tyskich Halach 
Targowych przebiegały 
pod znakiem Mikołajków, 
tymczasem kupcy z al. 
Piłsudskiego 8 już zapraszają 
na kolejne świąteczne 
atrakcje.

W sobotę, 14 grudnia 
o godz. 11.30 na piętrze 
zorganizowany zostanie 
świąteczny pokaz mody, 
a tydzień później (21.12 
w godz. 9-14) handlowcy 
zapraszają na jarmark świą-
teczny z wieloma atrakcja-
mi, w tym. m.in. przedsta-
wieniem dla dzieci. ww ●

bożonarodzeniowe atrakcje za nami i przed nami.

śWIĄtECZNE hAlE

MoSir zaprasza na ślizgawki pod chmurką.

lOdOWISKA JUż CZYNNE
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W wielu tyskich szkołach i przed-
szkolach w ubiegłym tygodniu 
odbywały się spotkania barbór-
kowe, mające przybliżyć najmłod-
szym tradycje górnicze naszego 
regionu. Taka uroczystość odbyła 
się m.in. w Niepublicznym Przed-
szkolu Językowym SMYKI

Na przedszkolne obchody Dnia 
Górnika zaproszeni zostali goście: 
emerytowani górnicy Bogdan 
Olek i Kazimierz Rogulski oraz 
ppor. Kazimierz Pawlak, który 
jest zarazem prezesem tyskiego 
Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych. Go-
ście opowiadali przedszkolakom 

o swojej pracy w górnictwie, po-
dziwiali też program artystyczny 
przygotowany przez dzieci z naj-
starszych grup pod okiem wycho-
wawców: Bogumiły Góry, Danu-
ty Rydz i nauczycielki rytmiki 
Aleksandry Machury-Parysz. Jak 
przystało na tę okazję, repertuar 
nawiązywał do regionalnych tra-
dycji. Czas umiliły śląskie tańce, 
przyśpiewki oraz wierszyki.

– Byłem niezwykle zaskoczony 
i poruszony tak wspaniałym przy-
jęciem oraz wysokim poziomem 
artystycznym występów – mówi 
Kazimierz Pawlak. – Gdy wyszło 
na jaw, że tydzień wcześniej skoń-

czyłem 98 lat, dzieci odśpiewały 
mi gromkie „Sto lat”. To była na-
prawdę piękna uroczystość.

Warto dodać, że dzieci z przed-
szkola Smyki odnoszą wiele suk-
cesów w konkursach na szczeblu 
ogólnopolskim w wielu dziedzi-
nach. W tym roku zdobyli II miej-
sce w Ogólnopolskim Konkursie 
Tańca Nowoczesnego SCHOOL 
DANCE, II miejsce w Ogólnopol-
skim konkursie filmowym „Fil-
mowy PrzeWODNIK” organizo-
wanym przez Komendę Główną 
Policji w Warszawie i I miejsce 
na Festiwalu Artystycznym „Moja 
Pasja” w Żywcu. Sw ●

taKi tytuŁ noSi Koncert 
inauGuracyjny 
StowarzySzenia 9 
Gwiazd poŁudnia. 
wolontariuSzKi pracują 
razeM od ponad roKu, 
ale teraz zaŁożyŁy 
StowarzySzenie 
i czeKają na jeGo 
rejeStrację w Sądzie. 
Koncert, Który odbędzie 
Się 15 Grudnia, o Godz. 
17 w MuzeuM tySKich 
browarów KSiążęcych, 
Można uznać 
za oFicjalny począteK 
dziaŁalności.

– Zaczęliśmy od rejestracji po-
tencjalnych dawców szpiku, 
jednak z czasem rozwinęliśmy 
działalność, bo potrzebujących 
jest bardzo wielu – powiedziała 
Marta Tabaka ze stowarzyszenia. 
– Wizyty w różnych ośrodkach, 
udział w imprezach charytatyw-
nych czy w różnych akcjach przy-
noszą nowe kontakty. Skupiamy 
się na pomocy dzieciom, ale sta-
ramy się pomagać każdemu, kto 
się do nas zwróci – organiza-
cjom, ośrodkom, szpitalom oraz 
konkretnym osobom. Ostatnio 
od Roberta Kuliga z grupy „Ty-
ska zupa” otrzymaliśmy kontakt 
do bezdomnego, któremu teraz 
w różnych sposób będziemy po-
magać. Cały czas włączamy się 
w akcje DKMS – w czasie 12 akcji 
zorganizowanych w ciągu roku, 
zarejestrowaliśmy ponad 550 
osób. Wspieramy m.in. ośrodek 
Zameczek w Rudołtowicach, ra-

zem z znajomymi motocyklistami 
pomagaliśmy wyposażyć świetli-
cę dla dzieci w szpitalu w Jaworz-
nie, byliśmy współorganizatorami 
Festiwalu Zderzenia Gatunków 
w Leśnej, a teraz chcemy wesprzeć 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Żywcu i przygoto-
wujemy „Szlachetną Paczkę”.
A skąd nazwa stowarzyszenia?

– Na początku było nas 9 wo-
lontariuszek, a 9 lipca ubiegłe-
go roku oddałam szpik i ta cy-
fra od początku była mi bliska 
– wyjaśnia M. Tabaka. – Nazwa 
się przyjęła i postanowiliśmy jej 
nie zmieniać. Jest trochę myląca, 
bo w stowarzyszeniu działają tak-
że panowie i w ogóle jest nas wię-
cej. Ale nazwa została...

– Serdecznie zapraszamy 
na koncert, którym otwieramy 
działalność naszego stowarzy-
szenia, a z którego dochód prze-
znaczony zostanie na Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowaw-

czy w Żywcu – dodaje Agnieszka 
Strzelczyk. – Ponieważ większość 
dzieci z ośrodka nie mówi, plano-
waliśmy zakupić specjalne table-
ty do komunikacji, tzw. mówiki. 
Udało nam się pozyskać sponsora 
na jeden tablet, więc teraz pienią-
dze ze sprzedaży biletów-cegiełek 
przekażemy za na zakup kolejnych 
oraz na inne rzeczy, które są bar-
dzo potrzebne. Dzieci zresztą będą 
występowały na koncercie i przy-
wiozą wykonane przez siebie świą-
teczne ozdoby, które będzie moż-
na zakupić na kiermaszu. Podczas 
imprezy wystąpią: Bartek Wona, 
Alicja Boncol, Alexander Marti-
nez, Agata Wyszyńska i Kuba Ze-
mirek, Adam „Andy” Niesporek 
i Hania Derej.

Kontakt do Stowarzysze-
nia 9 Gwiazd Południa: tel. 
533-738-658, mail: biuro9gp@
gmail.com. Bilety na koncert: tel. 
669-166-939, www.ticketportal.
pl, mail: biuro@9gp.pl. lS ●

Koniec MinioneGo 
tyGodnia nazywany 
byŁ weeKendeM 
cudów, czyli jednyM 
z najpięKniejSzych 
świąt dobroczynności 
w polSce. to wŁaśnie 
wtedy przyGotowywane 
od tyGodni Szlachetne 
paczKi traFiŁy 
do wSzyStKich 
potrzebujących 
wŁączonych do 19. 
edycji proGraMu. 

W tym roku do tej akcji pomo-
cowej włączyli się również pra-
cownicy MASTER – Odpady 
i Energia Sp. z o.o. w Tychach. 
W przygotowanie masterowskiej 
Szlachetnej Paczki zaangażowały 
się Agnieszka Wyszomirska i Iwo-
na Kawulak.

– O takiej akcji pomocowej do-
wiedziałam się z jednego z progra-
mów telewizyjnych – informuje 
Iwona Kawulak. – Stwierdziłam, 
że można by się włączyć w Szla-
chetną Paczkę. Porozmawiałam 
o tym z Agnieszką oraz innymi 
koleżankami i kolegami z pracy. 
Wszyscy stwierdzili, że to wspa-
niała inicjatywa.

Kolejnym etapem był wybór 
osób potrzebujących wsparcia 
w ramach Szlachetnej Paczki. 
– Wraz z Agnieszką zdecydo-
wałyśmy, że Szlachetną Pacz-

kę od pracowników MASTERA 
otrzyma pięcioosobowa rodzina 
(rodzice i troje dzieci) z okolic 
Czarnego Dunajca, która straci-
ła w pożarze domu cały dobytek 
– kontynuuje pani Iwona. – Ci 
ludzie nie mają nic, mieszkają 
u krewnych.

Zaczęła się zbiórka pieniędzy. 
Po jej zakończeniu w skarbonce 
było 2870 zł. – Chętnych do po-

mocy nie brakowało – komentuje 
Agnieszka Wyszomirska. – Jestem 
mile zaskoczona tym, że pracow-
nicy Mastera, z wydziałów pro-
dukcyjnych i administracji, byli 
bardzo chętni do pomagania lu-
dziom w potrzebie.

Za zebrane pieniądze ku-
piono to, o co prosiła rodzina, 
do której w miniony weekend 
trafiła Szlachetna Paczka z MA-

STERA, m.in.: suszarkę automa-
tyczną, ubrania i buty na zimę, 
artykuły szkolne dla dzieci, pro-
dukty żywnościowe, słodycze, 
jak również przekazano drobne 
świąteczne prezenty. W minio-
ną sobotę dary zostały zawiezio-
ne do jednej ze szkół w Czarnym 
Dunajcu, gdzie znajdował się ma-
gazyn Szlachetnej Paczki. Później 
wolontariusze dostarczyli pacz-
kę do poszkodowanej w pożarze 
rodziny.

– Mamy nadzieję, że nasza 
paczka sprawiła rodzinie wielką 
radość – komentują inicjatorki 
masterowskiej Szlachetnej Pacz-
ki i dodają, że planują powtórze-
nie akcji w przyszłym roku.

Szlachetna Paczka to jeden 
z największych i najskuteczniej-
szych programów społecznych 
w Polsce (działający od 2001 
roku) i jedyny na świecie system 
pomocy bezpośredniej, który 
łączy ogromną skalę działania 
z tym, że konkretny człowiek 
wciąż pomaga w nim drugiemu 
człowiekowi. Celem Szlachetnej 
Paczki jest niesienie pomocy po-
trzebującym. W jej ramach po-
moc niosą całe grupy społeczne 
– rodziny, grupy znajomych, pra-
cownicy firm i urzędów. Przy-
gotowane dary, dostarczane są 
do magazynów Szlachetnej Pacz-
ki, skąd wolontariusze rozwożą 
je do potrzebujących. Mn ●

gdZIE SZUKAć 
INtERNEtU?
W jednym z poprzednich numerów 
wydrukowaliście informację 
o nowoczesnej ławce solarnej, 
która jest w stanie nadawać 
internet. przy tej okazji chciałbym 
zapytać ile i gdzie w tychach 
są podobne miejsca, w których 
można skorzystać z miejskiego 
internetu?
ODPOWiaDa łukasZ Wier-
telak, kierOWNik DZia-
łu Ds. iNfrastruktury 
i systemóW teleiNfOrma-
tycZNych ceNtrum usług 
WsPólNych miasta ty-
chy: – W Tychach są 43 miej-
sca, w których można skorzystać 
z miejskiego internetu. Szybkość 
oferowanego łącza wynosi 1 Mb/s 
i jest ono ograniczone czasowo 
(15 minut przerwy po 45 min. 
użytkowania). Aktualnie w na-
szym systemie znajduje się po-
nad 6,4 tys. zarejestrowanych 
użytkowników, którzy generują 
ruch ok. tysiąca połączeń na mie-
siąc. W roku 2018 użytkownicy 
wygenerowali ok. 13,4 tys. po-
łączeń. Oczywiście hotspoty są 
zabezpieczone pod kątem takich 
treści jak pornografia, hazard 
itp. Pierwsze miejskie interneto-
we punkty powstały w 2010 roku 
(m.in. Plac Baczyńskiego, plac 
pod „Żyrafą”, Skwer Niedźwiad-
ków, okolice City Point, budynek 
Dworca PKP) i były adresowane 
do mieszkańców miasta i osób 
przyjezdnych.

Aktualnie punkty, w których 
można skorzystać z miejskiego 
internetu to: plac pod „Żyrafą” 
przy ul. Edukacji; Skwer Niedź-
wiadków przy ul. Edukacji; Plac 
Baczyńskiego; budynek Urzędu 
Miasta Tychy; okolice City Po-
int przy al. Jana Pawła II; Ośro-
dek Wypoczynkowy Paprocany; 
plac zabaw osiedla Balbina; Miej-
ski Rzecznik Konsumenta ul. Ba-
rona 30; Wydział Komunikacji ul. 
Budowlanych 59; przystanek PKP 
Tychy Lodowisko; przystanek 
PKP Tychy Grota-Roweckiego; 
przystanek PKP Tychy Bielska; 
przystanek PKP Tychy Zachod-
nie; przystanek al. Niepodległości 
45; przystanek al. Niepodległości 
49; przystanek al. Niepodległości 
68; przystanek al. Niepodległości 
87; przystanek al. Niepodległości 
188; przystanek ul. Nad Jeziorem 
82; przystanek ul. Budowlanych 
33; przystanek ul. Budowlanych 
44; przystanek ul. Stoczniow-
ców (od ul. Rolnej); przystanek 
ul. Stoczniowców (od ul. Rey-
monta); przystanek ul. Dmow-
skiego (przy nr 15); przystanek 
ul. Dmowskiego (przy nr 27); 
przystanek ul. Grota Roweckie-
go 62; budynek Dworca PKP 
ul. Andersa 1; plac przesiadkowy 
ul. Andersa 1; rynek na os. K; Ry-
nek Stare Tychy; Plac Zbawicie-
la; Park Północny; Park Jaworek 
– skatepark; skwer Hlonda przed 
ul. Burshego, skwer przy Hlon-
da; dzika plaża na Paprocanach; 
Plac św Anny; Park św. Francisz-
ka na osiedlu O; Suble; Pętla Pa-
procany; kryta pływalnia; lodowi-
sko; hala sportowa. Kp ●

SKRZYDlATE SZCZęŚCIA
Koncert inauGuracyjny 9 GWIAZD POłuDNIA

dzieci tańczyły i śpiewały dla górników

bARbóRKA U SmYKóW

Emerytowani górnicy Bogdan Olek i Kazimierz Rogulski oraz Kazimierz 
Pawlak świętowali Barbórkę razem z przedszkolakami. 
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czytelnicy pytają

CI lUDZIE NIE mAJĄ NIC…
Szlachetna paczKa PRAcOWNIKóW mASTERA
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Z okazji Dnia Górnika rowerzy-
ści KTK Gronie zorganizowali 
wycieczkę do Muzeum Izby Pa-
mięci Kopalni Wujek w Katowi-
cach, poświęconemu pamięci pa-
cyfikacji kopalni 16 grudnia 1981 
roku, po wprowadzeniu stanu wo-
jennego.

W Muzeum spotkali się ze Sta-
nisławem Płatkiem, który był dzia-
łaczem związkowym i jednym 
z przywódców strajku w Kopalni 
Węgla Kamiennego „Wujek”. Pełnił 
wówczas funkcję sekretarza komi-
sji rewizyjnej zakładowej organiza-
cji związkowej. Gdy po ogłoszeniu 

stanu wojennego doszło do straj-
ku, Stanisław Płatek został prze-
wodniczącym komitetu strajkowe-
go i w trakcie pacyfikacji kopalni 
został ranny. Po zatrzymaniu in-
ternowany i tymczasowo areszto-
wany. 9 lutego 1982 został skazany 
wyrokiem Sądu Śląskiego Okrę-
gu Wojskowego we Wrocławiu 
na karę 4 lat pozbawienia wolno-
ści i 3 lata pozbawienia praw pub-
licznych (był to najwyższy wyrok 
w procesie przywódców strajku). 
Zwolniono go w maju 1983.

– W trzech salach ekspozy-
cyjnych można obejrzeć ekspo-

naty związane z historią górni-
ctwa, samej kopalni, pamiątki 
z okresu stanu wojennego, pacy-
fikacji kopalni (inscenizacja wal-
ki górnika z ZOMO-wcem, dio-
rama wydarzeń na kopalni) oraz 
związane z ofiarami starć. Wysta-
wę uzupełniają zdjęcia, książki, 
medale i znaczki związane z ko-
palnią. Zwiedzanie muzeum jest 
bezpłatne. Dodam, że w drodze 
powrotnej zwiedziliśmy bazylikę 
w Panewnikach, a wycieczkę zor-
ganizował Zbyszek Wojciechow-
ski – powiedział Stanisław Bajda 
z KTK Gronie. lS ●

5 Grudnia 
to Międzynarodowy 
dzień wolontariuSza. 
świętowano Go M.in. 
w lo iM. KruczKowSKieGo

Uczniowie Kruczka, z których 
wielu jest zaangażowanych w pra-
cę na rzecz innych, spotkali się 
z przedstawicielami organizacji, 
będących najczęstszymi „biorca-
mi” pracy wolontaryjnej. Była 
to okazja do rozmów, wymiany 
doświadczeń i podziękowań.

Gośćmi specjalnymi sympo-
zjum „Oblicza wolontariatu” byli 
podopieczni Ośrodka św. Fausty-
na w Tychach (zajmującego się 
osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną), którzy zaprezen-
towali przygotowane wraz z opie-
kunami przedstawienie. Na towa-
rzyszącym sympozjum kiermaszu 
można było też zakupić wykona-
ne przez nich stroiki i ozdoby 
świąteczne.

– Jako społeczność szkolna 
z wielkim szacunkiem podcho-
dzimy do osób, które ponad włas-
ne dobro przedkładają pomoc 
innym i poświęcają swój czas po-
trzebującym – mówiła dyrektor 
I LO Joanna Wojtynek, otwiera-
jąc sympozjum. – Taka postawa 
napawa nadzieją, że w ciężkich 
i trudnych czasach nie zabraknie 
osób gotowych pośpieszyć innym 
z pomocą.

Praca dla innych
Joanna Wojtynek przytoczyła 
definicję wolontariatu: to do-

browolna, bezpłatna i świado-
ma praca na rzecz innych osób 
lub całego społeczeństwa, wy-
kraczająca poza związki rodzin-
ne, koleżeńskie i przyjacielskie. 
– Początkowo wolontariuszami 
nazywano tych, którzy nieśli 
pomoc innym w okresie woj-
ny – mówi pani dyrektor. – Ale 
potrzeba dnia codziennego wy-
musza, żebyśmy byli współczują-
cymi i chcieli nieść pomoc rów-
nież w czasach pokoju.

W celu wyrażenia uznania dla 
wolontariuszy na całym świe-
cie, z inicjatywy ONZ od 1986 
roku obchodzony jest Między-
narodowy Dzień Wolontariusza 
– 5 grudnia.

Podczas sympozjum o swojej 
działalności opowiedzieli przed-
stawiciele działających w Tychach 
hospicjów: Ilona Słomian i Józefa 
Osior – prezes i wiceprezes Sto-
warzyszenia Hospicjum im. Św. 
Kaliksta I oraz Natasza Godlew-

ska – prezes Fundacji Śląskie Ho-
spicjum dla Dzieci Świetlikowo.

– Chcemy wam bardzo podzię-
kować, bo większość z was kwe-
stuje dla nas 1 listopada, widzę 
znajome twarze – mówiła Ilona 
Słomian.

– Zawsze z przyjemnością przy-
chodzimy na spotkania z mło-
dzieżą, bo wiemy, że to na pewno 
w przyszłości urodzi coś dobrego 
– podkreślała Józefa Osior. – Wo-
lontariat u nas ma dwa wymia-
ry; praca w kontakcie z chorymi 
oraz wolontariat akcyjny. W ten 
drugi angażują się przede wszyst-
kim szkoły. I jest to wolontariat 

niemniej ważny niż posługa przy 
chorym.

Celebryci, policjanci, uczniowie
Wolontariat akcyjny to przede 
wszystkim kwesty prowadzo-
ne na rzecz hospicjów i kampa-
nie związane z przekazywaniem 
jednego procenta. – To nie tylko 
pieniądze, które są oczywiście 
dla nas bardzo ważne, ale to tak-
że budowanie naszego wizerun-
ku na zewnątrz. To dzięki takim 
działaniom ludzie przestali bać 
się słowa hospicjum – mówiła 
Józefa Osior.

– Naszymi wolontariuszami 
są osoby znane, jak Martyna Woj-
ciechowska czy Sebastian Riedel, 
którzy poza swoim czasem dają 
nam swój wizerunek – mówiła 
Natasza Godlewska ze Świetliko-
wa. – To bardzo cenne, bo zwraca 
uwagę na to, że warto pomagać. 
Pomiędzy naszymi wolonta-
riuszami są politycy, policjanci 
ale najważniejsi są uczniowie 
i studenci. Bardzo wam dzięku-
ję, że jesteście w gronie tych osób 
które pomagają.

Na koniec dyrektor Joanna 
Wojtynek wraz z uczniami Krucz-
ka – wolontariuszami – podzię-
kowała osobom od wielu lat za-
angażowanym w pomoc innym, 
w tym przedstawicielkom hospi-
cjów oraz byłej dyrektor I LO Ur-
szuli Manderze.

– Nieważne czy będziecie wo-
lontariuszami u św. Kaliksta, 
w Świetlikowie czy w schronisku 
dla zwierząt – mówiła do mło-
dzieży Natasza Godlewska. – 
Ważne żebyście znaleźli odpo-
wiednie dla siebie miejsce i robili 
to z sercem. Sylwia witMan ●

Kampania „hospicjum to też 
życie”.

tUmbO 
POmAgA
Społeczne Stowarzyszenie Hospi-
cjum im. św. Kaliksta I w Tychach 
włączyło się jesienią br. do ogól-
nopolskiej kampanii społecznej 
pod hasłem „Ważni, niewidziani. 
Zauważ, zrozum, wesprzyj”, której 
inicjatorem jest Fundacja Hospi-
cyjna z Gdańska.

W końcu listopada w ramach 
kampanii odbyła się prelekcja 
o tematyce hospicyjnej w Gmin-
nej Szkole Podstawowej im. ks. Je-
rzego Popiełuszki w Świerczyńcu. 
Zaproszeni wolontariusze przed-
stawili ideę opieki hospicyjnej, 
pokazali film Fundacji Hospi-
cyjnej z Gdańska pt. „Hospicjum 
widziane od środka” oraz mówi-
li o ważnej potrzebie pomagania 
chorym oraz dzieciom i młodzie-
ży w żałobie. Przekazane zostały 
plakaty informacyjne o progra-
mie „Tumbo Pomaga”, w ramach 
którego dziecko bądź nastolatek 
po utracie rodzica może uzyskać 
wsparcie dzwoniąc na Tumbo-
linię 800 111 123 (w godzinach 
12-18 od poniedziałku do piąt-
ku) lub pisząc na adres: info@ 
tumbopomaga.pl.

Program „Tumbo Pomaga” 
Fundacji Hospicyjnej z Gdań-
ska powstał, by pomóc dzieciom 
i młodzieży w żałobie oraz ich ro-
dzicom, opiekunom i nauczycie-
lom, którzy towarzyszą im w tych 
trudnych chwilach. Strona tum-
bopomaga.pl to portal będący za-
równo kompendium wiedzy na te-
mat żałoby u dzieci i młodzieży, 
jak i forum wymiany myśli.

Gminna Szkoła Podstawowa im. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Świer-
czyńcu przekazała po prelekcji 
świąteczne podarunki na rzecz 
tyskiego Stowarzyszenia. Mn ●

Kolarze z KtK Gronie uczcili pamięć zabitych górników.

bARbóRKOWA WYCIECZKA
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PRACA NIEoDPŁATNA, lECZ BEZCENNA
i lo po raz Kolejny zorGanizowaŁo SyMpozjuM „ObLIcZA WOLONTARIATu”.

Sympozjum było okazją do podziękowań dla najaktywniejszych wolontariuszy.
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MIASTO GOTOWE 
NA ŚWIĘTA 
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10 Grudnia, wtorek
Godz. 16 – AKADEmIA POLSKIEGO FILmu – 
wykład Joanny Preizner połączony z projekcją 
unikatowych polskich filmów dokumentalnych 
(mbP – mediateka, al. Piłsudskiego 16)
Godz. 17 – EKO PRZySTANEK w Wilkowyjach: 
Świąteczne filcowanie – warsztaty rodzinne 
(Klub mcK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

11 Grudnia, środa
Godz. 17 – ŚWIĄTEcZNE DEKORAcJE – ro-
dzinne warsztaty plastyczne (Klub mcK urba-
nowice, ul. Przejazdowa 8)

12 Grudnia, czwartek
Godz. 9 i 11 – „OPOWIEŚć WIGILIJNA” – spek-
takl z udziałem tyszan (Teatr mały, ul. hlonda 1)
Godz. 17 – TO JEST SZTuKA!: „Kiedy fotografia 
staje się sztuką? ” – spotkanie dla seniorów (Pa-
saż Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)
Godz. 17 – SZTuKA X muZy – projekcja filmu 
dla dorosłych „Kursk” (mbP – mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
Godz. 18 – cZWARTEK Z TEATREm dla dzieci: 
„mikołajki – zapominajki” – spektakl dla dzie-

ci w wieku 4-11 lat (miejskie centrum Kultury, 
ul. boh. Warszawy 26)
Godz. 18 – cZWARTKI Z PALETĄ: „hokusai. 
Wielka fala” – gawęda Agnieszki Kijas o sztuce 
(mbP – mediateka, al. Piłsudskiego 16)

13 Grudnia, piątek
Godz. 9, 11 – „OPOWIEŚć WIGILIJNA” – spek-
takl z udziałem tyszan (Teatr mały, ul. hlonda 1)
Godz. 18 – REGINA LIPEcKA: „Wyspy wyob-
raźni. Realizując marzenia – wernisaż wystawy 
malarstwa i fotografii (Galeria „Pod Dachem”, 
miejskie centrum Kultury, ul. boh. Warsza-
wy 26)
Godz. 18 – „OPOWIEŚć WIGILIJNA” – spektakl 
z udziałem tyszan (Teatr mały, ul. hlonda 1)
Godz. 20 – ŚWIETLIKI – koncert zespołu mar-
cina Świetlickiego (Kloster Pub, ul. Edukacji 15)

14 Grudnia, sobota
Godz. 11 – WARSZTATy bOżONARODZENIO-
WE – projektowanie kartki świątecznej (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)
Godz. 11 – „2 x m: ARchITEKTuRA łĄcZy,  
ARchITEKTuRA DZIELI” – warsztaty architekto-

niczno-urbanistyczne dla dzieci w wieku 9-15 
lat (muzeum miejskie, pl. Wolności 1)
Godz. 12 – bAJKOTEKA – projekcja filmu dla 
dzieci „manu, bądź sobą” (mbP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
Godz. 19 – ALAmEDA 5 – koncert z cyklu 
Next Wave (mediateka, al. Piłsudskiego 16)
Godz. 20 – hENDON – koncert (Riedel music 
club, ul. Oświęcimska 53)
Godz. 20 – POLSKA WERSJA – koncert ze-
społu (klub muzyczny underground, pl. Kor-
fantego 1)

15 Grudnia, niedziela
Godz. 14.30-17.30 – mIKOłAJKI NA cZu-
łOWIE – impreza dla dzieci w ramach budżetu 
Partycypacyjnego (pl. Krystyny Ryguły)
Godz. 17 – KONcERTy mAGDALEŃSKIE – re-
cital organowy urszuli Jasieckiej-bury (kościół 
św. marii magdaleny, ul. Damrota)
Godz. 19 – bAL W OPERZE – spektakl Tea-
tru Alternatywnego bELFEgoR (Teatr mały, 
ul. hlonda 1)
Godz. 20 – WOJTEK cuGOWSKI – koncert 
(Riedel music club, ul. Oświęcimska 53)

16 Grudnia, poniedziałek
Godz. 17 – SPOTKANIE AuTORSKIE z martą 
Obuch, autorką komedii kryminalnych (mbP – 
mediateka, al. Piłsudskiego 16)
Godz. 18 – „OPOWIEŚć WIGILIJNA” – spektakl 
z udziałem tyszan (Teatr mały, ul. hlonda 1)

15 Grudnia: Godz. 20 – wojteK 
cuGowSKi, Koncert – riedel MuSic 
club

m
at

. p
ra

so
we

Pewnie każdy 
z nas choć przez 
kilka dni chciał-
by z własnej woli, 
nie na skutek 
wypadku, zna-
leźć się na Wy-
spie Robinsona. 
Sam, bez tłumu 
obok, bez co-
dziennych obo-
wiązków. Ot, tak 
pobyć samemu. 
Czytając historie 
Robinsona, wy-
obrażaliśmy so-
bie ową wyspę, 
to miejsce. Po-
dobnie rzecz się 
miał chociaż-
by z Trylogią 
Sienkiewicza. 
Nic więc dziw-
nego, że lata 
temu wybuchła 
awantura, kto ma grać Oleńkę 
czy Kmicica. Każdy z nas miał 
swoje wyobrażenie tych boha-
terów.

Aleksander Dumas przepływa 
na statku obok wyspy If. A do-
kładnie d'If. I słyszy, jak pasa-
żerowie mówią, że tutaj siedział 
w więzieniu Hrabia Monte Chri-
sto. Ponoć najlepsze, najsłyn-
niejsze kubańskie cygara nazy-
wają się Monte Christo.

Kiedy zginął Longinus Podbi-
pięta, zamawiano msze za jego 
dusze.

W małym amerykańskim 
miasteczku chłopak wieczora-
mi chodził od domu do domu 
i czytał analfabetom Biblię. Ury-
wał w najciekawszym momen-
cie. Tak zarabiał na jedzenie.

Kiedy Balzac umierał wzywał 
lekarza ze swojej powieści. Tego 
wymyślonego. Pani Bovary po-
myliła życie z romansową lite-
raturą.

I tak dalej, dalej, dalej. Przy-
kładów można by mnożyć dzie-
siątki. Na tym polega potęga li-
teratury, jej ogromna siła.

Kiedy bowiem czytamy, ży-
jemy w świecie fikcji, mam 
tu na myśli opowiadania czy 
powieści. Żyjemy w tym dru-
gim świecie. Razem z bohaterem 
przeżywamy przygody, kłopo-
ty, sukcesy. Wyobraźnia podsu-
wa nam jego wygląd, otoczenie, 

mieszkanie, miasto, w którym 
żyje, ale także ponury las, bag-
na, nieistniejące zwierzęta…

Czy istnieje zatem słownik 
miejsc „wyobrażonych”, żeby 
tylko do tego się ograniczyć? 
Tak. Alberto Manguel i Gianni 
Guadalupi przez dwa lata zwie-
dzili około dwóch tysięcy takich 
miejsc. I starali się wyważyć – jak 
sami w przedmowie napisali – 
rzeczowość i fantazję.

Ten słownik to, zdaniem Ju-
styny Sobolewskiej, istna roz-
kosz czytania. Zamek Kafki, 
Wyspa Robinsona, Kraina Cza-
rów Lewisa Carolla, świat Tol-
kiena, Macondo. Do tego nasz 
polski świat, Gałczyńskiego czy 
Schulza.

1001 stron. Można swobod-
nie przerzucać, czytając wybra-
ne miejsca. Te „nasze”. I uśmie-
chać się pod nosem „No tak, tak 
sobie to wyobrażałem”, albo zdu-
miewać się potęgą słowa auto-
rów słownika.

Czekałem na tę książkę i dzię-
kuje że Państwowy Instytut Wy-
dawniczy zdobył się, mimo kło-
potów, na publikację.
jan MazurKiewicz ●

Alberto manguel, 
Gianni Guadalupi

„Słownik miejsc wyobrażonych”
Państwowy Instytut 

Wydawniczy

z Mojej póŁKi

POtęgA lItERAtURY
dwa lata teMu 
MiejSKie centruM 
Kultury zrealizowaŁo 
przedStawienie 
wedŁuG charleSa 
dicKenSa „opowieść 
wiGilijna”. na Scenie 
pojawili Się aKtorzy 
nieproFeSjonalni – 
MieSzKańcy tychów, 
Którzy zGŁoSili Się 
na caStinG. teraz 
„opowieść” wraca 
na Scenę teatru MaŁeGo, 
a wielu wyKonawców – 
dojrzalSzych o dwa lata 
doświadczeń – pojawi Się 
w niej ponownie.

– Pomysł wziął się stąd, że chciałem 
zaprosić na scenę nowych wyko-
nawców – mówi Paweł Drzewie-
cki, który wówczas był dyrekto-
rem Miejskiego Centrum Kultury, 
a obecnie kieruje Teatrem Małym. 
– Mamy w Tychach mocne tea-
try niezależne, ale jeśli przyjrzeć 
się liście aktorów, to jest to gru-
pa kilku osób – rozwijających się 
i coraz lepszych w tym fachu, ale 

jednak to grupa zamknięta. Stąd 
pomysł na casting. I chociaż nie 
lubię tego słowa, to muszę przy-
znać, że sprawdził się znakomi-
cie. Objawiło się tam mnóstwo 
talentów i to z każdego pokolenia. 
Od kilkuletnich dzieci, przez ucz-
niów gimnazjów i liceów, po oso-
by dorosłe i seniorów. Widząc tak 
wielką mobilizację postanowiłem 
wówczas rozbudować pewne sce-
ny, by jak najwięcej osób zaprosić 
do tego przedstawienia. Tak poja-
wiły się na scenie m.in. śpiewaczka 
uliczna czy babcia z wnuczką.

Integracja wokół teatru
Ten niezwykły projekt teatralny 
miał wielki wymiar społeczny – 
wielopokoleniowa grupa aktorów 
amatorów mocno zintegrowała 
się ze sobą. Nawiązane wówczas 
więzi w dużej mierze przetrwa-
ły, o czym świadczy fakt, że te-
raz, po dwóch latach, udało się 
skompletować obsadę „Opowieści 
wigilijnej” w 80 procentach w tym 
samym składzie.

– Po dwóch latach od premie-
ry, gdy zacząłem pracę w Teatrze 

Małym, pomyślałem o wznowie-
niu – mówi Paweł Drzewiecki. – 
Chociaż to nie tyle wznowienie, 
ile kontynuacja pewnego procesu. 
Młodzi aktorzy bardzo się przez te 
dwa lata zmienili, zarówno fizycz-
nie jak i mentalnie. Wielu z nich re-
gularnie uczestniczy w zajęciach te-
atralnych prowadzonych na terenie 
Tychów, ze świetnymi instruktora-
mi. Ich praca jest teraz o parę pięter 
wyżej. Tak więc nie zmieniając zu-
pełnie rysunku scenicznego, mamy 
zupełnie nowe przedstawienie.

Nowe oblicze Scrooge’a
Najważniejsza miana nastąpi-
ła m.in roli głównej. W postać 
Ebenezera Scrooge’a dwa lata 
temu wcielił się Wojciech Dere-
wecki, a tym razem najsłynniej-
szego skąpca świata zagra Piotr 
J. Adamczyk.

– Piotr świetnie pracuje z mło-
dzieżą i ma niezwykle zawodowe 
podejście do teatru – mówi Pa-
weł Drzewiecki. – Bardzo wiele 
wniósł w to przedstawienie, wie-
le jego propozycji bardzo mi się 
spodobało. I one sprawiły że jest 

to dzisiaj inne przedstawienie. 
Jako pasjonat szachów, Piotr 
wprowadził tę grę na scenę. Jego 
Scrooge chowa się za tymi szacha-
mi przed światem, a duchy, które 
go odwiedzają, podejmują z nim 
grę. Ostatni duch niemalże koń-
czy tę rozgrywkę…

Paweł Drzewiecki wprowadza 
do przedstawienia – zrealizowa-
nego według klasyki literatury an-
gielskiej – elementy tradycji pol-
skiej, w kolędach i pastorałkach. 
– Ta historia jest uniwersalna, mo-
głaby wydarzyć się wszędzie, także 
w Polsce, i to w każdym czasie – 
mówi reżyser. Sylwia witMan ●

oPoWIEŚĆ WIGIlIJNA NA BIS 
przedStawienie z udziaŁeM tySzan - AmATORóW WRAcA NA ScENę PO DWóch LATAch. 

OPOWieść WigilijNa

Autor: charles Dickens 
Scenariusz i reżyseria: Paweł 
Drzewiecki
Teatr mały w Tychach
piątek, 13 grudnia,  
godz. 18.00
poniedziałek, 16 grudnia, 
godz. 18.00 
bilety: 20 zł 

W rolę najsłynniejszego skąpca świata - Ebenezera Scrooge’a - wcieli się tym razem Piotr J. Adamczyk. 
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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.
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519855939 

Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
MYCIE OKIEN - Sprzątanie tel. 501-169-
606 

Złota Rączka - BOROŃ naprawy, projekty, 
porady Tel. 666-526-407

Naprawa pralek automatycznych. tel. 504 
877 825
Elektryk. Tel. 504 877 825 

Profesjonalne czyszczenie urządzeniami 
firmy KARCHER, tapicerka meblowa, dy-
wany 6085 50604 
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566

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

FinanSe:

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

Nauczyciel/przedszkole - tel. 504 279 
629
Pomoc nauczyciela/przedszkole - tel. 504 
279 629
Potrzebna krawcowa TYCHY tel. 602 
802 095 

nieruchoMości:

KUPIĘ:

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

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

ZAMIENIĘ:

SPRZEDAM:
Sprzedam dom w Czułowie, 200 m2 z 
ogrodem zimowym tel. 501 429 259
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.
Dom Tychy – Świerczyniec. (10 km od 
centrum Tychów). Stan surowy zamknię-
ty, ocieplony, otynkowany - działka 967 
m2. Cena 499 000 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 - 127 
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.
Sprzedam dom Chełm Śl. 410 tyś, duża 
działka, dz. 1900 mkw. M3D 510 271 510
Sprzedam dom Suble, dz. 615mkw. 
610 tyś.M3D 510 271 510
Sprzedam atrakcyjną działkę Czu-
łów, 673mkw, 235 550 zł. M3D 510 
271 510

WYNAJMĘ:
Przyjmę Pana na kwaterę, pracującego i 
bez nałogów 793460704 

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335
Wynajmę magazyn 330mkw Tychy. 
15zł./mkw. M3D 510 271 510

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977  www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
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 
cena 298 tys zł 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 tel. 
886-309-196 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 hala magazynowa z zaple-
czem socjalno biurowym Tychy Tereny 
Przemysłowe pow. 300 m2 886-309-196 
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 
surowy zamknięty, ocieplony, 82m2, 4 
pokoje, działka 800m2, cena 355 tys. zł, 
VIPART 790 855 177
Tychy Wartogłowiec, działka budowlana, 
pow. 1277m2, cena 166 010zł, VIPART 
790 855 188

z n a j d z i e c i e  n a S  w  n a S t ę p u jąc yc h  M i e j S c ac h :

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

Na stojakach:
æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. 

prof. J. Gasińskiego, ul. Edukacji 102
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Kryta pływalnia, ul. Edukacji 9
æ  Centrum Medyczne INMEDICO Tychy, 

Wilkowyje, ul. Wąska 7
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ City Point, al. Jana Pawła II 16–18
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP
æ Szkoła Medan, Plac Świętej Anny 4

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa  
– ul. Katowicka 9

æ  Centrum Dystrybucji Kompani 
Piwowarskiej, ul. Mikołowska 5

æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Szkoła Podstawowa nr 23, Cielmice, 

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C

æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44

oraz:
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2
æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26
æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ ZS nr 1, ul. Wejchertów 20

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ Gimnazjum nr 4, ul. Konecznego 1
æ OKS Paprocany, ul. Sikorskiego 110
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101
æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ  Restauracja „Pod Kasztanami”, Wilkowyje, 

ul. Mikołowska
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  NZOZ Lens–Med, Czułów, ul. Narcyzów 24
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33

æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Sklep Spożywczy FH „Renata”,  

ul. Reymonta 42
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ Hospicjum im.  św. Kaliksta
æ  Powiatowa Stacja Sanitarno  

-Epidemiologiczna w Tychach

Bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

autoreklama

reklama
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Tychy, os. T, M-3, 51,60m2, 3p/3p, cena 
229 tys. zł VIPART 501 396 663
Orzesze Królówka , działka budowlana 
1000m2, cena 70 tys. zł VIPART 790 855 
177
Bieruń Stary, mieszkanie 55m2 3p/3, 3 
pokoje, cena 209 tys. zł VIPART 509 733 
966
Tychy Wilkowyje, działka w trzeciej linii 
zabudowy od ulicy Mikołowskiej , pow. 
1017m2 , cena 170 tys.zł VIPART 501 
396 663
Chełm Śląski, działka budowlana o pow. 
3700m2, cena 370 tys. zł, VIPART 574 
445 040
Tychy, os. K, M-3, 33,95m2, 10piętro, cena 
179tys.zł, VIPART 574 445 040
Bieruń Nowy, działka budowlana o pow. 
696m2, cena 59 160zł, VIPART 501 396 663
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
Tychy Paprocany, dom o pow. 235m2, 9 
pokoi, działka 1300m2, cena 1 000 000 
zł, VIPART 509 733 966
Tychy- Paprocany, apartamentowiec, pow. 
78,21m2, 3 pokoje, cena 425tys.zł, VIPART 
501 396 663
Tychy, Cztery Pory Roku, mieszkanie na 
wynajem 2 pokoje, 50m2, 3p/4p, w peł-
ni wyposażone, czynsz najmu 1800 zł, 
plus media, kaucja 2500 zł,. VIPART 601 
518 371
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, kanali-
zacja, 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 300 m2 
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

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

Bezpłatne USG piersi w ramach NFZ. Przy-
chodnia Avicenna Tychy ul. Cyganerii 1 tel. 
32 219 24 67 

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

Kupię / SprzedaM:
Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
Choinki sprzedaż, cięte i w donicach 
pr. leśnictwo Kobiór ul. Łukowa 52a 
tel. 781485766 

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

jedni liczą ćwierćFinaŁ 
pp z 1996 roKu, Kiedy 
to na ten Szczebel 
awanSowaŁ SoKóŁ tychy, 
inni twierdzą, że oStatni 
raz „prawdziwy GKS” 
byŁ w ćwierćFinale 
rozGryweK w Sezonie 
1976/77, Kiedy to odpadŁ 
w Meczu z leGią. nie 
uleGa natoMiaSt 
wątpliwości, że SuKceS 
z Minionej środy byŁ 
pierwSzyM w tyM 
Stuleciu.

Trener Ryszard Tarasiewicz, 
który zdobył już Puchar Polski 
jako zawodnik Śląska Wrocław 
i szkoleniowiec Zawiszy Byd-
goszcz, nie mógł w meczu z ŁKS 
Łódź skorzystać z usług kapitana 
GKS Łukasza Grzeszczyka, który 
po sezonie ligowym poddał się 
drobnemu zabiegowi. Pozosta-
li byli zdrowi i pełni chęci od-
niesienia sukcesu, co było widać 
od pierwszych minut spotkania. 
Mimo, iż goście nie rozpoczęli 
gry w najmocniejszym składzie, 
to jednak są drużyną Ekstraklasy 
i grać w piłkę potrafią, tymcza-
sem to tyszanie mieli w pierw-
szej części więcej do powiedze-

nia. Groźnie atakowali, stwarzali 
sobie sytuacje do zdobycia gola, 
a przy tym w środku pola i w de-
fensywie skutecznie rozbijali ak-
cje rywali.

Najlepszą okazję do objęcia 
prowadzenia mieli podopiecz-
ni Tarasiewicza w 30 min. kiedy 
Bartosz Szeliga otrzymał idealne 
podanie z głębi pola, podciągnął 
lewą stroną, po czym posłał pił-
kę w pole karne. Niestety, Mate-
usz Piątkowski, który powinien 
czekać na takie zagranie w szes-
nastce, nie zdążył za akcją i piłka 
padła łupem obrońców ŁKS.

Po zmianie stron sytuacja 
na boisku nie uległa zmianie. 
Nadal więcej z gry mieli atakują-
cy gospodarze, a łodzianie ogra-
niczali się do kontr. Nie zawsze 
jednak zdążyli wrócić pod swo-
ją bramkę, co tyszanie mogli wy-
korzystać w 54 min. i chyba tylko 
Sebastian Steblecki wie, dlacze-
go nie zamienił dogrania Łukasza 
Monety na gola. Będąc sam przed 
pustą bramką tyski pomocnik tra-
fił jednak w boczną siatkę.

W 72 min. przewaga GKS 
znalazła jednak odzwierciedle-
nie także na tablicy wyników. 
Wojciech Szumilas zdecydował 
się na płaski strzał z linii pola 
karnego, Budzyński w łódzkiej 
bramce popełnił fatalny błąd 
i pod brzuchem przepuścił pił-
kę do siatki. Prawie 4,5 tysiąca 
kibiców na trybunach mogło cie-
szyć się z gola.

Po raz drugi Stadion Miejski 
poderwał się osiem minut póź-
niej. Moneta zacentrował piłkę 
z rzutu rożnego, a w polu kar-
nym znakomicie znalazł się Mar-
cin Biernat, który w swoim stylu 
głową zdobył drugiego gola!

Dwubramkowe prowadze-
nie na 10 minut przed końcem 

to dużo, ale sympatycy GKS mie-
li jeszcze w pamięci niedawne 
spotkania ligowe, remisowane 
lub przegrywane w końcówkach. 
Na szczęście nic podobnego 
w środę się nie zdarzyło, cho-
ciaż w 89 min. przed utratą gola 
uratowała naszych poprzeczka, 
a w doliczonym czasie gry Roz-
mus trafił w słupek…

– To był dobry mecz mojego 
zespołu – podsumował na kon-
ferencji trener Ryszard Tarasie-
wicz. – Graliśmy dobrze i bardzo 
dobrze przez cały mecz, w pierw-
szej połowie mieliśmy sytua-
cje Biernata i Szeligi, a w dru-

giej Stebleckiego. Wyglądaliśmy 
bardzo dobrze pod względem fi-
zycznym i cieszymy się z awan-
su. Na początku sezonu mówi-
łem, że Puchar Polski traktować 
będziemy poważnie i chcemy 
zajść w tych rozgrywkach jak 
najdalej – zakończył szkolenio-
wiec GKS.
gks tychy – łks łóDź 2:0 
(0:0). Gole: Szumilas (72’) i Bier-
nat (80’).
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Biernat, Sołowiej, Szeliga – Steb-
lecki, J. Piątek, Daniel, Szumilas, 
Moneta (89’ Połap) – Piątkowski 
(83’ Lewicki).

O tym, z kim przyjdzie nam 
wiosną walczyć o awans do naj-
lepszej czwórki tegorocznych 
rozgrywek o Puchar Polski, za-
decyduje losowanie, które prze-
prowadzone zostanie w czwar-
tek, 12 grudnia. Przeciwnikiem 
tyszan w ćwierćfinale mogą 
być ekstraklasowe zespoły Le-
gii Warszawa, Piasta Gliwice, 
Lechii Gdańsk, Lecha Poznań 
i Cracovii Kraków lub I-li-
gowe Miedź Legnica lub Stal 
Mielec.

Mecz ¼ finału PP rozegrany 
zostanie w połowie marca 2020 
roku. ●

w Miniony czwarteK, 
5 Grudnia w tySKiej 
Galerii Sportu odbyŁo 
Się Kolejne SpotKanie ze 
wSpóŁorGanizowaneGo 
przez naSz tyGodniK 
cyKlu „tySKie oblicza 
Sportu”, tyM razeM 
poświęcone hoKeiStKoM 
Spod znaKu atoMóweK. 
iMpreza ta zaKończyŁa 
caŁoroczne obchody 50-
lecia hoKeja w tychach.

W oddziale Muzeum Miejskie-
go na stadionie licznie pojawiły 
się zawodniczki Atomówek GKS 
Tychy i to zarówno te grające ak-
tualnie w lidze, jak i te, które kil-
kanaście lat temu kładły podwa-
liny żeńskiej sekcji hokejowej. Nie 
zabrakło też rodziców, będących 
często także klubowymi działa-
czami.

– Córka jeździła na łyżwach 
i często chodziła ze mną na me-
cze męskiego GKS – wspomi-
nał pierwszy prezes Atomówek, 
Mirosław Jurkiewicz. – W pew-
nym sensie wymogła na mnie 

założenie żeńskiej sekcji hoke-
ja, choć gdy rozlepialiśmy pla-
katy o naborze sam nie wie-
rzyłem, że na pierwszy trening 
przyjdzie więcej niż pięć dziew-
cząt. Tymczasem pojawiło się… 
ze czterdzieści, więc mieliśmy 
z czego wybierać. Na szczęś-
cie udało mi się tez namówić 
do prowadzenia drużyny wiel-
kiego tyskiego hokeistę Adama 
Worwę.

Pierwsze lata kobiecego hoke-
ja w Tychach wspominały też za-
wodniczki zespołu, który w latach 
2007-2009 trzykrotnie zdobywał 
tytuł mistrza Polski, Karolina Szy-
muś (z domu Jurkiewicz) oraz Jo-
anna Pobożniak. – To były bardzo 
trudne czasy, w mieście nie było 
pieniędzy na choćby sprzęt dla 
nas, więc wszelkie zakupy i wy-
jazdy na mecze finansowali nasi 
rodzice – mówiła Karolina Szy-
muś. – Pierwsze nasze koszulki 
meczowe dostałyśmy po chło-
pakach z drużyny seniorów, wy-
starczyło tylko zakleić nazwiska 
na plecach i można było grać. Go-
rzej ze spodenkami, które musia-

łyśmy skracać – dodawała Joanna 
Pobożniak.

Uczestnikiem spotkania 
w TGS był także Dariusz Gar-
bocz, który przez wiele lat tre-
nował Atomówki i obecnie po-
wrócił do pracy z zespołem. 
– To było zupełnie nowe do-
świadczenie trenerskie – wspo-
minał. – Z dziewczętami trzeba 
było postępować ostrożnie, żeby 
je nie urazić, bo nawet propozy-
cja zmiany pozycji z lewego ata-
ku na prawy mogła skończyć 
się fochem i odmową wyjazdu 
na lód – mówił Garbocz.

O aktualnej sytuacji klubu 
mówił obecny prezes Sebastian 
Kędra. – Nie ma porównania 
z czasami, o których tu dzisiaj 
mówiono – zapewniał. – Aktu-
alnie dotacja, którą otrzymujemy 
z miasta, wystarcza na organizację 
całego sezonu, są sponsorzy, więc 
narzekać nie możemy. Robimy 
wszystko, by wynikami dorównać 
tamtej, pierwszej drużynie, w mi-
nionych latach dwukrotnie zdo-
byliśmy brązowe medale MP, więc 
idziemy w dobrym kierunku.

Na zakończenie spotkania go-
ście obejrzeli dokumentalny film 

Wojciecha Wikarka „Gdyby nie 
to, że tak ślisko 2”, nakręcony 

w 2011 i w całości poświęcony 
Atomówkom. rn ●

JEST ĆWIERĆFINAŁ!
po raz pierwSzy w XXi wieKu tySzanie oSiąGnęli ćwierćFinaŁ pucharu polSKi. WIOSNĄ mAJĄ SZANSę ZAGRAć NP. Z LEGIĄ, LEchEm cZy AKTuALNym mISTRZEm KRAJu.

TRZYKRoTNE mISTRZYNIE PolSKI W TGS
tySKa Galeria Sportu GOŚcIłA hOKEISTKI ATOmóWEK.

Pamiątkowe zdjęcie zawodniczek, działaczy i trenerów żeńskiej sekcji hokeja na lodzie.
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Przy rzucie rożnym najlepiej ustawił się Marcin Biernat 
(nr 4) i głową zdobył drugiego gola dla tyszan.

Strzela Wojciech Szumilas. Za sekundę bramkarz popełni błąd i piłka po raz pierwszy wpadnie do siatki ŁKS.
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iNfOrmatOr kiBica

hOkej. phl: 13.12 Zagłębie Sosnowiec – GKS Tychy (godz. 18), 
15.12 Naprzód Janów – GKS Tychy (19).
futsal. i liga: 15.12 GKS Futsal Tychy – Górnik Polkowice (18).
siatkóWka. ii liga mężczyzn: 14.12 TKS Tychy – bbTS II biel-
sko-biała (16), ii liga śląska kobiet 10.12 TKS Tychy – Imielin 
(17.30) 
lekka atletyka. 15.12 Grand prix tychów w biegach 
długodystansowych - VI bieg. Zapisy i start - KS Paprocany 
(ul. Sikorskiego 110), zapisy od godz. 9, start - godz. 10. Dystans: 
10 i 5 km. lS ●

Po zakończeniu rundy jesiennej 
Open Amatorskiej Ligi Piłki Noż-
nej, przystąpiono do rozgrywania 
meczów Pucharu Ligi.

Do rozgrywek nie przystąpi-
ła drużyna Brygada RR, dlate-
go wygrywając walkowerem 3:0 

do półfinałów awansowała Pam-
peluna 06. W innych meczach 
ćwierćfinałowych zanotowano: 
Olimpia 02 – Fenomen Ledger 
0:6, Hard Plast – All B&R 4:5, 
Zorza Tachospeed – Bailando 
2:6. lS ●

W wyjazdowym meczu Ekstra-
ligi unihokeja TKKF Pionier Ty-
chy przegrał z wiceliderem UKS 
Bankówka Zielonka 2:8 (2:0, 3:1, 
3:1).

W tym meczu gospodarze dyk-
towali warunki gry. Pierwszą ter-
cję zakończyli prowadzeniem 2:0, 
a w drugiej zdobyli jeszcze trzy 
gole, zanim tyszanie odpowie-

dzieli jednym. Przy stanie 5:0 dla 
Bankówki, bramkę zdobył Kry-
stian Malasiewicz (asysta Michał 
Karski). W ostatniej odsłonie ry-
wale zdobyli jeszcze trzy gole, ty-
szanie jednego – Michał Karski 
(Dariusz Bielecki).

TKKF Pionier jest na 9. miej-
scu w tabeli z dorobkiem 10 
punktów. lS ●

w pucharze ALPN

KtO W PóŁfINAlE?

w ekstralidze unihokeja

PIONIER SŁAbSZY

począteK Grudnia 
nie byŁ udany dla 
hoKeiStów GKS tychy. 
po porażce w jaStrzębiu 
z lidereM, przySzŁy 
przeGrane z GdańSKieM 
i nieoczeKiwana 
wpadKa w Meczu z 9. 
zeSpoŁeM tabeli enerGą 
toruń. w niedzielnyM 
SpotKaniu 
z unią tySzanie wyGrali 
SKroMnie – 1:0

Najbardziej dotkliwa była poraż-
ka z ekipą z Torunia przed własną 
publicznością. Od początku hoke-
iści GKS grali dość nieporadnie 
i bez animuszu. Pewnie wszyst-
kich zaskoczył strzał w podbram-
kowym zmieszaniu Denisa Ser-
guszkina i prowadzenie gości. 
Ale strata ta bynajmniej nie po-
derwała tyszan do walki, bo po ko-
lejnych dwóch minutach ponow-
nie Serguszkin wpisał się na listę 
strzelców. Gospodarze starali się 
co prawda zmienić wynik, ale czy-
nili to dość nieporadnie – w pierw-
szej tercji na bramkę rywali od-
dali zaledwie 7 strzałów. Trudno 
przypuszczać, by w przerwie 
trener Andrej Gusow pochwalił 
swoich podopiecznych i powie-
dział, że właśnie tak mają grać, 
jednak dwie minuty po wznowie-
niu gry, tyszanie stracili trzeciego 
gola. Oczywiście zdarzają się me-
cze, kiedy nic nie wychodzi i być 
może taki przytrafił się teraz GKS, 
ale być może to chwilowy, miejmy 
nadzieję, kryzys, który dopadł ty-
szan. W każdym razie gospodarze 

w końcu przebudzili się i w drugiej 
tercji za sprawą Michaela Ciche-
go i Aleksieja Jefimienki zdoby-
li dwa gole. W ostatniej odsłonie 
znów mocniej zaatakowali, ale go-
ście skutecznie się bronili, rozbija-
jąc ich ataki. W 57. minucie Filip 
Komorski trafił w słupek, a na 15 
sekund przed końcem regulami-
nowego czasu, kiedy trener Gusow 
wycofał bramkarza, Cichy zdobył 
wyrównującego gola. W dogryw-
ce nie było bramek, a w karnych 
decydującego gola zdobył Alek-
sandr Wołżankin. I tak GKS prze-
grał pierwszy w tym sezonie mecz 
przed własną publicznością.
gks tychy – kh eNerga tO-
ruń 3:4 (0:2, 2:1, 1:0, d. 0:0, 
k.1:2). Cichy 2, Jefimienko.

W zaległym meczu GKS poko-
nał Kadrę U23 PZHL 5:1, ale jak 
się okazało i to spotkanie nie było 
formalnością. Po pierwszej ter-

cji tyszanie prowadzili zaledwie 
1:0, po golu Adama Bagińskie-
go. W grze mistrzów sporo było 
niedokładności i strat. Rywale 
zdobyli gola na początku trzeciej 
tercji, przy stanie 4:0 dla GKS. 
Wynik meczu ustalił w 60 min. 
Christian Mroczkowski.
gks tychy – kaDra u23 
PZhl 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Bramki: 
Bagiński 2, Komorski, Novajov-
ski, Mroczkowski.

W kolejny meczu tyszanie tak-
że przegrali w karnych – tym ra-
zem 2:3 z Lotosem PKH Gdańsk. 
Rywale przystąpili do gry bez 
siedmiu podstawowych zawod-
ników, a mimo to GKS przegry-
wał po pierwszej tercji 0:2. Kon-
taktowego gola zdobył w drugiej 
odsłonie Denis Akimoto, a sposób 
na znakomicie grającego w bramce 
gospodarzy Mateusza Studzińskie-
go znalazł w trzeciej tercji Cichy. 

Po bezbramkowej dogrywce gola 
z karnego zdobył co prawda Alek-
siej Jefimienko, ale hokeiści Lotosu 
strzelili dwukrotnie – wynik me-
czu ustalił Damian Szurowski.
lOtOs Pkh gDańsk – gks 
tychy 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 2:1). 
Bramki: Akimoto, Cichy.

Aż 54 minuty czekali kibi-
ce na pierwszego gola w meczu 
30. kolejki PHL GKS Tychy – Re
-Plast Unia Oświęcim. Skromne 
zwycięstwo, ale komplet punk-
tów zapewnił tyszanom Alexan-
der Szczechura. Dopiero wów-
czas na lód posypały się maskotki 
w ramach 7. edycji akcji Teddy 
Bear Toss. W ostatniej minucie 
Szczechura mógł podwyższyć, ale 
po strzale do pustej bramki, trafił 
krążkiem w słupek.
gks tychy – re-Plast uNia 
OśWięcim 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). 
Bramka: Szczechura. lS ●

W kolejnym meczu I ligi koszy-
karze GKS Tychy przegrali na wy-
jeździe z Górnikiem Wałbrzych 
57:77.

Po wyrównanym początku, 
inicjatywę przejął Górnik, który 
po pierwszej kwarcie prowadził 
25:14. W drugiej tyszanie zaczę-
li odrabiać stratę i doprowadzili 
do stanu 33:30. Jednak gospoda-
rze znów zaczęli dyktować wa-
runki na parkiecie i przed prze-
rwą objęli skromne prowadzenie 
39:35. Jednak w trzeciej odsło-
nie tyszanie zagrali bardzo nie-
skutecznie, sporo też było strat. 
W efekcie zdobyli tylko 9 punk-

tów… Przed ostatnią odsłoną 
Górnik prowadził 55:44 i nie od-
dał już zwycięstwa.

O słabszym występie GKS 
świadczą statystyki – 15/45 rzu-
tów z gry, 19/38 rzutów wolnych, 
8/24 – za 3 oraz 17 strat. Po 12 
meczach GKS zajmuje 5. miejsce 
z 18 pkt.
górNik traNs.eu Wał-
BrZych – gks tychy 77:57 
(25:14, 14:21, 16:9, 22:13).
gks: Jankowski 11, Kędel 11, 
Wrona 10, Woroniecki 9, Zmar-
lak 6, Kulon 4, Krakowczyk 3, 
Karpacz 2, Zawadzki 1, Karwat 
0, Piotrowski 0, Ziaja 0. lS ●

Nie tracą impetu siatkarze i siat-
karki TKS Tychy. W miniony 
weekend oba zespoły odniosły 
zwycięstwa.

Siatkarze zmierzyli się na wyjeź-
dzie w ósmej kolejce II ligi z AZS 
Politechniką Opolską i w tym me-
czu podopieczni Marcina Nycza 
nie dali szans rywalom, wygrywa-
jąc 3:0 – w setach do 20, 16 i 22. 
To siódme zwycięstwo drużyny 
w tych rozgrywkach, TKS nadal 
jest liderem – w 8 meczach zdo-
był 21 pkt i o 3 punkty wyprzedza 
MKS Andrychów i Kęczanina.

Bardzo dobrze radzi sobie tak-
że zespół pań w II lidze śląskiej. 
W sobotę na własnym parkiecie 
zespół Krzysztofa Pałki i Przemy-
sława Ciukaja pokonał MUKS Mi-
chałkowice 3:2 (25:15, 20:25, 21:25, 
25:22, 15:4). Skład TKS Tychy: Za-
zakowny, Biszczanik, Chwałek, Ra-
czyńska, Koźmińska, Neterowicz, 
Divis, Krokosz, Binek, Będkowska, 
Poks, Dubrawska, Dutka

Tyszanki prowadzą w tabeli 
z 16 pkt w 7 meczach i o 2 pkt 
wyprzedzają Gwiazdę Tarnow-
skie Góry. lS ●

Siatkarska seria TKS

dWA ZWYCIęStWA

i liga koszykarzy

NIESKUTECZNI 
TYSZANIE

PoRAżKI W KARNYCh 
54 Minuty czeKali Kibice NA TO, by RZucIć NA LóD mASKOTKI W RAmAch AKcJI TEDDy bEAR TOSS.

Alexander Szczechura uratował punkty dla GKS i dzięki niemu na tyskiej tafli kibice świętowali Teddy Bear Toss.

Komplet punktów przywieźli 
z Rzeszowa piłkarze GKS Futsal 
Tychy, wygrywając z Heiro 5:4.

Trzeba mieć nerwy ze stali, 
by na 4 sekundy przed końcem me-
czu, przy stanie 4:4, strzelać karne-
go i zrobić to bezbłędnie! A w ten 
właśnie sposób Kacper Dudzik 
zapewnił drużynie zwycięstwo. 
A co się działo wcześniej? Tysza-
nie uzyskali prowadzenie po strza-
le Migdała. Jeszcze w I połowie ry-
wale wyrównali, choć na 20 sekund 
przed gwizdkiem mieli przedłużo-
ny rzut karny, ale Borowski znako-

micie obronił. Po przerwie Heiro 
prowadziło już 4:1, ale potem Mig-
dał zdobył drugą bramkę, na 3:4 
strzelił Słonina, stan meczu wyrów-
nał Dudzik. I na 4 sekundy przed 
końcem, wynik meczu z przedłużo-
nego karnego ustalił Dudzik.
heirO rZesZóW – gks fut-
sal 4:5. Bramki dla GKS: Migdał 
2, Dudzik 2, Słonina.
gks futsal: Borowski – Łasak, 
Pytel, Dudzik, Migdał – Słonina, 
Kochanowski, Kamiński, Lisiński 
– Dwórznik, F. Biernat, Wybra-
niec, Modrzik. lS ●

GKS Futsal wygrał 5:4 z heiro

CZtERY SEKUNdY
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K jak edward Kucowicz

OkreśleNie „DZiałacZ sPOrtOWy” cZęstO Nie kOjarZy 
się NajlePiej. NiekOmPeteNcja tO jeDeN Z grZechóW 
głóWNych. W histOrii tyskiej Piłki OcZyWiście 
mieliśmy i takich „DZiałacZy”, ale Na sZcZęście 
ZDarZyli się też luDZie Z taleNtem i Pasją. taką 
OsOBą Był Z PeWNOścią eDWarD kucOWicZ, 
WielOletNi PreZes Piłkarskiej sekcji gks-u.
był przeciętnym piłkarzem Jedności Kosztowy, za to dosko-
nale odnalazł się w roli działacza sportowego. miał niewiele 
ponad trzydzieści lat, gdy jako kierownik sekcji rozpoczął 
z zespołem Górnika Wesoła marsz w kierunku pierwszej ligi. 
był już wtedy po studiach na Politechnice Wrocławskiej, uczył 
chemii i matematyki w technikum górniczym w Lędzinach, 
potem został kierownikiem laboratorium przy kopalni „Lenin”. 
Wszystko układało się po jego myśli. Fuzja klubów i powsta-
nie GKS Tychy, kolejne awanse drużyny, wreszcie upragniona 
pierwsza liga, a potem wicemistrzostwo Polski i gra w euro-
pejskich pucharach.

Kucowicz podczas meczów zawsze siedział na ławce re-
zerwowych Górnika Wesoła czy GKS-u, nigdy w loży hono-
rowej. Piłkarze dobrze wiedzieli, że ich szef chętnie pomoże 
im w rozwiązywaniu również osobistych problemów, ale 
będzie nieubłagany, gdy któryś coś przeskrobie, przeholuje 
z alkoholem albo poczuje się zbyt ważny.

Dariusz Kucowicz, syn Edwarda, opowiadał mi, że w ich 
domu przez wiele lat porządek dnia był ułożony pod kątem 
piłkarskiego terminarza. Nawet, jak nie grał GKS, to prezes 
Kucowicz w każdy weekend jeździł na mecze. Najczęściej 
w towarzystwie Romana Stachonia, szefa śląskiego związku 
piłkarskiego i wpływowego w czasach PRL działacza związ-
ków zawodowych. – Ojciec do wszystkiego, co wiązało się 
z GKS-em Tychy, podchodził bardzo osobiście. Klub był dla 
niego czymś więcej niż pasją. ciągle pojawiały się nowe 
problemy do rozwiązania – kontuzje piłkarzy, mieszkania 
i samochody dla nich. Tymi sprawami ojciec żył na okrągło 
– wspominał Dariusz Kucowicz.

Prezes Kucowicz przyjaźnił się z henrykiem Loską, który 
w latach 70. i 80. był ważnym działaczem PZPN. mówiło się, 
że pochodzący ze Starych Tychów Loska był protektorem 
GKS-u. Do pewnego stopnia pewnie tak było, ale przecież 
nawet on nie zapobiegł spadkowi drużyny z ekstraklasy 
w 1977 roku.

Kucowicz bardzo przeżył nieoczekiwaną degradację i póź-
niejsze nieudane próby powrotu tyszan do elity. Przypłacił 
to m.in. zawałem serca.

W 1981 roku objął stanowisko kierownika reprezentacji 
Polski i odbudował swój autorytet sprawnego organizatora. 
Za jego kandydaturą optował m.in. ówczesny trener kadry 
Antoni Piechniczek. Nasza drużyna na mistrzostwach świa-
ta w 1982 roku zajęła trzecie miejsce, a kierownik Kucowicz 
znów znalazł się w samym centrum futbolowych wydarzeń, 
Tym razem jednak nie rangi krajowej, ale światowej.

Na kolejny mundial w 1986 roku Kucowicz pojechał jako 
wybrany rok wcześniej skarbnik PZPN. Po turnieju, na którym 
Polska odpadła w 1/8 finału po porażce 0:4 z brazylią z funkcji 
trenera zrezygnował Piechniczek, z wielkiego futbolu wkrót-
ce odszedł także Kucowicz. Przeniósł się do Szczyrku, gdzie 
wybudował dom. Zmarł w 2003 roku. miał 68 lat, był już 
po trzech zawałach. W Tychach będzie zawsze wspominany 
jako jeden z twórców wielkiego, choć krótkotrwałego, sukce-
su GKS-u. piotr zawadzKi, tySKa Galeria Sportu ●

alFabet tGS

Prezes Edward Kucowicz (z lewej) i trener Jerzy Nikiel. 

TG
S

14 grudnia, o godz. 11, na ostat-
nie już w tej formie zwiedzanie 
Stadionu Miejskiego zaprasza Ty-
ska Galeria Sportu.

Kto nie zdążył zwiedzić stadio-
nu „od kuchni” i posłuchać pod-
czas spaceru ciekawostek o histo-

rii obiektu i tyskiej piłki nożnej, 
ma na to jeszcze szansę. Podczas 
wycieczki będzie także okazja do 
zwiedzenia wystawy stałej TGS.

Zbiórka uczestników przed 
wejściem głównym na stadion od 
ul. Baziowej. Wstęp wolny. lS ●

tGS zaprasza

OStAtNIE ZWIEdZANIE
W hali Zespołu Szkół nr 7 ro-
zegrano Mistrzostwa Amatorów 
Miasta Tychy w tenisie stołowym 
w grach podwójnych, zorganizo-
wane przez MOSiR.

W zawodach wystartowało 75 
uczestników, w tym 24 pary mę-
skie, 5 kobiecych oraz 7 miesza-
nych.

Wśród pań medalami podzieli-
ły się: złoty Natalia Łuczak/Anna 

Kula, srebrny – Justyna Celer/Ewa 
Kareta, brązowy – Paulina Kobos/
Justyna Golda.

W grach mieszanych kolejność 
była następująca: 1. Paulina Ko-
bos/Tomasz Sorek, 2. Natalia Łu-
czak/Łukasz Marczewski, 3. Ewa 
Kareta/Stanisław Szczęsnowicz.

A oto medaliści w kategoriach 
męskich. 10-12 lat: 1. Szymon So-
polski/Kuc Piotr, 2. Hubert Kaj-

zer/Nicolas Chrobot; 13-15 lat 
(kategoria połączona z kat. 20-
35 lat) – Igor Ryniak/Adam So-
decki; 16-19 lat (połączeni z kat. 
20-35 lat) – Jakub Skutela/Paweł 
Kaplyta; 20-35 lat: 1. Łukasz Mar-
czewski/Sławomir Wesołowski, 2. 
Bartosz Tomaszczyk/Mariusz Wi-
zental, 3. Wojciech Zwara/Bar-
tłomiej Botor; 36-49 lat: 1. Rafał 
Wójcik/Mariusz Baron, 2. Robert 

Klafczyński/Krzysztof Schaniel, 
3. Adam Staniczek/Krzysztof 
Zięty; 50 lat i starsi: 1. Stanisław 
Szczęsnowicz/Rafał Serwata, 2. 
Mirosław Grzesica/Andrzej Ko-
wol, 3. Mirosław Koziej/Andrzej 
Onyszczuk; kat. open mężczyźni: 
1. Robert Klafczyński/Krzysztof 
Schaniel, 2. Mariusz Baron/Ra-
fał Wójcik, 3. Stanisław Szczęsno-
wicz/Rafał Serwata. lS ●

rozegrano kolejne zawody w tenisie stołowym

mIStRZOWIE dEblA I mIKStA

jeSzcze KilKa 
dni treninGów 
i piŁKarze udadzą 
Się na urlopy. trener 
rySzard taraSiewicz 
przyGotowaŁ dla 
Swoich podopiecznych 
plan zajęć na oKreS 
ziMowy.

Okres roztrenowania potrwa 
do 12 grudnia, potem piłkarzy 
czeka ponadmiesięczny urlop, 
bo zajęcia zostaną wznowione 
14 stycznia. Nie znaczy to jednak, 
że w tym czasie oddadzą się świą-
tecznemu leniuchowaniu. Każdy 
otrzymał od sztabu szkolenio-
wego indywidualny plan trenin-
gowy, który będzie zobowiązany 
zrealizować.

Od połowy stycznia piłkarska 
ekipa rozpocznie przygotowa-
nia do rundy wiosennej. Czasu 
jest niewiele, bo zaledwie półto-
ra miesiąca. Pierwszy mecz ligo-
wy został zaplanowany w week-
end 29.02-1.03, kiedy to tyszanie 
na Stadionie Miejskim podejmo-
wać będą Sandecję Nowy Sącz. 

W czasie przygotowań kadrowicze 
rozegrają osiem meczów kontrol-
nych, w tym m.in. z zespołami sło-
wackiej i czeskiej ekstraklasy oraz 
z drużynami z rozgrywek Fortuna 
1 Ligi. Oprócz treningów na włas-
nych obiektach, wyjadą na dziesię-
ciodniowy obóz przygotowawczy 
do Grodziska Wielkopolskiego.

Oto szczegółowy „rozkład jaz-
dy” GKS: 15 stycznia – pierwszy 
trening po urlopach, 25 stycznia 
– sparing z Slezskym FC Opava 
(Czechy, ekstraklasa), 29 stycz-
nia – sparing z GKS Bełchatów, 
31 stycznia lub 1 lutego – sparing 
z Podbeskidziem Bielsko-Biała, 5 
lutego – sparing z Ruchem Cho-

rzów, 8 lutego – sparing z MsK 
Zilina (Słowacja, ekstraklasa), 
12-21 lutego – obóz przygoto-
wawczy w Grodzisku Wielkopol-
skim, 15 lutego – sparing (prze-
ciwnik do ustalenia), 19 lutego 
– sparing (przeciwnik do ustale-
nia), 22 lutego – sparing z Gór-
nikiem Łęczna. lS ●

w ubieGŁyM roKu 
dziaŁacze atoMóweK GKS 
tychy zorGanizowali 
turniej hoKejowy dla 
SenioreK, teraz – dla 
najMŁodSzych (roczniK 
2012 i MŁodSi).

W niedzielę rozegrano Miko-
łajkowy Turniej Mini Hokeja, 

w którym wzięło udział pięć 
zespołów: Atomówki GKS Ty-
chy, MOSM Tychy, UKH Unia 
Oświęcim, Naprzód Janów 
i Zryw Ruda Śląska. Kibice – 
głównie rodziny małych hoke-
istek i hokeistów – oklaskiwali 
zespoły rywalizujące na połów-
kach tafli. Najlepszą ekipą za-
wodów okazał się Naprzód Ja-

nów, który wygrał wszystkie 
mecze: 4:1 z MOSM Tychy, 9:1 
z Atomówkami GKS, 6:2 z Unią 
Oświęcim, 6:2 ze Zrywem Ruda 
Śląska.

Na drugim miejscu skończy-
li zawody hokeiści MOSM Ty-
chy pod wodzą trenera Tomasza 
Kurzawy. Wygrali ze Zrywem 
10:4, Atomówkami GKS 10:0, 

i Unią 11:5, przegrali z Naprzo-
dem 1:4. Brąz przypadł dru-
żynie z Oświęcimia, na czwar-
tym miejscu zakończył zawody 
Zryw, a na piątym Atomówki 
GKS, prowadzone przez trene-
ra Marcina Majtę.

Puchary i wyróżnienia wrę-
czał m.in. gen. Roman Polko. 
lS ●

PUChARY oD GENERAŁA
MiKoŁajKowy turniej ATOmóWEK GKS

Tak Atomówki GKS grały z zespołem MOSM Tychy. Dziewczęta występowały 
nie tylko w ekipie Atomówek, ale również w innych zespołach.

Puchar za drugie miejsce gen. Roman Polko wręcza 
kapitanowi MOSM Tychy, Olafowi Czyszczoniowi.
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oSIEm SPARINGÓW I oBÓZ
ziMowe plany PIłKARZy GKS Tychy
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Strzelec 22.Xi – 21.Xii
Nadchodzą lepsze dni. będziesz miał więcej czasu 
dla siebie i energii, którą najlepiej spożytkujesz, 
spędzając czas z rodziną.

Koziorożec 22.Xii – 19.i
To już najwyższa pora, by rozwiązać wiadomy 
konflikt. Niepotrzebnie przybrał tak dużą skalę, 
czas na konstruktywne decyzje.

wodniK 20.i – 18.ii
Zadbaj o swój spokój ducha. Znajdź czas 
na wypoczynek i relaks. mniej pilne sprawy odłóż 
na późniejszy czas.

ryby 19.ii – 20.iii
Sprawy sercowe zaczną się toczyć 
w przyspieszonym tempie. To będą radosne dni, 
pełne dobrych emocji.

baran 21.iii – 20.iV
Najwyższy czas zacząć szykować się do podróży. 
cel sprecyzowany, trzeba jeszcze tylko załatwić 
kilka spraw.

byK 21.iV – 21.V
Wreszcie odetchniesz i znajdziesz czas na tak po-
trzebny ci odpoczynek. Jeśli nie masz ochoty na 
towarzyskie spotkania, przełóż je na dalszy termin.

bliŹnięta 22.V – 20.Vi
Wizyta bliskiej sercu osoby wprowadzi w Twoje 
życie pozytywne emocje. Pod koniec tygodnia 
możesz poczuć się przemęczony.

raK 21.Vi – 22.Vii
Przygnębienie i smutek odejdą w niepamięć, 
jeśli przejdziesz do działania. Znajdź sobie jakieś 
zajęcie.

lew 23.Vii – 22.Viii
W pracy szykują się spore zmiany. Niewykluczone, 
że otrzymasz bardzo ciekawą propozycję. Sprawa 
będzie wymagała dużego zaangażowania.

panna 23.Viii – 22.iX
Nie powinno wydarzyć się nic, co istotnie 
wpłynęłoby na Twoje plany dotyczące 
nadchodzących dni i oczekiwanego wyjazdu.

waGa 23.iX – 23.X
Pomyśl dobrze, czy Twój plan nie jest aby zbyt 
napięty. Zdążysz ze wszystkim? może warto 
poprosić o pomoc któregoś ze współpracowników?

SKorpion 24.X – 21.Xi
Nie masz zbyt wiele czasu do namysłu. Sytuacja 
wymaga szybkich i zdecydowanych kroków, 
w innym razie, finał sprawy nie będzie pomyślny.

PRZYPADKoWE RYSUNKI

życie zaczyna się po 60.
Japończycy wierzą, że cykl zodiaku 
powtarza się co 60 lat. Pierwsza istot-
na część życia zakończyła się i należa-
ło zająć się zupełnie innymi rzeczami. 
Życie zaczyna się od nowa z czystą kar-
tą. Sześćdziesiątka była znacznikiem 

dla każdego Japończyka, który jej do-
żył. Tej symbolicznej przemianie uległ 
też Hokusai – japoński artysta, mistrz 
drzeworytu. Człowiek ten nigdy nie był 
zadowolony ze swojego imienia. Wciąż 
je zmieniał. Po 60-ce nazwał się Starcem 
opętanym malowaniem. To idzie w pa-

rze ze zmianami stylu i zainteresowań. 
Jednak nim mistrz wszedł w nową fazę 
rozwoju artystycznego, pojechał na wa-
kacje do kolegi.

Praca już skończona
61-letni Hokusai wiedział, że musi coś 
zmienić w swoim życiu, ale nie wiedział 
jeszcze co. Był rozbity. Zaskakujące jest 
też to, że tak wybitny twórca, zupełnie 
w siebie nie wierzył. Miał na swoim kon-
cie ogromną ilość prac: 100 rysunków, 
obrazów i rycin, ale był kompletnie wy-
palony. Pomyślał, że teraz czas czekać 
na starość i śmierć, bo praca już skoń-
czona. Właśnie w takim stanie ducha za-
witał do swojego przyjaciela. Przyjaciel 
ten mieszkał w nadmorskiej miejscowo-
ści i od razu zorientował się, że Hokusaia 
trzeba solidnie podnieść na duchu. Przez 
trzy dni cierpliwie słuchał jego zwierzeń, 
a czwartego dnia powiedział… basta.

Impreza na całego
Dość tych lamentów i użalania się nad 
sobą. Życie jest piękne! A skoro tak, 
to trzeba to uczcić! Gospodarz wydał 
ogromne przyjęcie, na które zaprosił 
wszystkich swoich znajomych z okoli-
cy. Była to impreza na cześć Hokusaia, 
przy czym sam gość honorowy nie miał 
wiele do gadania. Wszystko działo się 
bardzo spontanicznie. Goście zaprasza-
li gości i z małej prywatki w mgnieniu 
oka zrobiła się wielka biba. Hokusai był 
tak zaskoczony rozmachem tego szaleń-
stwa, że stanął jak wryty. Wówczas jego 
przyjaciel podszedł do niego, pokle-
pał po ramieniu i oznajmił: „To są moi 
przyjaciele i nasi goście. Przyszli tu dla 
Ciebie. W zamian za to, ty dziś dla nich 
będziesz rysował”.

Narysuj mi potwora
I stało się. Goście podrzucali przypad-
kowe tematy, które następnie Hoku-
sai przenosił na kartkę papieru. Do-
słownie mówili mu, co ma narysować. 
Przekrzykiwali się: „Narysuj wojow-
nika! ”, „Albo smoka! ”, „Potwora! ”, 
„Nie – narysuj prostytutkę! ” I Hokusai 
rysował. Nie zajmowało mu to dużo 
czasu. Był bardzo sprawny i kilkoma 
sprawnymi pociągnięciami ołówka 
potrafił wyczarować szkic, o który go 
proszono. Zabawa trwała w najlepsze! 
Powstało mnóstwo takich przypadko-
wych rysunków. Na końcu jeden z go-
ści – miejscowy wydawca – stwierdził, 
że w sumie to z tego by była fajna książ-
ka. I tak to się zaczęło.

Pierwsza manga
„Hokusai Manga” czyli w wolnym tłuma-
czeniu „Przypadkowe rysunki Hokusaia” 
– pod takim tytułem wydano pierwszą 
na świecie mangę. Co ciekawe, do dzi-
siaj jest ona w sprzedaży i stanowi źród-
ło inspiracji dla wielu artystów. Hokusai 
ilustrował wszystko – zwierzęta, rośliny, 
pogodę, potwory, duchy, zdarzenia hi-
storyczne. Jego manga różniła się jednak 
od tej znanej obecnie. W jego pracach nie 
ma tego, co jest istotą komiksu – fabuły. 
Ale gdy złoży się je razem, można zauwa-
żyć w nich pewną opowieść. W dynamicz-
nych rysunkach japońskiego mistrza, 
który żył w okresie Edo, kryje się ballada 
o długiej drodze do celu, jaką pokonał ja-
poński komiks. aGnieSzKa KijaS ●

dAWNO tEmU W SZtUCE (177)
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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 628:
cO PrZyNiesie mikOłaj. 

Japoński mistrz Hokusai jako pierwszy użył określenia „manga”, 
nazywając tak tworzone przez siebie dynamiczne szkice. Mało kto wie, że dzisiejsza manga ma swoje początki w tradycyjnej japońskiej.

jaPOński cZarNO-Biały kOmiks, który cZyta się OD tyłu – tak 
jeDNym ZDaNiem mOżNa ODPOWieDZieć Na PytaNie cZym jest 
maNga. cO ciekaWe, W jaPONii maNga uZNaWaNa jest Za OD-
ręBNy gatuNek sZtuki. sZtuki Na tyle WysOkiej, że jej histOria 
WykłaDaNa jest m.iN. Na uNiWersytecie kyOtO seika. a PrZecież 
tO tylkO ZWykły kOmiks. DZieciNaDa. sęk W tym, że źróDła tej 
„DZieciNaDy” Należy sZukać W traDycyjNej sZtuce graficZNej, 
która uPOWsZechNiła się W jaPONii W Okresie eDO. a kONkret-
Niej móWiąc W rysuNkach mistrZa hOkusaia – artysty który 
stWOrZył słyNNą „Wielką falę”. a ByłO tO tak…

15|10 Grudnia 2019www.tychy.pl twoje tychyna luzie



reklama

16 | 10 Grudnia 2019 www.tychy.pltwoje tychy Nasze Tychy


