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Zawód to wartość i prestiż
Rozmowa z Danutą Pietras, starszym Cechu Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości w Tychach.

Syberyjskie spotkania
Żądza przygód i motocyklowa pasja połączyły 
tyszanina i księdza z Syberii.

Zwycięska zapowiedź Superpucharu
Przed wtorkowym meczem o hokejowy Superpuchar 
GKS Tychy prezentuje mistrzowską formę.5 6 15
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powołano do życia klaster, którego celem jest m.in. produkcja i wykorzystanie tańszej energii ze Źródeł odnawialnych.
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RozstRzelany ChRobRy
Wiele wskazuje na to, że piątkowy mecz piłkarzy GKS Tychy był ostat-
nim na dłuższy czas, który na żywo mogli obejrzeć kibice. Podopiecz-
ni trenera Artura Derbina pożegnali się zatem godnie, bo po dobrym 
meczu wysoko pokonali rywala i zameldowali się w czołówce tabeli. 
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zaRaz za 
WaRszaWą
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej w Tychach trzeci rok 
z rzędu zajęło 2. miejsce w ran-
kingu komunikacji miejskiej, 
przeprowadzonym przez redak-
cję „Strefy Gospodarki” – Dzien-
nik Gazeta Prawna. Tychy po raz 
kolejny wyprzedziła tylko War-
szawa.

Jurorzy rankingu szczegółowo 
oceniają przedsiębiorstwa, bio-
rąc pod uwagę aspekty technicz-
ne, finansowe, związane z zarzą-
dzaniem zasobami ludzkimi, jak 
również udział przedsiębiorstw 
w życiu lokalnej społeczności.

 str. 3



DyŻuR RePoRTeRa e-mail: redakcja@twojetychy.pl

13⁰ 14⁰ 17⁰ 15⁰ 14⁰ 13⁰ 12⁰

Wt
20.10

Śr
21.10

cz
22.10

pt
23.10

so
24.10

nd
25.10

pn
26.10

kronika policyjna

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 (zastępca red. naczelnego)
Biuro reklam:
ewa Kunc – e-mail: e.kunc@twojetychy.pl; tel. 605 874 605, 32 325 72 40
Dorota Pajor – e-mail: d.pajor@twojetychy.pl; tel. 601 624 255, 32 325 72 15

Ogłoszenia drobne: tel. 32 325 72 15
skład: Tomasz Pałka, Graphen – usługi DTP
Druk: PoLSKa PReSS Sp. z o.o.
oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Projekt graficzny: emil Kłosowski

Numer zamknięto: 19.10.2020 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.

reklama

tel. 667 022 090
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

kondolencje

W nocy z 11 na 12 października 
dwóch nastoletnich (17 i 18 lat) 
mieszkańców naszego miasta znisz-
czyło balustrady wraz z oświetle-
niem blisko nowo wybudowanej 
przystani kajakowej w Paprocanach. 
Wandali zarejestrowały kamery, zaś 
14 października sami zgłosili się 
na policję, aby złożyć zeznania.

Opinia publiczna o występku 
dowiedziała się za pośrednictwem 
profilu facebookowego prezydenta 
Tychów Andrzeja Dziuby, na któ-
rym prezydent ironiczne pozdrowił 
wandali, wyraził brak zrozumie-
nia dla takich występków i poinfor-
mował, że całe zdarzenie uchwycił 
monitoring. Post ten zobaczyło po-
nad 100 tys. odbiorców, skomen-
towało kilkaset osób, a blisko 300 
tyszan udostępniło jego treść dalej. 
Najprawdopodobniej nagłośnienie 
sprawy i informacja o monitorin-
gu dała nastolatkom do myślenia 
i skłoniła do aktu skruchy.

– Skontaktowali się z nami 
i przeprosili – mówi Marcin Stani-
czek dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, który zarządza 
mariną. – Obiekt jest monitorowa-
ny 24 godz. na dobę. Dysponuje-
my świetnymi kamerami, dzięki 
którym zarejestrowaliśmy wize-
runki osób, które zniszczyły włas-
ność miasta. Jest to dobrej jakości 
materiał, na którym bez proble-
mu można rozpoznać sprawców. 
Prędzej czy później zdjęcia poja-
wiłyby się na policyjnej stronie 
i w lokalnych mediach. Dzięki ta-
kim rozwiązaniom coraz częściej 
udaje się ustalić sprawców wykro-
czeń i przestępstw i mam nadzieję, 
że dzięki temu będzie coraz mniej 
podobnych incydentów. Chłopcy 

najprawdopodobniej będą mu-
sieli teraz pokryć z własnej kie-
szeni koszty naprawy, wycenio-
ne wstępnie na ok. 10 tys. zł. Być 
może cena ta się zwiększy, gdyż 
jesteśmy jeszcze przed wyceną 
rzeczoznawcy. Przyszli skrusze-
ni i tłumaczyli się swoją głupotą, 
prosząc o możliwość naprawienia 
szkód. Niestety, to jest teren pub-
liczny i wszelkie prace musimy po-
wierzać firmom z odpowiednimi 
licencjami. W tym przypadku nie 
mogliśmy postąpić inaczej. Mam 
nadzieję, że to będzie nauczka dla 
innych – dodał dyrektor.

O dalszym losie wandali zade-
cyduje sąd. Za zniszczenie mienia 
kodeks karny przewiduje karę na-
wet 5 lat więzienia. Policjanci za-
bezpieczyli materiał dowodowy 
i przedstawili już sprawcom za-
rzut zniszczenia mienia.
kaMil peSZat ●

◆ POlicjaNci POsZuku-
ją śWiaDkóW WyPaDku, 
DO któregO DOsZłO 9.07 Br. 
Na al. NiePODległOści. Kie-
rujący audi A4 potrącił na ozna-
kowanym przejściu dla pieszych 
82-letniego rowerzystę. Niestety, 
w wyniku odniesionych obrażeń 
mężczyzna zmarł w szpitalu kilka 
dni po zdarzeniu. Policjanci pro-
szą świadków wypadku, w tym 
również osoby, które mogłyby za-
rejestrować zdarzenie przy użyciu 
kamery samochodowej, by kontak-
towały się z policjantami. Śledczy 
w szczególności proszą, by zgłosił 
się mężczyzna, który poruszał się 
samochodem suzuki i zasygnalizo-
wał przejeżdżającym policjantom, 
że ktoś potrzebuje pomocy. Świad-
ków zdarzenia prosimy o kontakt 
z Komendą Miejską Policji (al. 
Bielska 46), tel. 47/85-512-30, tel. 
alarmowy 112 lub adresem e-mail 
ppm@tychy.ka.policja.gov.pl.
◆ 16.10, PO gODZiNie 5, Dy-
żurNy tyskiej straży PO-
żarNej OtrZymał ZgłOsZe-
Nie O POżarZe miesZkaNia 
na pierwszym piętrze bloku przy 
ul. Hlonda. Jak się okazało, po-
żar wyrządził w mieszkaniu duże 
szkody, a dodatkowo przepaleniu 
uległa rura wodociągowa, co do-
prowadziło do zalania mieszkań 
znajdujących się poniżej. Niko-
mu nic się nie stało – lokator 
opuścił mieszkanie jeszcze przed 
przybyciem służb. Tego samego 
dnia po godzinie 17.30 poinfor-
mowano o pożarze mieszkania 
w bloku przy ul. Darwina. Tutaj 
doszło do pożaru okapu kuchen-
nego i wyposażenia kuchni. Jesz-
cze przed przyjazdem strażaków 
na miejsce pożar został ugaszony. 

W obu przypadkach trwa ustala-
nie przyczyn i okoliczności po-
wstania pożaru.
◆ Na al. PiłsuDskiegO, 
W rejONie WarsZtatu sa-
mOchODOWegO i stacji 
kONtrOli POjaZDóW, DO-
sZłO DO ZDerZeNia chev-
rOleta Z trOlejBusem. 
Ze wstępnych ustaleń policji 
wynika, że kierowca osobówki 
nie zachował ostrożności przy 
zmianie pasa ruchu i doprowa-
dził do zderzenia z trolejbusem. 
Na szczęście kierowcy obu po-
jazdów jak i pasażerowie pojazdu 
komunikacji miejskiej nie doznali 
poważniejszych obrażeń.
◆ DO ZDerZeNia trZech 
samOchODóW OsOBO-
Wych DOsZłO 14.10 Na ul. 
BeskiDZkiej (DK 1), w rejonie 
zjazdu na al. Niepodległości. Po-
licja wstępnie ustaliła, że kierow-
ca opla uderzył w tył hyundaia, 
a ten następnie w tył forda. Oso-
bom podróżującym pojazdami 
nic się nie stało.
◆ PODcZas DWuDNiOWych 
DZiałań „truck & Bus” po-
licja skontrolowała łącznie 99 
pojazdów, ujawniono 10 przy-
padków lekceważenia przepisu 
zakrywania ust i nosa. Wśród 
nich był 45-letni mężczyzna, 
który po sprawdzeniu w policyj-
nej bazie, był poszukiwany przez 
Sąd Rejonowy w Katowicach. Zo-
stał zatrzymany i doprowadzony 
do policyjnego aresztu.
◆ 12.10 NieZNaNy sPraWca 
Z NieZaBeZPiecZONegO ja-
guara stojącego na parkingu 
przy ul. Sikorskiego skradł lap-
topa i tablet o łącznej wartości 
4.500 zł lS ●

dwóch nastoletnich tyszan przyznało się do aktu wandalizmu. 

Wandale skRuszeli

Zniszczenia balustrady i oświetlenia wycenione są na ok. 10 tys. zł. 
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od 1 paźdZiernika 
funkcję dyrektora 
powiatowego 
urZędu pracy peŁni 
dorota otok, która 
wcZeśniej pracowaŁa 
w pup na StanowiSku 
kierownika centruM 
aktywiZacji Zawodowej. 
poproSiliśMy 
ją o roZMowę na teMat 
obecnej Sytuacji 
na tySkiM rynku pracy.

twoje tychy: – jak stan epidemii 
wpłynął na poziom bezrobocia?
DOrOta OtOk: – W 2020 rok 
wchodziliśmy z 2-procentową 
stopą bezrobocia, natomiast 
na 31 sierpnia br. mamy 
w Tychach 2,9 proc. Jest 
ona niższa niż w kraju, 
bo tu wynosi 6,1 proc. i woje-
wództwa śląskiego – 4,8 proc. 
Dodam, iż dane dla powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego są nieco 
niższe od „tyskich” – 2,7 proc. 
Na koniec stycznia tego roku 
zarejestrowanych było 1.257 
bezrobotnych tyszan, natomiast 
na koniec sierpnia – 1.841. 
Pamiętajmy, że jest to ogólna 
liczba osób bezrobotnych 
i mieszczą się w niej także ci, 
którzy rejestrowali się przed 
stanem epidemii i w kolej-
nych miesiącach tego roku. 
Do rejestracji zgłaszają się 
nie tylko osoby, które utraciły 
pracę w tym roku, ale również 
ci, którzy nigdy nie pracowali 

bądź pracę utracili już jakiś czas 
temu. We wrześniu zarejestro-
wało się łącznie 416 osób, w tym 
308 tyszan i 108 mieszkańców 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

czy są wśród nich osoby zwolnione 
ze względów ekonomicznych?
– Tak, we wrześniu z tego 
powodu zarejestrowało się 45 
mieszkańców Tychów zwol-
nionych z różnych zakładów 
pracy, w tym firm, w stosunku 
do których mieliśmy jako urząd 
zgłoszenie o zwolnieniach 
grupowych. Notujemy zatem 

wzrost bezrobocia spowodo-
wany epidemią, jednak nie tak 
znaczący, jak wydawało się 
po wprowadzeniu stanu epidemii 
i związanych z tym obostrzeń.

jak pani przewiduje, czy 
ta sytuacja utrzyma się w dłuższej 
perspektywie czasu?
– Myślę, że jeśli nie stanie 
się nic nieprzewidzianego, 
do końca roku nadal będziemy 
mieli niewielki wzrost rejestru-
jących się osób bezrobotnych. 
A co będzie dalej – nie 
wiadomo. Wszyscy boimy 

się jesiennej fali pandemii. 
Sytuacja jest dynamiczna 
i choć pracodawcy obawiają 
się wzrostu kosztów stałych, 
przedsiębiorcy korzystający 
z tarczy antykryzysowej 
zatrudniają nowych pracowni-
ków. Mówią nam o tym podczas 
składania wniosków czy 
rozliczeń z otrzymanej pomocy. 
Ponadto cały czas odnotowuje-
my wyrejestrowania z powodu 
podjęcia pracy. A zatem to nie 
jest tak, że wszyscy ograniczają 
liczbę pracowników.

mija pół roku od uruchomienia 
tarczy antykryzysowej. ilu 
tyskich przedsiębiorców z niej 
skorzystało?
– Najbardziej popularnym 
instrumentem okazała się 
pożyczka dla mikroprzedsię-
biorców w wysokości do 5 tys. 
złotych. Jeśli firma nie zamknęła 
działalności przez trzy miesiące 
od otrzymania pożyczki, ta au-
tomatycznie jest ona umarzana. 
Takich pożyczek wypłaciliśmy 
łącznie 8.286, z czego tyskim 
przedsiębiorcom 5.994, na kwotę 
blisko 30 mln złotych. Z Tychów 
i powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
ponad 3 tys. pożyczek już zostało 
umorzonych. Dodam, iż jest 
ona udzielana jednorazowo, 
po raz drugi dana firma nie 
może o nią wystąpić. Jeśli chodzi 
o samozatrudnionych, to osoby, 
u których nastąpił co najmniej 
30-procentowy spadek obrotów, 

mogą liczyć na dofinansowanie 
części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
Podobnie jest w przypadku 
przedsiębiorców, którzy 
zatrudniają pracowników. Jeśli 
u nich także wystąpił minimum 
30-procentowy spadek obrotów, 
otrzymają dofinansowanie 
do wynagrodzeń i ZUS. 
W pierwszym, jak i drugim 
przypadku wysokość dofinan-
sowania zależy od wielkości 
spadku obrotów. Pomoc w tych 
przypadkach jest przyznawana 
na okres trzech miesięcy. Dofi-
nansowanie jest bezzwrotne, jeśli 
podmiot utrzyma zatrudnienie 
przez okres wypłacanego dofi-
nansowania, a samozatrudniony 
nadal będzie prowadził swoją 
firmę. Podsumowując – łącznie 
w ramach z tarczy antykryzy-
sowej złożono w naszym PUP 
11.405 wniosków, z czego 1.379 
dotyczyło samozatrudnionych, 
1.196 – pomocy przedsiębiorcom 
na dofinansowanie do wyna-
grodzeń pracowników oraz 
8.830 wniosków o przyznanie 
pożyczki. Do tej pory wypłacili-
śmy z pożyczkami około 65 mln 
złotych, a łącznie, w ramach całej 
tarczy antykryzysowej, pozyska-
liśmy 80 mln złotych.

czy nadal można składać wnioski?
– Nabory trwają, mają 
charakter otwarty i na razie 
nie ma sygnałów, by miały być 
zamykane. Niemniej jednak 

apelujemy do przedsiębior-
ców, którzy chcą skorzystać 
z pomocy, aby nie zwlekali 
ze składaniem wniosków. 
Obecnie trwa proces rozliczania 
się przedsiębiorców z uzyskanej 
pomocy w ramach tarczy 
antykryzysowej.

a jakie obecnie pup realizuje 
programy poza tarczą?
– W październiku uruchomimy 
jeszcze jeden nabór wniosków 
na dofinansowanie rozpoczęcia 
działalności gospodarczej. 
Ponadto posiadamy środki 
finansowe na organizację 
staży, bonów zatrudnieniowych 
czy refundację kosztów 
wyposażenia bądź doposażenia 
stanowiska pracy.

przy niskim bezrobociu, na rynku 
pojawiło się mnóstwo ofert pacy. 
jednak jeszcze przed stanem 
epidemii nastąpiło zmniejszenie 
liczby ofert pracy. jak jest teraz?
– Zdecydowanie można mówić 
o spadku liczby ofert pracy. Dla 
porównania –
w lipcu 2019 roku wpłynęło 
1.520 ofert, a w lipcu tego roku 
– 926, w tym są również oferty 
związane z zatrudnianiem 
cudzoziemców. Jeśli chodzi 
o zawody, to od jakiegoś czasu 
powtarzają się te same: sprze-
dawcy, kierowcy, magazynierzy, 
operatorzy wózków, pakowacze, 
pracownicy produkcji.
leSZek Sobieraj ●

prZedSiębiorStwo 
koMunikacji MiejSkiej 
w tychach trZeci 
rok Z rZędu ZajęŁo 2. 
MiejSce w rankingu 
koMunikacji MiejSkiej, 
prZeprowadZonyM 
prZeZ redakcję „Strefy 
goSpodarki” – dZiennik 
gaZeta prawna. 
tychy po raZ kolejny 
wyprZedZiŁa tylko 
warSZawa.

Jurorzy rankingu szczegółowo 
oceniają przedsiębiorstwa, bio-
rąc pod uwagę aspekty technicz-
ne, finansowe, związane z zarzą-
dzaniem zasobami ludzkimi, jak 
również udział przedsiębiorstw 
w życiu lokalnej społeczności.

Nagrodę w modernizowa-
nej zajezdni odebrali: zastępca 
prezydenta Tychów Igor Śmie-
tański oraz prezes PKM Miłosz 
Stec. – Po przebudowie w tyskiej 
zajezdni znajdą się 24 stanowi-
ska postoju umożliwiające rów-
noczesne tankowanie 48 auto-
busów zasilanych sprężonym 
gazem ziemnym CNG. Wyko-
rzystanie paliw alternatywnych 
do oleju napędowego jest bar-
dzo ważne w kontekście walki 
samorządów ze smogiem. Auto-
bus zasilany gazem CNG emituje 
o 70 proc. mniej zanieczyszczeń 
niż nowe autobusy z silnikami 

diesla. To bardzo istotna róż-
nica dla środowiska natural-
nego i zdrowia nas wszystkich. 
Co więcej, nowe autobusy nie 
tylko ograniczają emisję spalin, 
ale także hałasu – mówi Miłosz 
Stec prezes PKM.

Pracownicy przede wszystkim
– Utrzymanie drugiej loka-
ty w Ogólnopolskim Rankingu 
PKM to przede wszystkim za-
sługa pracowników, którzy mimo 
trudnych warunków przebudo-
wy zajezdni dbają o zapewnienie 
usługi przewozowej na najwyż-
szym poziomie. Nasze sukcesy nie 
byłyby też możliwe bez właścicie-
la, czyli Gminy Tychy, która od lat 
zapewnia nam warunki do roz-
woju w kierunku transportu ni-
skoemisyjnego. Mam nadzieję, 
że nasze obecne działania wpłyną 
na wzrost liczby podróży środka-
mi transportu publicznego, kosz-
tem samochodów prywatnych – 
dodaje prezes Stec.

nowoczesna flota
PKM to firma z ponad 60-letnią 
tradycją. Przez te lata udało się 
zbudować tabor nowoczesny, 
ekonomiczny i przyjaznych dla 
środowiska. Dzięki wykorzy-
staniu licznych funduszy Unii 
Europejskiej pozyskano pojaz-
dy spełniające wymagania naj-
bardziej restrykcyjnych norm 

emisji spalin. Tyski PKM może 
ponadto poszczycić się jednymi 
z najlepszych wskaźników tech-
niczno-eksploatacyjnych tabo-
ru autobusowego w skali całe-
go kraju, a także ugruntowaną 
pozycją wśród czołowych prze-
woźników w Polsce. Dodatkowo 
dzięki środkom unijnym obecnie 
dobiega końca kompleksowa mo-
dernizacja zajezdni autobusowej, 
która kosztuje blisko 60 mln zł. 
W ramach inwestycji przebudo-
wywana jest wewnętrzna sieć sa-
nitarna, deszczowa i wodociągo-
wa, warsztat i myjnie, stworzone 
są nowe stanowiska tankowania 
gazu ziemnego CNG, a jedno-
cześnie estetykę zakładu popra-
wia modernizacja infrastruktury 
technicznej oraz parkingowo-
drogowej.

– W każdym dniu roboczym 
PKM obsługuje 55 linii regu-
larnych na zlecenie Zarządu 
Transportu Metropolitalnego, 
które w skali roku przewożą 
ok 12 mln pasażerów nie tylko 
z Tychów, ale całego południa 
Metropolii – mówi Michał Ka-
sperczyk rzecznik prasowy PKM 
Tychy. Tyski przewoźnik dba 
o swój wizerunek przedsiębior-
stwa społecznie odpowiedzial-
nego. – Ochrona środowiska na-
turalnego jest równie ważnym 
elementem strategii rozwoju 
jak jakość świadczonych usług 

komunikacyjnych oraz bezpie-
czeństwo pracowników i prze-
wożonych pasażerów – dodaje 
rzecznik.

sprawdzone podejście
Strategia PKM sprawia, że jest 
to firma wielokrotnie nagradza-

na. W swojej historii otrzyma-
ła m.in. tytuł Tyskiego Lidera 
Przedsiębiorczości oraz nagrodę 
główną Hermes Biznesu za wy-
sokiej jakości usługi transportu 
miejskiego oparte o ekologiczne 
rozwiązania. We wspomnianym 
rankingu „Strefy Gospodarki” 

spółka od lat zajmuje podium 
wśród najlepszych przewoźni-
ków w Polsce. Mamy nadzie-
ję, że w przyszłym roku po raz 
pierwszy będziemy mogli zako-
munikować naszym czytelnikom 
o zdobyciu najwyższych laurów. 
kaMil peSZat ●

BezroBotnych PrzyByWa, ale...
roZMowa Z dorotą otok – NoWą DyReKToR PoWIaToWeGo uRZęDu PRaCy.

zaraz za WarszaWą
w rankingu organiZowanyM prZeZ dZiennik gaZeta prawna TySKI PRZeWoźNIK Zajął DRuGIe mIejSCe W SKaLI KRaju. 

Nagrodę z rąk Bogdana Leszczorza (z prawej) odebrali (od lewej): Miłosz Stec i Igor Śmietański.
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MiaSto tychy 
roZpocZęŁo 
realiZację projektu 
pn.: „odnawialne 
źródŁa energii SZanSą 
na poprawę jakości 
powietrZa w tychach”. 
wybrany ZoStaŁ 
operator prograMu, 
uruchoMiono także 
punkt obSŁugi 
grantobiorców 
(pog), ZlokaliZowany 
w budynku centruM 
balbina prZy 
ul. barona 30.

Operatorem projektu została fir-
ma Usługi i Doradztwo sp. z o. 
z Krakowa. – Zadaniem opera-
tora będzie koordynacja, nadzór 
i kontrola prawidłowej realizacji 
projektu w imieniu Miasta Tychy, 
na podstawie podpisanej umowy 
oraz udzielonego pełnomocni-
ctwa. W tym również współpra-
ca z mieszkańcami miasta oraz 
wykonawcami biorącymi udział 
w projekcie – mówi Anna Wa-
rzecha, naczelnik Wydziału Ko-
munalnego, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa w UM Tychy.

Uczestnicy projektu mogą kon-
taktować się z operatorem osobi-
ście w Punkcie Obsługi Granto-
biorców (ul. Barona 30, pok. 325) 
czynnym dwa razy w tygodniu, 
we wtorki od 11 do 17 i czwartki 
od 8 do 15, telefonicznie: tel. 32 
495 70 03, tel. +48 511 681 527, 
tel. +48 511 681 357 i mailowo, 
pod adresem: ozetychy@gma-
il.com.

1 października br. opera-
tor projektu rozpoczął wery-
fikację wniosków złożonych 
w roku 2018. Weryfikacja od-
bywać się będzie telefonicznie, 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 10 do 17, a w uza-
sadnionych przypadkach prze-
prowadzona zostanie również 
w miejscu realizacji inwestycji. 
Operator Projektu legitymować 
się będzie numerem pełnomoc-
nictwa Prezydenta Miasta Tychy 
do prowadzenia tych czynności. 
Przedmiotem weryfikacji będzie 
aktualność złożonych deklaracji 
uczestnictwa w projekcie. Po jej 
zakończeniu powstanie aktualna 
lista Grantobiorców oraz zorga-
nizowany zostanie ewentualnie 
nabór uzupełniający.

– Termin naboru uzupełnia-
jącego, warunki jego przepro-
wadzenia oraz wymagane do-
kumenty zostaną opublikowane 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Tychy oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Tychy – dodaje naczelnik 
Warzecha.

Mieszkańców prosimy aby 
wszelkie pytania dotyczące pro-
jektu kierowali do operatora.

W ramach Projektu planowa-
ny jest zakup i montaż 960 sztuk 
instalacji Odnawialnych Źródeł 
Energii (OZE) w tym: 647 szt. in-
stalacji fotowoltaicznych, 97 szt. 
instalacji solarnych, 199 szt. po-
wietrznych pomp ciepła do cen-
tralnego ogrzewania i/lub ciepłej 
wody użytkowej, 17 szt. kotłów 
na biomasę.

Realizacja wszystkich in-
westycji ma zakończyć się 
do końca listopada 2021r. Cał-
kowity koszt projektu wynosi 
23.233.551,50 zł, z czego nieco 
ponad 20,5 mln zł wynosi dofi-
nansowanie ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego 
na lata 2014–2020. Mn ●

podcZaS MiStrZoStw 
europy w bokSie, w 1953 
roku w warSZawie 
polSka wygraŁa 
w klaSyfikację 
Medalową, ZSrr ZająŁ 
drugie MiejSce. jak 
SprZedać w Mediach 
tę inforMację 
nie narażając 
Się towarZySZoM 
Z MoSkwy? okaZuje Się, 
że dokonano tego – 
wielki SukceS polSkiego 
bokSu prZedStawiony 
ZoStaŁ w praSie jako 
wielkie oSiągnięcie 
radZieckiego Sportu, 
na któryM polSki Sport 
Się wZorowaŁ....

Na Igrzyskach w Helsinkach (1952 
r) dla sportowców krajów socjali-
stycznych przygotowano osobną 
wioskę olimpijską, aby izolować 
ich od reszty. Jednak ktoś doniósł 
na jednego z polskich zawodni-
ków, że pił coca-colę i po powro-
cie do kraju spotkały go poważne 
konsekwencje.

Takie to były czasy... I właśnie 
do nich, do lat 50. i 60., do świata 
sportu i kultury fizycznej propo-
nuje nam podróż Muzeum Miej-
skie. Jednak twórcom wystawy 
„To idzie młodość. Życie sporto-
we na placu budowy socjalizmu” 
udało się coś więcej – uchwycić 
atmosferę tamtych lat, realia w ja-
kich dorastało powojenne poko-
lenie i w jakich przyszło żyć mi-
lionom Polaków. To także czas, 
kiedy zaczęto budować sztanda-
rowe miasto socjalizmu, zwane 
Nowymi Tychami. Dla jednych 
będzie to powrót do czasów mło-
dości, dla innych odkrywanie 

świata, który minął bezpowrot-
nie, zapisując jednak na kartach 
historii nazwiska wspaniałych 
sportowców, ich wielkie osiągnię-
cia. 70 lat temu żył nimi cały kraj 
i dzięki nim po wojennej traumie 
Polacy odzyskiwali poczucie na-
rodowej dumy. Kuratorem wysta-
wy jest Piotr Zawadzki, kierownik 
Tyskiej Galerii Sportu, a projekt, 
aranżacja i infografika to dzie-
ło Katarzyny Jendrośki-Goik. 
Ekspozycję można oglądać w sie-
dzibie Muzeum Miejskiego (Stary 
Magistrat, pl. Wolności 1).

Najlepszym wprowadzeniem 
do wystawy jest uchwała Biura Po-
litycznego KC PZPR z 1949 roku. 
Oto jej fragment: „Polska zmie-
rzająca do socjalizmu, winna być 
krajem zdrowych i mocnych ludzi, 
radujących się życiem, w którym 
wychowanie fizyczne i sport wyra-
bia siłę woli, opanowanie i odwagę, 
wytrzymałość na trudy i umiejęt-
ność zespołowego życia i wysiłku, 
ludzi przygotowanych do pracy 
dla ludowej ojczyzny i do obrony 
w razie potrzeby jej granic”.

System kultury fizycznej w PRL 
został zbudowany na wzór radzie-
cki, stąd też oglądanie wystawy 
zaczyna się od schematu organi-
zacyjnego systemu sportowego.

– Central izacja ,  plano-
wość, masowość i koncentracja 
– to cechy kultury fizycznej tam-
tych czasów i tak właśnie podzie-
liliśmy ekspozycję – mówi Piotr 
Zawadzki. – Słowa te można od-
nieść także do innych dziedzin ży-
cia – społecznego, gospodarcze-
go i polityki. Wszystko, co było 
związane ze sportem, kontrolo-
wała partia. Staraliśmy się poka-
zać stalinizację sportu na kilku 
poziomach – imprez międzyna-

rodowych jak Olimpiada w Hel-
sinkach w 1952 roku, mistrzo-
stwa Europy w boksie w 1953 
roku w Warszawie, Wyścigi Po-
koju, na szczeblu ogólnopolskim 
(biegi masowe, spartakiady, zloty) 
i lokalnym – w Tychach.

Na wystawie zgromadzono foto-
grafie, plakaty, obrazy, trofea spor-
towe, dokumenty, filmy. Osobną 
część poświęcono Wyścigowi Po-
koju, można tutaj obejrzeć m.in. 
rower jaguar, na którym ścigali się 
polscy kolarze w Wyścigu Pokoju 
i koszulkę zwycięzcy Tour de Po-
logne z 1966 r i uczestnika WP Jó-
zefa Gawliczka z charakterystycz-
nym białym gołąbkiem na plecach 
i ramionach.

– Bazowaliśmy na pomocy mu-
zeów z całego kraju, w tym z Mu-
zeum Sportu i Turystyki w War-
szawie, Galerii Socrealizmu przy 
Muzeum Zamojskich w Kozłów-
ce, Muzeum Śląskiego, Muzeum 
Górnośląskiego, Muzeum Histo-
rii Katowic. Zdjęcia i eksponaty 
pochodzą z kilku źródeł, także 
od osób prywatnych. Wsparli nas 
również tyszanie, m.in. otrzyma-
liśmy prawdziwą perełkę – film 
z 1963 roku pokazujący wyści-
gi samochodowe, motocyklo-
we i kolarskie na tyskich ulicach. 
W naszych zbiorach takiego filmu 
do tej pory nie mieliśmy – dodał 
Piotr Zawadzki.

Wystawę, która potrwa 
do 16.01 można zwiedzać indywi-
dualne w godzinach pracy muze-
um. Będą też weekendowe, kame-
ralne oprowadzania: 22 listopada, 
6 grudnia i 16 stycznia o godz. 
16. Zapisy: Kamil Hajduk, tel. 515 
717 430, e–mail: k.hajduk@tgs.
tychy.pl. Wstęp wolny.
leSZek Sobieraj ●

W poniedziałek (19.10) w Teatrze 
Małym w Tychach miał wystąpić 
Wojciech Pszoniak, w wyreżyse-
rowanym przez siebie spektaklu 
„Nasze żony”. Wydarzenie zapo-
wiadaliśmy w poprzednim nu-
merze „Twoich Tychów”. Niestety, 
spektakl został odwołany, a tego sa-
mego dnia, w którym ten wybitny 
aktor miał pojawić się na deskach 
tyskiego teatru, dotarła do nas wia-
domość o jego śmierci.

Spektakl „Nasze żony”, w któ-
rym u boku Wojciecha Pszonia-
ka na scenie stanąć mieli Jerzy 
Radziwiłłowicz i Wojciech Ma-
lajkat, był jednym z ważniej-
szych wydarzeń VII Tyskiego 
Festiwal Słowa LOGOS FEST. 
Za symboliczne pożegnanie 
z mistrzem polskiej sceny moż-
na uznać cykl Teatr Czytania 
Wojciecha Pszoniaka – „Profe-
sor Tutka”, który właśnie wczo-
raj – w dniu śmierci aktora – ru-
szył na kanale YouTube Teatru 
Małego w Tychach. To jedno 
ze „zdalnych” wydarzeń w pro-
gramie festiwalu.

Audiobook został wydany 
z okazji 50-lecia pracy artystycz-

nej aktora. – Nagranie opowiadań 
„Profesora Tutki” traktuję osobi-
ście. To moje koło ratunkowe 
przed nadejściem potopu, przed 
zalewem pospolitości, brutalno-
ści i wulgarności – mówił o tym 
projekcie sam Wojciech Pszo-
niak. Te z pozoru błahe historie 
autorstwa Jerzego Szaniawskie-
go, utrzymane w konwencji opo-
wiastki filozoficznej, mają pro-
wokować słuchaczy do refleksji. 
Zachwycać liryzmem, refleksją 
i stylem. W wykonaniu wybitne-

go aktora z pewnością spełniają 
swoją rolę.

Pięciodniowy cykl Teatr Czyta-
nia rozpoczął się w poniedziałek 
o godz. 19, na kanale YouTube Te-
atr Mały Tychy. Do 22 paździer-
nika, codziennie o godz. 19 emi-
towane będą kolejne części. Cykl 
zwieńczy rozmowa Pawła Drze-
wieckiego z Wojciechem Pszo-
niakiem, która została zareje-
strowana w 2018 roku, podczas 
XI Tyskiego Festiwalu Monodra-
mu MoTyF.  Sw ●

wojciech pszoniak czyta Profesora Tutkę.

symboliCzne pożegnanie 
z mistRzem

stalinizacja sPortu i... 
koszulka gaWliczka
w MuZeuM MiejSkiM moŻNa oGLąDać WySTaWę „To IDZIe młoDoŚć. ŻyCIe SPoRToWe 
Na PLaCu buDoWy SoCjaLIZmu”.

odnaWialne  
znaczy tańsze
realiZacja prograMu oZe RoZPoCZęTa.

Ruszyła rekrutacja do projektu 
Uniwersytet Małego Przedsię-
biorcy, która potrwa do 26 paź-
dziernika. Podczas zajęć malu-
chy wezmą udział w zabawach 
edukacyjnych, które rozwiną 
ich kreatywność, potencjał oraz 
podejście do sfery ekonomicz-
nej. Wystarczy napisać na adres 
ump@europahouse.eu wiado-
mość z odpowiedzią na pyta-
nie: „Dlaczego warto być swoim 
własnym szefem?”. Odpowiedź 
może być stworzona z pomocą 
rodziców.

Spośród nadesłanych odpowie-
dzi wybranych zostanie 12 dzieci. 
Realizatorem projektu finansowa-
nego przez Katowicką Specjalną 
Strefę Ekonomiczną jest Funda-
cja „Europa House”. Zajęcia są 
bezpłatne.

Zajęcia poprowadzi grupa do-
świadczonych trenerów, wykła-
dowców akademickich i psycho-
logów. Kto może być uczestnikiem 
projektu? Dzieci w wieku 10-13 lat 
zamieszkałe w Tychach i okolicach. 
W każdą sobotę w galerii Strefart 
ul. Fabryczna 2, Tychy w godzi-
nach 10-11:30. 10 spotkań po 1,5 
h. Zajęcia podzielone są na część 
teoretyczną, podczas której dzieci 
nauczą się jak oszczędzać, skąd się 
biorą pieniądze, technik negocja-
cyjnych, a także poznają inspiru-
jące historie najmłodszych milio-
nerów świata.

Podczas zajęć praktycznych dzie-
ci nauczą się jak zakładać stronę in-
ternetową, kręcić reklamę za po-
mocą telefonu komórkowego oraz 
sprzedawać wyprodukowaną przez 
siebie lemoniadę. opr. kp ●

fundacja „europa house” wraz z tyską podstrefą kSSe 
zapraszają na warsztaty dla najmłodszych.

naRybek dla biznesu

reklama

Jedną z sal ekspozycji poświęcono Wyścigowi Pokoju. Z lewej rower jaguar 
i koszulka Józefa Gawliczka uczestnika tej imprezy.
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cech rZeMioSŁ 
i prZedSiębiorcZości 
w tychach świętuje 
w tyM roku 65-lecie 
dZiaŁalności. pierwSZyM 
StarSZyM cechu 
w tychach byŁ ryMarZ-
tapicer Z MikoŁowa 
Stefan Sornek (w latach 
od 1956–1977), a kolejno 
funkcje tę peŁnili: 
alojZy SolarcZyk 
(1977-1979), paweŁ 
chwalcZyk (1979-1981), 
jóZef biolik (1981-1989), 
Zenon pacuŁa 
(1989-1997), erneSt 
adaMuS (1997-2000). 
obecnie, od 2000 r. 
StarSZyM cechu jeSt 
pani danuta pietraS, 
którą poproSiliśMy 
o roZMowę.

twoje tychy: – to właściwie 
nie jeden, a dwa jubileusze, 
bo starszym cechu jest pani od 20 
lat.
DaNuta Pietras: – Mój staż 
w tyskim cechu jest dłuższy, 
przez wiele lat byłam w za-
rządzie cechu, a na tę funkcję 
zostałam wybrana właśnie 
w 2000 roku. Myślę, że to duże 
osiągnięcie, bo wszystko wska-
zuje na to, że byłam pierwszą 
kobietą na stanowisku starszego 
cechu w Polsce. Co prawda 
panie szefowały w branżowych 
cechach, np. fotograficznym, 
ale w cechu zrzeszającym różne 
branże, jak nasz, raczej nie i nie 
wiem, czy nadal nie jestem 
jedyna.

co ważnego zmieniło się 
w działalności cechu w tym czasie?
– Sporo, powiem wręcz, 
że bardzo dużo. Przez ostatni 
okres nasz cech stał się ważną 
instytucją w kształceniu zawo-
dowym uczniów. Organizujemy 
egzaminy czeladnicze w różnych 
zawodach, pomagamy w orga-
nizowaniu praktyk zawodowych 
dla osób, które chcą się kształcić 
w zawodach rzemieślniczych, 
a także przygotowujemy umowy 
pomiędzy rzemieślnikami, 
a rozpoczynającymi kształcenie 
zawodowe. Jako cech organizu-
jemy także szkolenia z zakresu 
BHP, pierwszej pomocy, 
przeciwpożarowe itp.

rzemiosło zawsze miało „pod 
górkę” …
– To prawda. W minionym 
ustroju rzemieślnicy to byli 
„prywaciarze”, „krwiopijcy” 
i taka opinia zaczęła pokutować 
przez lata. Wtedy mówiono, 
że każdy powinien mieć wyższe 
wykształcenie… Ustrój się 
zmienił, ale nie poszły za tym 
takie rozwiązania, by doce-
niono szkolnictwo zawodowe 
i przywrócono zawodom 
rzemieślniczym odpowiednią 
rangę. Szkolnictwo zawodowe 
zostało zepchnięte na margines. 
Poza tym przepisy, które mamy, 
nie zabezpieczają interesów 
rzemieślników. Podam przykład 
związany z kształceniem 
uczniów. Jeśli uczeń pobiera 
nauki u rzemieślnika, ten 
ponosi określone koszty 
– wypłaca młodocianemu 
pensję, zapewnia szkolenia, 
dostarcza ubiór, materiały, 

narzędzia, itd. Po trzech latach 
otrzymuje dofinansowanie 
za wykształcenie ucznia, jednak 
pod warunkiem, że ten uczeń 
przystąpi do egzaminu. Problem 
w tym, że ucznia nikt do tego 
nie może przymusić. Może 
po prostu zrezygnować, albo 
powiedzieć, że egzamin nie 
jest mu potrzebny i wtedy 
rzemieślnik wszystko traci. Nie 
ma przepisów, które można 
zastosować w takiej sytuacji, 
by rzemieślnik mógł odzyskać 
środki.

ile obecnie zakładów, 
rzemieślników jest zrzeszonych 
w cechu?
– Około 200. Kiedyś przynależ-
ność do cechów była obowiązko-
wa – kto prowadził działalność 
gospodarczą, musiał należeć 
do cechu. Mieliśmy więc 1600 
zrzeszonych zakładów. W chwili, 
kiedy cech stał się organizacją 
dobrowolną, część rzemieślni-
ków zrezygnowała, a niektórzy 
zmienili się w przedsiębiorców, 
stąd też w nazwie cechu 
dodane zostało słowo „Przed-
siębiorczość”. Obecnie działamy 
na terenie Tychów i w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim. W ciągu 
ostatnich dwóch lat zauważamy 
pozytywne zjawisko ponieważ 
przybywa nam rzemieślników, 
zakładów i firm. Mamy osoby, 
które założyły nową działalność, 
część młodych ludzi kontynuuje 
rodzinne tradycje. Jako przykład 
kontynuacji rodzinnej tradycji 
mamy osobę, która z wykształce-
nia jest prawnikiem, a prowa-
dzi… zakład tapicerski ojca.

iloma obecnie uczniami opiekuje 
się cech i w jakie zawody wybierają 
najchętniej?
– Dużym zainteresowaniem 
cieszy się zawód fryzjera oraz 
mechanika samochodowego 
ze wszelkimi specjalnościami 
np. blacharz, lakiernik, 
elektromechanik, mechanik, itd. 
Zresztą mało jest zawodów, które 
nie kwalifikują się do zawodów 
rzemieślniczych. Ta lista się 
ciągle się zmienia – np. dopiero 
kilka lat temu do zawodu 
rzemieślniczego został zakwali-

fikowany kucharz. Powstają też 
nowe zawody, jak juhas, baca, 
czy groomer – fryzjer zwierząt. 
W sumie mamy pod opieką 
ponad 400 uczniów. Dodam, 
iż przynależność zakładu 
rzemieślniczego do cechu daje 
nam kontrolę nad kształceniem 
uczniów, bo poprzez Izbę 
Rzemieślniczą mamy możliwość 
weryfikacji procesu nauczania, 

a uczeń lub jego rodzice mają 
możliwość zgłaszania uwag. Nad 
zakładem niezrzeszonym w ce-
chu w zasadzie nie ma kontroli.

jak się układa współpraca 
z tyskimi szkołami, prowadzącymi 
np. klasy branżowe?
– Bardzo dobrze, uzupełniamy 
się w procesie kształcenia. 
W szkole uczeń nabywa wiedzę 

– ogólną, specjalistyczną. 
Jednak prawdziwe, praktyczne 
przygotowanie do zawodu 
dokonuje się dopiero u rze-
mieślnika, w zakładzie pracy, 
gdzie uczeń przede wszystkim 
uczy się praktycznego 
zastosowania nabytej w szkole 
wiedzy, a także ma bezpośredni 
kontakt z klientem. Uczy się 
wszystkiego od podstaw – 
rozmów z klientem, punktual-
ności, terminowości, szacunku, 
uprzejmości, itp. Np. w salonie 
fryzjerskim zaczyna od zapisy-
wania klientów, mycia głowy, 
sprzątania, aby później przejść 
do bardziej specjalistycznej 
pracy. Myślę, że po trzech la-
tach w tym dualnym systemie, 
tzn. nauki w szkole i praktyki 
w zakładzie rzemieślniczym, 
młody człowiek jest przygoto-
wany do tego, by mógł założyć 
i samodzielnie prowadzić swój 
zakład.

a inne są formy działalności cechu?
– Raz w kwartale wysyłamy 
do rzemieślników informacje 
o zmianach przepisów, infor-
mujemy, na co trzeba zwrócić 
uwagę, co poprawić, gdzie 
i jakie dokumenty składać, itp. 
Rzemieślnicy mogą skorzystać 
z bezpłatnych porad prawnych. 
Nasi członkowie, za pośredni-
ctwem cechu, składają wnioski 
o refundację kosztów kształcenia 
uczniów, a także pośredniczymy 
w przekazywaniu tych środków 

naszym zakładom. Szanując 
osoby, które przeszły po latach 
pracy w zakładach rzemieśl-
niczych na emeryturę, orga-
nizujemy coroczne spotkania 
dla emerytów, które są okazją 
do spotkania znajomych. Ponad-
to w celu integracji środowiska 
przedsiębiorców organizujemy 
Wieczory Kolędowe, a także 
Pikniki Rzemieślnicze, które 
cieszą się dużym powodzeniem. 
Są to okazje do spotkań z przed-
stawicielami samorządu Tychów, 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
oraz władz państwowych. Inną 
formą integracji środowiska 
są organizowane wyjazdy 
np. do Warszawy, Wrocławia,  
czy Wiednia.

czego życzyć tyskiemu cechowi 
z okazji jubileuszu?
– Przede wszystkim tego, by roz-
wiązania ustawowe, prawne były 
spójne i korzystne dla całego 
środowiska. Przy stanowieniu 
prawa należy korzystać z wiedzy 
i doświadczenia osób z naszego 
środowiska, aby uchwalane prze-
pisy służyły rozwojowi rzemiosła 
w Polsce. Zawody rzemieślnicze 
powinny odzyskać dawną 
rangę. Okazuje się, że w innych 
krajach wykształcenie zawodowe 
ma dużo większe znaczenie 
i jest doceniane przez lokalne 
środowiska. Zawód to wartość 
i prestiż.
roZMawiaŁ: 
leSZek Sobieraj ●

zaWód to WartoŚć i Prestiż
roZMawiaMy Z danutą pietraS, STaRSZym CeChu RZemIoSł I PRZeDSIębIoRCZoŚCI W TyChaCh. 

Danuta Pietras funkcje starszego Cechu pełni od dwóch dekad.

w ZwiąZku 
Z wprowadZonyMi 
nowyMi oboStrZeniaMi, 
ZarZąd tranSportu 
Metropolitalnego 
ZMieniŁ roZkŁady 
jaZdy, doŁożyŁ kurSy 
na obleganych liniach 
autobuSowych 
i na bieżąco bada 
ruch paSażerSki 
na prZyStankach.

Od 17 października w pojazdach 
komunikacji miejskiej może prze-
bywać mniej pasażerów. Każdy 
autobus, tramwaj czy trolejbus za-
biera na pokład tyle osób, ile sta-
nowi 30 proc. wszystkich miejsc 
siedzących i stojących.

Od początku ogłoszenia sta-
nu epidemii, ZTM wprowadził 
prawie 850 zmian w rozkładach 
jazdy. Na liniach, gdzie frekwen-
cja jest duża, zwiększano licz-
bę kursów lub pojazdy mniejsze 
zastępowano większymi. Z ko-
lei na trasach, gdzie podróżnych 
było mniej, oferta przewozowa 
była ograniczana.

– Te działania mamy już 
sprawdzone i po prostu wiemy 
co mamy robić – powiedziała 
dyrektor ZTM Małgorzata Gu-
towska. – Po zapowiedzi przez 
rząd nowych obostrzeń ponow-
nie je realizujemy na dużą skalę. 
W zapewnieniu możliwie opty-
malnej liczby kursów na poszcze-
gólnych liniach ważną rolę będą 

odgrywać przewoźnicy, którzy 
jednak dysponują określoną licz-
bą pojazdów i kierowców. Istot-
ne jest też finansowanie. Gminy 
muszą wyrazić zgodę na zwięk-
szenie kosztów funkcjonowania 
komunikacji miejskiej na ich ob-
szarze.

Przedstawiciele ZTM wska-
zują jednocześnie, że zarówno 
pracownicy organizatora trans-
portu, jak i przewoźnicy ro-
bią wszystko, aby komunikacja 
miejska była maksymalnie bez-
pieczna.

– Codziennie dezynfeku-
jemy wszystkie pojazdy spe-

cjalnym płynem, prowadzimy 
wzmożone kontrole wykony-
wania tego zadania, drzwi po-
jazdów otwierają się automa-
tycznie na każdym przystanku, 
więc nie trzeba dotykać przyci-
sków – dodał Michał Wawrza-
szek, rzecznik prasowy ZTM. 
– Wprowadziliśmy dodatkowe 
czyszczenie automatów bile-
towych i wietrzenie pojazdów. 
Ponadto ZTM prowadzi akcję 
informacyjną na temat zacho-
wań pasażerów, m.in. obowiąz-
ku zasłaniania ust i nosa czy de-
zynfekowania rąk po każdym 
przejeździe.

ZTM apeluje, aby w związku 
z dynamicznie wprowadzanymi 
zmianami w komunikacji miej-
skiej, rozkłady jazdy sprawdzać 
na stronie www.metropoliaztm.
pl w zakładce „Rozkłady i Komu-
nikaty”. W związku z wprowadze-
niem tak wielu korekt, nie jest 
możliwe zamieszczanie aktual-
nych informacji na przystankach 
autobusowych. Organizator trans-
portu zachęca pasażerów, by zgła-
szali, na których liniach i w jakich 
godzinach nastąpiło przepełnie-
nie pojazdów. Wówczas, w miarę 
możliwości, oferta transportowa 
będzie zwiększana. lS ●

jedna trzecia PasażeróW
nowe oboStrZenia W KomuNIKaCjI mIejSKIej
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Pojazdy komunikacji publicznej są na bieżąco dezynfekowane, a jeździć nimi może znacznie mniej pasażerów.
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reklama

ZiMowa wyprawa 
Motocyklowa 
na Syberię, w którą 
tySZanin Marek SuSlik 
wyruSZyŁ w StycZniu 
tego roku, wZbudZiŁa 
nieMaŁa SenSację 
w MiędZynarodowyM 
środowiSku 
MotocyklowyM. 
ZaowocowaŁa też 
prZyjaźniaMi ZawartyMi 
na dalekiM wSchodZie. 
w ZeSZŁyM tygodniu 
Z rewiZytą do tychów 
prZyjechaŁ ŁukaSZ 
chrunik, polSki kSiądZ 
Z irkucka.

Dwanaście tysięcy kilometrów 
w 32 dni, przy temperaturach 
do minus 50 stopni. Który moto-
cyklista i który motocykl by to wy-
trzymał? Wytrzymali to Marek 
Suslik i jego „Elza”, czyli Honda XL 
600 LM, rocznik 1987. Ten mo-
del był produkowany tylko przez 
3 lata, z myślą o rajdzie Paryż – 
Dakar. Jednak maszyna należąca 
do Marka okazała się królową nie 
pustyni, ale lodu (chociaż to wcale 
nie bohaterka filmu Disneya jest 
jej patronką). – Honda to ona, jest 
wiekowa, a więc już babcia, a moje 
obie świętej pamięci babcie mia-
ły na imię Elżbieta – wyjaśnia 
właściciel maszyny pochodzenie 
ksywy. – Paradoksalnie wiek Elzy 
to na tej wyprawie była jej zale-
ta. Nowsze motocykle mają zbyt 
dużo elektroniki by wytrzymać 
takie warunki.

Wyprawa zakończyła się suk-
cesem, choć z pewnym niedo-
sytem. – Plan był taki, żeby do-
jechać do Jakucka i to się udało 
– mówi Marek Suslik. – Wisienką 
na torcie miał być Ojmiakon jesz-
cze tysiąc kilometrów dalej (słyn-
ny biegun zimna, najniższa odno-
towana tam temperatura wynosiła 
– 71 stopni – przyp. SW). Ojmia-
kon musiałem jednak odpuścić, 
gdyż z powodu niskich tempe-
ratur „poległ” nam samochód 
techniczny. Mam jednak plan, 
że w przyszłym roku przerzucam 
motocykl do Jakucka i przejadę 
ten ostatni kawałek Rosji, dwa ty-
siące kilometrów, do Magadanu 
(nad Morzem Ochockim).

Przejazd przez całą Rosję 
to marzenie motocyklistów, i wie-
lu je realizuje. Jednak pomysł, 
by pokonać tę trasę zimą, niektó-
rzy określiliby jako szalony. „Tyl-
ko wariat może to zrobić” – ta-
kie zdanie widnieje na przedniej 
owiewce „Elzy”. Wariacka wy-
prawa tyszanina szybko zdobyła 
rozgłos w mediach społecznoś-
ciowych. Tą drogą dowiedział się 
o niej ksiądz Łukasz Chrunik, mi-
sjonarz ze zgromadzenia Księży 
Werbistów (także miłośnik mo-
tocykli), stacjonujący wówczas 
w Irkucku.

– Koledzy przesłali mi link, 
że taki szalony człowiek wyru-
sza w moje strony – opowiada 

ksiądz Łukasz. – Od razu polu-
biłem stronę wyprawy i śledziłem 
trasę Marka na bieżąco. Chciałem 
go przywitać w Irkucku, ale nie-
stety musiałem wyjechać do Czy-
ty, jeszcze 1800 kilometrów dalej 
za Bajkał. Więc czekałem na nie-
go w Czycie.

W Irkucku powitał Marka 
mieszkający tam od lat Polak Pa-
weł Kabelis, przewodnik wycie-
czek po okolicach Bajkału. Nato-
miast w Czycie czekał na niego 
ksiądz Łukasz. – Śledziłem tra-
sę na GPS, wiedziałem że już do-
jeżdża i czekałem na niego przed 
plebanią – opowiada ks. Łukasz. 
– Było po jedenastej w nocy, mi-
nus 26 stopni. Wreszcie przyje-

chał. Elza poszła od razu do ga-
rażu, a Marek mógł się spokojnie 
wyspać.

– Takie wsparcie na trasie jest 
bardzo cenne – mówi Marek Sus-
lik. – Jakikolwiek dach dla mo-
tocykla to już wartość dodana, 
a ciepły garaż to już bezcenne. Je-
śli przy takiej temperaturze mo-
tocykl stoi pod gołym niebem, 
to muszę raz na godzinę wstać, 
żeby go odpalić. Inaczej nie za-
paliłby rano.

– Syberyjska zima to nie są 
żarty – potwierdza ksiądz Łu-
kasz, który także jeździ na mo-
tocyklu.

Ks. Łukasz Chrunik w paź-
dzierniku spędzał w Polsce urlop 

(przymusowo przedłużony z po-
wodu kontuzji, jakiej nabawił się 
podczas upadku na motocyklu). 
Skorzystał z tej okazji by odwie-
dzić Marka Suslika w Tychach. 
Razem mają plany na wspólne, 
polsko-rosyjskie przedsięwzię-
cia, nie tylko motocyklowe. – 
Chcemy uruchomić pomoc dla 
rosyjskich dzieci, która przerzu-
cana byłaby stąd, z Polski – mówi 
Marek. – Mamy nawet pomysł, 
by organizować wakacje w Pol-
sce dla dzieci ze wschodnich 
krańców Rosji. Na razie te pla-
ny wstrzymuje nam koronawi-
rus, ale gdy sytuacja się unormu-
je, chcemy zacząć działać.
Sylwia witMan ●

syBeryjskie sPotkania
prZygoda tySZanina ZWIąZaNa Z WyPRaWą Na DaLeKI WSChóD jeSZCZe SIę NIe ZaKońCZyła. 

Ks. Łukasz Chrunik i Marek Suslik podczas spotkania w Czycie... ...oraz podczas rewizyty księdza w Tychach.
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reklama

W mistrzostwach Śląska, któ-
re zorganizowane zostały z za-
chowaniem reżimu sanitarnego 

(obowiązkowe były maseczki 
i dezynfekcja), swoje miniatu-
rowe dzieła zaprezentowało 19 

osób z Tychów, Katowic, Bieru-
nia, Będzina i Lędzin. Modele 
rywalizowały w ponad 20 kate-

goriach z podziałem na rodza-
je i wiek uczestnika mistrzostw. 
Większość medali zdobyły osoby 
uczęszczające do tyskiej modelar-
ni. O wystawie, która towarzyszy-
ła mistrzostwom, oprowadzał kie-
rujący Modelarnią TSM Oskard 
Kazimierz Tasarek.

– Najwięcej modeli było w ka-
tegorii młodzików, czyli w gronie 
najmłodszych naszych uczestni-
ków – mówi. – W tej grupie wie-
kowej do naszej modelarni uczęsz-
cza ich sporo, więc modeli jest 
naprawdę dużo. W miesiącach 
zdalnej nauki w szkołach, właśnie 
najmłodsi modelarze mieli więcej 
czasu, by zająć się swoim hobby. 
W tym roku na wystawie mieliśmy 
także ekspozycję modeli zmarłego 
Andrzeja Łysko z naszej Modelar-
ni. Oddzielną kategorię stanowiły 
modele drewniane, które do kon-
kursu zgłosił Eugeniusz Humpa 
z Katowic. To trzy okręty żaglo-
we, zrobione zostały ze szczegól-
ną starannością i na pewno miały-
by szanse w mistrzostwach Polski. 
Pomijając już różne detale kon-
strukcyjne, jak kadłub wykonany 
z odpowiednio cienkich deseczek 
i elementy wyposażenia okrę-
tu, proszę zwrócić uwagę na liny. 
W zależności o żagli i tego do cze-
go służyły, liny na żaglowcu mają 
różną grubość i tutaj jest to zna-
komicie odzwierciedlone. Wyko-
nanie takiego modelu może trwać 
do czterech lat.

Eugeniusza Humpa przywiózł 
trzy modele żaglowców: angiel-
ski „Mayflower” (1606 r) i ho-

lenderskie „Roter Löwe” (1601) 
i „Prins Willem” (1650). Na wy-
stawie można było zapoznać się 
ciekawą historią każdego z nich.

– Wśród dioram, czyli trój-
wymiarowych makiet modelar-
skich wyróżniała się praca wy-
konana przez Dawida Błażka 
z Bierunia – dodaje Kazimierz 
Tasarek. – Przedstawia grupę 
niemieckich żołnierzy, napra-
wiających samolot. Każdy wy-
konuje inną czynność, jest tutaj 
wiele detali – narzędzia, części 
samolotu, itd. Na innej diora-
mie jest grupa żołnierzy, którzy 
na chwilę zatrzymali się na od-
poczynek. Ciekawa praca, wy-
konana z wielką pieczołowi-
tością, np. widać wodę, którą 
z dzbanka jeden z nich polewa 
ręce drugiego… Mistrzostwa 
miały charakter otwarty i każ-
dy mógł przynieść swój model. 
Zdarzają się więc modele jesz-
cze niedokończone, których au-

torzy nie zwrócili uwagi na dro-
biazgi, np. pomalowanie modeli 
pojazdów wojskowych w barwy 
ochronne czy zrobienie pod-
stawki, która odpowiednio do-
brana i wykonana także wpływa 
na ocenę sędziów. Z dużą pre-
cyzją wykonanych zostało kilka 
figurek, np. husarza. „Surową” 
figurkę kupuje się w częściach, 
trzeba ją pokleić, poszpachlo-
wać, bo nie wszystko idealnie 
pasuje i pomalować. Jej składa-
nie trwa dwa tygodnie, a malo-
wanie czasami pół roku. Ci, któ-
rzy chodzą do Modelarni mogą 
sami wykonać niektóre części 
lub całe figurki, bo mamy dru-
karkę 3D. Tak powstała m.in. 
statuetka Spidermana.

Śląscy modelarze zaprezento-
wali w „Tęczy” około 100 modeli 
statków, samolotów, szybowców, 
samochodów, pojazdów wojsko-
wych, budowli, figurek, dioram.
leSZek Sobieraj ●

„MayfloWer” W tęczy
30. MiStrZoStwa śląSka moDeLI ReDuKCyjNyCh.

Modelarnia tySkiej SpóŁdZielni MieSZkaniowej oSkard ZorganiZowaŁa 30. 
MiStrZoStwa śląSka Modeli redukcyjnych. do tej pory w naZwie byŁy „Modele 
plaStikowe”, jednak w tyM roku na wyStawę ZawitaŁy także Modele drewniane 
– bardZo efektowne, ZnakoMicie wykonane Modele żaglowców. wśród nich 
byŁa replika SŁynnego żaglowca „Mayflower”, któryM koloniści angielScy 
prZypŁynęli do aMeryki póŁnocnej w 1620 roku. 

zd
jęc

ia:
 Le

sze
k S

ob
ier

aj

Efektownie prezentowały się modele żaglowców Eugeniusza Humpy.

Dioramy zawsze przykuwają uwagę. Najwięcej 
z nich było z II Wojny Światowej 
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20 paźdZiernika, wtorek
godZ. 17 – WaRSZTaTy DLa SeNIoRóW: 
joga twarzy (sala parafialna przy kościele 
pw. Ducha Św., ul. myśliwska)
godZ. 18 – SCeNa TV: projekcja spektaklu 
„Przedstawienie hamleta we wsi Głucha Dol-
na” (Pasaż Kultury andromeda, pl. baczyń-
skiego)

21 paźdZiernika, środa
godZ. 9 – SPoTKaNIa INTeGRaCyjNe dla 
seniorów: artystyczne wianki (salka parafial-
na przy kościele pw. św. Krzysztofa, ul. Wy-
szyńskiego)
godZ. 16 – bajKoTeKa – projekcja fil-
mu dla dzieci „Klub Włóczykijów i tajemnica 
dziadka hieronima” (mbP – mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godZ. 18 – SCeNa młoDyCh: spektakl 
„Wielki świat” (Pasaż Kultury andromeda, 
pl. baczyńskiego)
godZ. 18 – TuRy KuLTuRy – spotkanie 
z henrykiem Czichem, założycielem i muzy-
kiem zespołu universe (mbP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

22 paźdZiernika, czwartek
godZ. 17 – SZTuKa X muZy – projekcja fil-
mu dla dorosłych „ból i blask” (mbP – media-
teka, al. Piłsudskiego 16)
godZ. 17 – To jeST SZTuKa!: „Po drugiej 
stronie lustra: Diego Velasquez” – gawęda 
o malarstwie dla seniorów (Pasaż Kultury an-
dromeda, pl. baczyńskiego)
godZ. 18 – moZaIKa GóRNoŚLąSKa: Tyscy 
Żydzi – spotkanie ze Sławomirem Pastuszką 
(muzeum miejskie, pl. Wolności 1)
godZ. 19 – CZWaRTeK Z TeaTRem: „mar-
mieładow” – spektakl w wyk. Wojtka mierku-
łowa (klub mCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

24 paźdZiernika, sobota
godZ. 11 – auKSo4KIDS: „No ro gramy! Lata 
80.” – warsztaty muzyczne dla dzieci (media-
teka, al. Piłsudskiego 16)
godZ. 11 – bajKoTeKa – projekcja filmu dla 
dzieci „Klub Włóczykijów i tajemnica dziadka hie-
ronima” (mbP – mediateka, al. Piłsudskiego 16)

godZ. 19 – KamP! – koncert z cyklu Polish 
Sounds (mediateka, al. Piłsudskiego 16)
uwaga! akustyczny koncert andrzeja Pia-
secznego, który miał odbyć się w Teatrze ma-
łym w Tychach 24 października, został prze-
łożony na 20 kwietnia 2021 r.

26 paźdZiernika, poniedziałek
godZ. 18 – aNDRomeDa – KINo, jaKIe 
ZNamy: projekcja filmu „Wszyscy wiedzą” 
(uwaga! Zmiana miejsca. Z uwagi na ko-
nieczność zachowania dystansu społecz-
nego, pokazy filmowe z cyklu aNDRome-
Da – KINo, jaKIe ZNamy odbywać się będą 
w Teatrze małym, a nie jak dotychczas w Pa-
sażu Kultury andromeda).

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się 
sytuację epidemiczną prosimy bezpośred-
nio przed imprezą upewnić się u organiza-
tora (na stronach internetowych lub w me-
diach społecznościowych) czy wydarzenie 
się odbędzie.

21 paźdZiernika: Spotkanie  
Z henrykieM cZicheM, ZaŁożycie-
leM i MuZykieM ZeSpoŁu univerSe, 
– Mediateka 
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nieStety nie odbyŁ Się 
Zaplanowany na 15 
paźdZiernika werniSaż 
prac anety Mlaś pt. 
„prZepŁyw” w galerii 
„artyści MŁodyM”. 
nieMniej jednak prace 
Można oglądać w 
galerii MŁodZieżowego 
doMu kultury nr 1. 
wyStawa potrwa 
prZeZ kolejne trZy 
tygodnie. dodatkowo 
artyStka w Minioną 
Sobotę poprowadZiŁa 
warSZtaty dla 
wychowanków Mdk. 

– Nasza Galeria nazywa 
się „ Artyści  Młodym” i 
dotychczas chodziło o wystawy 
profesjonalnych artystów, które 
mogą oglądać młodzi czyli 
głównie nasi wychowankowie. 
Postanowiliśmy nadać temu 
trochę inny wymiar. Tym 
razem, prócz wystawy prac, 
artystka przygotowała warsztaty. 
Bezpośredni kontakt młodego 
człowieka z ukształtowanym 
twórcą jest nie do przecenienia. 
Dodatkowo wychowankowie cały 
czas mieli pod okiem dokonania 
pani Anety w postaci wystawy 
„Przepływ”. To nowy wymiar 
Galerii „Artyści Młodym” 
działającej ponad 30 lat – streścił 
dyrektor MDK Maciej Gruchlik. 

Aneta Mlaś (Touanda) uprawia 
rysunek, ilustrację oraz projekto-
wanie graficzne. Jest również au-
torką utworów prozy poetyckiej 

oraz tekstów piosenek. Tworzy 
za pomocą tuszu, cienkopisów i 
zwykłych pisaków. Jej styl cha-
rakteryzuje się dbałością o detale, 
zamiłowaniem do motywów ro-
ślinnych i steampunkowych (no-
woczesne aranżacje maszyn z cza-
sów rewolucji przemysłowej). 

– Czuję się naprawdę wyróżnio-
na zaproszeniem do galerii „Arty-
ści młodym”. Dzięki takim projek-
tom mogę trafić do najmłodszego 
odbiorcy, który dopiero zaczyna 
swoją przygodę ze sztuką – mówi-
ła w rozmowie z nami Aneta Mlaś. 
– Przygotowałam na tę wystawę 
20 prac. Są to głównie portrety 
rysowane za pomocą moich ulu-
bionych tuszy, cienkopisów, mar-
kerów i akwareli w pisaku. Od 15 
lat wypracowuję swoje autorskie 
rozwiązania w rysunku. Techni-
kę zaczerpnęłam od mamy, która 
zajmowała się zawodowo kreślar-

stwem technicznym. Sama nazwa 
wystawy „Przepływ” nawiązuje do 
mojego przekonania, że to, co ar-
tysta stworzy, zaczyna żyć swoim 
własnym życiem. Każda z mo-
ich prac opowiada własną histo-
rię i zawiera kilka możliwości in-
terpretacyjnych. Uważam, że nie 
jest na tyle ważne, co artysta miał 
na myśli, lecz co odbiorca widzi 
poprzez własny wewnętrzny pry-
zmat. Cieszę się, gdy osoby przy-
chodzące na moje wystawy zupeł-
nie inaczej opisują tę samą pracę. 
To jest właśnie ten przepływ, któ-
ry ożywia prace przy każdym kon-
takcie z odbiorcą – podzieliła się 
artystka.

Wystawę można oglądać do 5 
listopada w Galeria Sztuki Współ-
czesnej „Artyści Młodym” miesz-
czącej się w budynku Młodzieżo-
wego Domu Kultury nr 1 przy ul. 
Hlonda 1.  kaMil peSZat ●

WystaWa Bez Wernisażu
Z prZycZyn epideMicZnych mDK NR 1 oDWołało WeRNISaŻ WySTaWy „PRZePłyW” 
aNeTy mLaŚ. 

Autorka wystawy „Przepływ” Aneta Mlaś i 
dyrektor MDK nr 1 Maciej Gruchlik.
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na oStatniej SeSji rady 
MiaSta radni prZyjęli 
uchwaŁę o prZyStąpieniu 
MiaSta tychy 
do tySkiego klaStra 
energii. jego koncepcję 
ZapreZentowaŁ 
Zbigniew gieleciak, 
preZeS regionalnego 
centruM goSpodarki 
wodno-ściekowej Sa, 
którego poproSiliśMy 
o roZMowę.

twoje tychy: – tworzenie klastrów 
to element nowego typu polityki 
gospodarczej, gospodarki opartej 
na wiedzy. są one związane 
z różnymi dziedzinami, tyski 
klaster dotyczył będzie energii.
ZBigNieW gieleciak: 
– Przede wszystkim energii 
odnawialnej. Do 2050 roku 
Unia Europejska ma się stać 
zeroemisyjnym obszarem świata, 
a za 75 proc. emisji odpowiada 
energetyka. Ważne jest zatem 
takie ukształtowanie sektora 
energetycznego, by w maksymal-
nym stopniu spełniał wymagania 
zeroemisyjności, a co jest dla nas 
nie mniej ważne, by umożliwił 
transformację obszaru górnicze-
go. Dzięki utworzeniu Tyskiego 
Klastra Energii osiągniemy kilka 
celów: tworzenie nowych źródeł 
energii odnawialnej, wspieranie 
różnych źródeł energii, które 
następnie będą mogły wzajemnie 
się bilansować oraz zagospo-
darowanie nadwyżki energii 
np. na potrzebny komunalne. 
Zainteresowanie tego typu formą 
działalności gospodarczej jest 
bardzo duże – w Polsce powstało 
już 199 klastrów, z czego 66 
jest certyfikowanych. W ich 
współtworzenie zaangażowało 
się już 386 gmin. Na przykład 
półtora roku temu gmina Żywiec 
założyła klaster i pozyskała 
już 80 mln zł na realizację 
różnych inwestycji energe-
tycznych przede wszystkim 
w celu ograniczenia smogu.

część tyskich firm od lat produkuje 
zieloną energię, jak chociażby 
rcgw, master, czy duże firmy 
z tyskiej podstrefy ksse. ile 
podmiotów znajdzie się w klastrze?
– Obecnie, w pierwszym 
etapie tworzenia klastra, 
będzie uczestniczyło w nim 20 
podmiotów, ale zainteresowanie 
jest bardzo duże i kolejne mogą 
dołączać na dowolnym etapie 
jego działalności. Jednak to nie 
jest tak, że włączenie danej firmy 
do klastra nastąpi z samej tylko 
chęci skorzystania z tańszej 
energii i/lub tańszego ciepła 
systemowego. W klastrze będą 
przede wszystkim te podmioty, 
które będą produkowały zieloną 
energię. Będą to więc nie tylko 
firmy, ale też spółdzielnie miesz-
kaniowe z całymi osiedlami czy 
większe grupy mieszkańców. 
Będą mogły do niego przynale-
żeć także osoby fizyczne, które 
budują ogniwa fotowoltaiczne. 
Naszym głównym celem jest zin-

tegrowanie w klastrze przedsię-
biorców i podmioty komunalne. 
Obecnie większość tyskich firm 
ma możliwość lub chciałaby 
uczestniczyć w produkcji 
zielonej energii. Są to m.in. 
RCGW – 2,29 megawata mocy 
zainstalowanej, Master – 1 MW, 
Ekoland – 1,5 MW, Rosa – 1,2 
MW, firma Haso – 37 kW, Sertop 
– 50 kW. Zgłosiła się także 
fabryka PSA, która chciałaby 
produkować 1 MW. Centrum 
Handlowe Gemini Park posiada 
2,5 tys. m kw. dachu do zabu-
dowania panelami fotowoltaicz-
nymi. Do klastra chce również 
przystąpić Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, która 
na dachach swoich obiektów 
ma możliwość położenia paneli

na jakim etapie jest 
tworzenie klastra?
– Chęć przystąpienia do niego 
wyraziło także miasto Bieruń 
na ostatniej sesji (15.10) 
oraz Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska Bieruń, a w miniony 
poniedziałek (19.10) podpisali-
śmy Porozumienie o utworzeniu 
Tyskiego Klastra Energii. Można 
zatem powiedzieć, że formalnie 
zaczął on już działać. Do końca 
października musimy jednak 
złożyć do ministerstwa wniosek 
o certyfikację, bo tylko mając 
certyfikat klaster będzie mógł 
rozwinąć skrzydła. W zakresie 
zielonej energii dużo się 
dzieje. Miasto Tychy otrzymało 
dofinansowanie dla 700 miesz-
kańców na zabudowę ogniw 
fotowoltaicznych. Na skrzyżowa-
niu ulic Mikołowskiej i Dojaz-
dowej powstało Śląskie Centrum 
Zielonej Energii, zorganizowane 
Aqua Technologie, gdzie można 
zasięgnąć informacji na temat 
hybrydowego wykorzystania 
fotowoltaiki i pomp ciepła oraz 
optymalizacji wykorzystania tej 
energii. Punkt będzie rozwijany. 
Każdy mieszkaniec, który 
przyjdzie do Centrum, może 
otrzymać bezpłatne informacje 
i doradztwo w zakresie tego, 

jakie urządzenie wybrać. 
W pierwszym etapie działalności 
klastra jego członkowie opra-
cują strategię. Podstawowym jej 
elementem będzie produkcja 
możliwie jak największej ilości 
własnej energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł, ale nie 
tylko, bo również np. z gazu.

jakie korzyści przyniesie 
klaster tyskim firmom?
– Przede wszystkim członkowie 
klastra będą mieli możliwość 
wykorzystania tańszej energii. 
Daje on możliwość uniknięcia 
sporego obciążenia, jakie 
pojawi się z wprowadzeniem od 1 
stycznia tzw. opłaty mocowej dla 
wszystkich firm, które zużywają 
energię elektryczną w godzinach 

szczytu, czyli w godz. 7-20. 
W tym czasie za każdą megawa-
togodzinę zużytej energii firmy 
będą płaciły od 100 zł do 120 zł. 
Jest to ogromne obciążenie, trak-
towane jako dodatkowa opłata 
przesyłowa. Jednym z ważnych 
argumentów, przemawiających 
za tworzeniem Tyskiego Klastra 
Energii, jest perspektywa zasilenia 
zieloną energią obiektów użytku 
publicznego w Tychach. Od 2012 
roku oczyszczalnia RCGW jest 
jedyną w Polsce firmą komu-
nalną, która produkuje energię 
w większej ilości niż zużywa. 
W 2019 r wyprodukowaliśmy 
200 procent zapotrzebowania 
oczyszczalni na energię, co całko-
wicie zaspokoiło zapotrzebowanie 
zarówno oczyszczalni, jak i Parku 

Wodnego. Do sieci Tauron 
sprzedaliśmy dodatkowo nadwyż-
kę 3.000 MWh. Dla porównania 
– tyskie trolejbusy w tym czasie 
zużyły 2.200 MWh. Gdybyśmy 
mieli możliwość prawną, aby 
przesłać tę energię do tyskich 
trolejbusów, cena ich eksploatacji 
byłaby znacznie niższa. A właśnie 
w ramach klastra będzie 
możliwość przesyłania własnego 
prądu do członków klastra. 
Koncepcja klastra umożliwi 
wzajemne bilansowanie się 
i rozliczanie się między podmio-
tami. Obecnie RCGW sprzedaje 
energię po 225 zł za MWh, 
a kupuje po 350 zł plus koszty 
dystrybucji na przepompownie 
ścieków rozmieszczone po całych 
Tychach. Nie mamy możliwości 
i technicznych i prawnych, żeby 
zasilić nasze obiekty nie ponosząc 
dodatkowych opłat. Kolejna ko-
rzyść to ta, że klaster może stać się 
jednym z instrumentów wsparcia 
likwidacji smogu w Tychach, 
poprzez możliwość rozbudowy 
instalacji zużywanego ciepła. Kla-
ster jest jednym z instrumentów, 
dzięki któremu będzie można 
pozyskać środki w przyszłej 
perspektywie finansowej.

klaster umożliwi budowę własnej 
linii przesyłowej. jak to będzie 
wyglądało w praktyce?
– Po pierwsze, muszą nastąpić 
zmiany ustawowe, a nowa 
ustawa dotycząca takich właś-
nie rozwiązań ma się pojawić 
w Sejmie jeszcze jesienią tego 
roku. Stworzy ona możliwość 
połączenia różnych obiektów 
linią przesyłową i stworzenie 
mikrosieci. Następnie 
w ramach klastra opracujemy 

model kilku takich właśnie 
mikrosieci, które systema-
tycznie będziemy rozwijać. 
Na przykład w jednej z takich 
instalacji mogłyby się znaleźć 
firmy na terenie Podstrefy Ty-
skiej KSSE, w kolejnym module 
– Wodny Park, hala sportowa, 
Mediateka, Tyskie Hale 
Targowe przy al. Piłsudskiego, 
Zespół Szkół nr 6, a jeszcze 
w innej – firmy z Bierunia.

w swoim wystąpieniu 
na sesji rm wspomniał pan 
także o wykorzystaniu wodoru 
w produkcji energii.
– To dla nas kolejne wyzwanie. 
Minister Klimatu poinfor-
mował w Pszczynie, że gmina 
ta będzie realizował pilotaż 
dotyczący wykorzystania 
wodoru do produkcji ciepła. 
Jest to pionierskie w skali kraju 
przedsięwzięcie i może sprawić, 
że w Pszczynie zmniejszy się 
emisja smogu. Także w Tychach 
rozważamy prowadzenie prac 
nad wodorem i będziemy 
monitorować wdrażanie 
różnych rozwiązań w Polsce. 
W Tychach i Bieruniu możemy 
wykorzystać produkcję wodoru 
z biomasy. Jest to zielona 
energia i najtańsza technologia 
jaką znamy. Jest ona wyko-
rzystywana m.in. w Japonii – 
samochód toyota mirai zasilana 
jest właśnie zielonym wodorem 
z biogazu. Są prowadzone 
doświadczenia w tym zakresie 
i sam inicjuję działania, 
bo uważam, że jest to kluczowy 
temat dla budowy energetyki 
rozproszonej w Tychach.
roZMawiaŁ: 
leSZek Sobieraj ●

na rzecz Własnej, 
taniej ekoenergii
roZMowa Ze ZbignieweM gieleciakieM, PReZeSem ReGIoNaLNeGo CeNTRum GoSPoDaRKI WoDNo-ŚCIeKoWej Sa

ar
c.

realizują projekt unijny „Współtworzymy mobilną szkołę”.

eRasmus plus W zs nR 6
Od grudnia ub. roku Zespół Szkól 
nr 6 uczestniczy w projekcie Era-
smus+, w ramach którego na-
uczyciele wyjeżdżają na szkolenia 
zagraniczne. Niedawno germani-
ści – Danuta Janecka i Grzegorz 
Jeżela – przebywali w Lindau nad 
Jeziorem Bodeńskim.

– Nasi nauczyciele uczestniczą 
w różnych kursach zagranicznych 
i zajęciach w formie job shado-
wing czyli tzw. stażu towarzyszą-
cego – mówi Aleksandra Nych, 
koordynator projektu. – Polega 
to na obserwacji pracy innych osób, 
towarzyszeniu im podczas wykony-
wania codziennych obowiązków za-
wodowych. Celem tych wyjazdów 
jest poszerzenie kompetencji me-
todycznych, informatycznych, ko-
munikacyjnych i wykorzystanie 
ich w codziennej praktyce szkolnej. 
Program daje możliwość korzysta-
nia z dobrych, sprawdzonych prak-
tyk. Po odbyciu wszystkich szkoleń, 
nauczyciele, którzy w nich uczest-
niczyli, podzielą się swoją wiedzą 
z innymi. Dodam, iż projekt unij-

ny „Współtworzymy mobilną szko-
łę” został zatwierdzony przez Fun-
dację Rozwoju Systemu Edukacji, 
a realizowany jest przez naszych na-
uczycieli w latach 2019- 2021 roku. 

Dzięki projektowi Erasmus + Edu-
kacja Szkolna, szkoła otrzymała do-
finansowanie na szkolenie kadr.

Na podobnych na kursach za-
granicznych, nauczyciele ZS nr 6 

byli także w Pradze, w Barcelo-
nie i w niemieckiej miejsco-
wości Lüneburg, a w listopa-
dzie dwóch kolejnych wyjeżdża 
na kurs na Maltę. lS ●

Nauczyciele języka niemieckiego Zespołu Szkół nr 6 Danuta Janecka 
i Grzegorz Jeżela (oboje z prawej) przebywali w Lindau nad Jeziorem Bodeńskim.

Zbigniew Gieleciak.
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www.tychy.pl

ogłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

kariera/edukacja:

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:
Elektryk. Tel. 504 877 825

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS. 691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp.690 
463 652.
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 604 
346 070
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MALOWA-
NIE GŁADZIE REMONTY 668 651 688

BLACHARSTWO- DEKARSTWO, BUDO-
WA ORAZ ROZBUDOWA DOMÓW. TEL. 
503-150-674.
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083

Firma Budowlana wykonuje malo-
wanie domów, dachów, krycie papą, 
blachą, inne tel. 792 579 223

Wykończenia wnętrz, malowanie, gładzie 
tel. 690 196 333 
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504 625 566

Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. 
Introligatornia poleca usługi w zakresie 
introligatorstwa ogólnego 883 422 322

finanSe:

praca:

Pilnie poszukiwana osoba do pracy w 
Kuchni -emeryci mile widziani 666526409 
lub 539713761 
Bar obiady domowe Tychy zatrudni 
kucharkę, pełny wymiar lub week-
endy 516 175 264 
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 095 
Praca w Tychach -Tokarz frezer -Usta-
wiacz operator frezer CNC 697 265 771 
plazmech@gmail.com

Agencja Ochrony zatrudni do pracy 
czynnych strażaków, emerytowanych 
strażaków, pracowników osp oraz 
osoby z uprawnieniami do obsługi 
centrali ppoż. na terenie Tychów. Wy-
magamy: - niekaralności - dyspozy-
cyjności - umiejętności współpracy w 
zespole - uprawnienia ppoż. Oferuje-
my: - stałe miejsce pracy - atrakcyjne 
wynagrodzenie - gwarantujemy wy-
nagrodzenie wypłacone do 10 dnia 
każdego miesiąca. Więcej informacji 
pod nr tel. 32 219-25-57
Agencja Ochrony zatrudni do pracy w 
Tychach kwalifikowanych pracowni-
ków ochrony Wymagamy: - nieka-
ralności - dyspozycyjności - umiejęt-
ności współpracy w zespole -wpisu 
na listę kwalifikowanych pracowni-
ków ochrony (POF) Oferujemy: - stałe 
miejsce pracy - atrakcyjne wynagro-
dzenie - gwarantujemy wynagrodze-
nie wypłacone do 10 dnia każdego 
miesiąca. Więcej informacji pod nr 
tel. 32 219-25-57 
Szukam do pomocy w ogrodzie 662 490 955
Agencja Ochrony zatrudni do pracy w 
Tychach i w najbliższej okolicy na stano-
wisku: pracownik ochrony. Wymagamy: 
- niekaralności - dyspozycyjności - umie-
jętności współpracy w zespole Oferujemy: 
- elastyczny grafik - atrakcyjne wynagro-
dzenie - gwarantujemy wynagrodzenie 
wypłacone do 10 dnia każdego miesiąca. 
Więcej informacji pod nr tel. 32 219-25-57 

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
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. BN VOTUM: 501 503 735.

Kupię bez pośredników mieszkanie do 
remontu lub działkę w Tychach. Gotówka. 
Tel 510 539 092 

GARAŻ TYCHY I OKOLICE KUPIE 504 469 375

SPRZEDAM
Tanio sprzedam dużą działkę w Cielmi-
cach, budowlaną, uzbrojoną. Informacje: 
www.nadworna.pl.
Sprzedam garaż w METRO I piętro tel. 
660 261 258
Sprzedam garaż murowany przy ul. Bego-
nii e-Mail: Greg710@aol.com
Sprzedam mieszkanie m3 44 m2 cena 185 
tyś. Oś H 510 069 265
Sprzedam M-4 53 m kw. w Chorzowie ul. 
Dąbrowskiego, do zamieszkania, z meb-
lami. Tel. 604 93 90 74.
Sprzedam działkę w Wyrach przy ul. 
Pszczyńskiej o powierzchni 1240 m2 + 
49 m2 udziału w drodze za 160 tys. zł, 
tel. 518 435 385
Sprzedam mieszkanie 47,6 m² os. D, 1 
piętro,2 pokoje kuchnia, łazienka z WC, 
balkon.240 tyś 
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Mieszkanie Tychy, os. F. M-3, dwa pokoje 
z balkonem -  35,45 m2, IV piętro, niska 
zabudowa. Cena – 169 900 zł.  Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.
Tychy os. O – tarasowce. M-4, 67 m2, I 
piętro, trzy duże pokoje, łazienka i ubi-
kacja osobno, duży balkon – 9 m2. Cena 
– 319 000 zł. - do negocjacji. Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Do wynajęcia pokój z kuchnią ul. Cyganerii 
I Piętro, balkon. Czynsz najmu 1200,00 zł 
z mediami tel. 500 894 964

Wynajmę mieszkanie 58m2 II piętro oś. N 
tel: 666 865 777 
Wynajmę mieszkanie 49m - 3pokojowe, 
nieumeblowane na oś. M w Tychach tel. 
509 748 721 

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335

autoreklama

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

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
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  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie
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  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa 
– ul. Katowicka 9
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  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
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 SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101
æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35

æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
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  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska

æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52

æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21
æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Kupiec, Rynek
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75
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www.tychy.pl

ogłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

Wynajmę mieszkanie 74 m/2, częś-
ciowo umeblowane. Parter domu 
dwurodzinnego. 3 pokoje, 2 łazienki, 
korytarzyk. Możliwość korzystania 
z ogródka i miejsca parkingowego. 
Żwaków. Bliższe informacje tel. 510 
764 340.

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492
Wynajmę pokój chętnie Pani 512555035
Do wynajęcia pokój umeblowany, kuchnia 
609 192 905
Wynajmę pokój jednoosobowy 665 272 715
Tychy centrum. Mieszkanie M-2, 36 m2 na 
parterze. Czynsz najmu 1250 zł. + media 
+ kaucja. BN VOTUM: 501 503 735.
Tychy ul. Budowlanych -  Lokal Użytko-
wy 9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Kupię mieszkań za gotówkę oferuję do-
bre warunki mogą być zadłużone oraz 
do remontu tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl
Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie 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 D 2 pok. po remoncie wyposażo-
ne gotowa inwestycja pod wynajem, niski 
czynsz tel. 504- 476-805 www.ihn.com.pl
Tychy os D 2 pok. 39,60 m2 cena 170.000 
zł tel. 504- 476-805 www.ihn.com.pl
Tychy os H 1 pok. 32,20 m2 3 piętro ni-
ski blok 169.000 zł 696-493-977 www.
ihn.com.pl

Tychy, os F, 35m2, 2 pokoje idealne pod in-
westycje 149.000zł, 733-476-805, www.
ihn.com.pl l
Tychy os H 4 pokoje 65 m2 po general-
nym remoncie, częściowo umeblowane 
i wyposażone duży balkon niska zabu-
dowa tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 
www.ihn.com.pl
Tychy os B mieszkanie po remoncie niski 
blok www.ihn.com.pl 886-309-196
Mikołów centrum 3 pok. z miejscem par-
kingowym i komórką lokatorską 249.000 
zł tel. 504- 476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Żwaków, 2 pokoje, 
38m2, 3 piętro z windą, nowoczesne 
wnętrze, cena 1600zł+media 733-476-
805, www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os M 3 pokoje balkon, 
niski blok cena 1600 zł + media tel.696-
493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os E 2 pokoje 37 m2 
3 piętro cena 1390 zł + media + kaucja 
tel.696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1700+media
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Tychy Wartogłowiec - Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 małe magazynki o pow. 
ok 60 m2 cena 1200 zł tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl
Dom wolnostojący Międzyrzecze tyko 10 
min od Tychów dom w stanie deweloper-
skim o pow. 190 m2 tel. 696-493-977
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow. 742 m2 tel. 
886-309-197 www.ihn.com.pl
Tania działka budowlana Tychy Wygorze-
le, pow. 808 m2, od 149.000 zł+ udział 
w drodze 10.000 zł wszystkie media przy 
działce tel. 504476-805 www.ihn.com.pl
Działka Świerczyniec pow. 864 m2 cena 
163.000 zł tel.696-493-977 kinga@ihn.
com.pl

Działki w Mysłowicach różne powierzch-
nie atrakcyjne ceny tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow. 25 m2 duża 
witryna główna ulica cena 1300 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o. pow. 80 
m2 cena 2000 zł/ m-ce tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel. 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal przy al. Bielskiej czynsz 
1300 zł+ media 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733- 476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Szukam działki budowlanej Tychy Zawiść 
519-595-671 www.ASTON.com.pl
Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy dwupokojowych mieszkań 
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
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, Elfów, 36 m, parter, cisza i spokój, 
mieszkanie do remontu, cena 165.000 zł 
728-713-101 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. P, NOWY BLOK (z 2019 r.), 47,57 
m2, prześliczne mieszkanie na 1 piętrze, 
wszystko nowe, w pełni wyposażone, 
cena: 320.000 zł  www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, ul. Cicha, super układ, dwa balko-
ny, mieszkanie jasne, stan do remontu, 
3p., 50 m2, cena 225.000 zł  www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, do wynajęcia kawalerka, po kapital-
nym remoncie, w pełni umeblowana, 1400 
zł/mc, 602-627-610 www.aston.com.pl
Tychy, os. B, 3 pokoje, 68 m2, I piętro, niski 
blok, nowa cena 319.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl

Tychy, 3 pokoje, 71 m2, III piętro, niski 
blok, cena 320.000 zł, do wejścia 519 
595 671, www.ASTON.com.pl
Tychy, ul. Reymonta, do wynajęcia 3 po-
koje 62m2, 1 piętro, niski blok, w pełni 
umeblowane i wyposażone, od paździer-
nika, cena 2.100 zł, 519 595 671, www.
ASTON.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Tychy, ul. Tołsto-
ja, 2 pokoje, umeblowane, duża komórka, 
blok z windą czynsz 1700 zł/mc+ media, 
519 595 671, www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia apartament z ogródkiem 
w nowym budownictwie Tychy ul. Żor-
ska 4b, wysoki standard, umeblowane 
czynsz 1800 zł/mc 519-595-674, www.
ASTON.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Tychy-Suble, ul. 
Rodzeństwa Krzyżowskich 62 m2 prze-
stronne 2 pokoje, umeblowane, wypo-
sażone, czynsz 2000 zł/mc, 728 713 101, 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia apartament z ogródkiem 
w nowym budownictwie Tychy ul. Żor-
ska 81, wysoki standard, umeblowane i 
wyposażone czynsz 2000 zł/mc 728 713 
101, www.ASTON.com.pl
Tychy, do wynajęcia 3 pokoje z dużym ta-
rasem, os. Ł, 70 m2, 3 piętro, niski blok, w 
pełni umeblowane i wyposażone, cena 
2.100 zł, 519 595 674, www.ASTON.
com.pl
Do wynajęcia apartament 96 m2 Tychy, ul. 
Czarna, 4 pokoje, umeblowane, ogródek, 
parking czynsz 3500 zł/mc+ media, 519 
595 671, www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła - duży wybór, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Działka 803 m2 Wyry ul. Leszczynowa z 
projektem domu parterowego, wszystkie 
media, cena tylko 129.000 zł tel. 728-713-
101 www.ASTON.com.pl
Lędziny Goławiec, super miejsce, ostat-
nia wolna działka w kompleksie kilkuna-
stu parceli, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Tychy, Jaroszowice, śliczna działka w dru-
giej linii zabudowy 840 m2, 220 zł/m2, 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Piękna działka w górach, Węgierska Górka 
Żabnica 99.000 zł, 1500 m2, 519 595 671 
www.ASTON.com.pl
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 
1000 m2, atrakcyjna cena 169.000 zł 
www.aston.com.pl 602-627-610

Działka Góra gm. Miedźna 3000 m2, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
110.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl

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

Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1.399.000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl

Dom w Tychach przy Mikołowskiej, ideal-
ny na hostel czy działalność, cena 530 000 
zł, 519 595 674, www.ASTON.com.pl
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
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tereny Przemy-
słowe 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 30 zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, ostat-
ni segment, cena 759.000 zł, 519-595-
674 www.ASTON.com.pl

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w ŁA-
ZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212
SPRZEDAŻ Mieszkań Developerskich 
w Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. 
Żorskiej – INDOMO tel. 508 063 856, 
531 099 212, szczegóły na www.in-
domo.info.pl oraz www.facebook.
com/indomotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl 
oraz www.facebook.com/indomo-
tychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

Zdrowie:

BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889935290

Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel: 664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE Elastyczne Oferty Ce-
nowe! 

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

ZwierZęta:

Matylda to kochana, 
spokojna, starsza su-
nia. Była źle trakto-
wana przez ludzi, ale 
w schronisku poczuła 
się potrzebna i czeka 
na ciepły dom z dużą 
porcją głaskania, ale 
bez kotów.

Kontakt: Patrycja tel. 785 420 330

kupię / SprZedaM:
Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335

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

reklama

autoreklama
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wiele wSkaZuje 
na to, że piątkowy MecZ 
piŁkarZy gkS tychy byŁ 
oStatniM na dŁużSZy 
cZaS, który na żywo 
Mogli obejrZeć kibice. 
podopiecZni trenera 
artura derbina 
pożegnali Się ZateM 
godnie, bo po dobryM 
MecZu wySoko pokonali 
rywala i ZaMeldowali 
Się w cZoŁówce tabeli.

O tym, że gospodarze mają za-
miar inkasować tego dnia kom-
plet punktów, świadczyło już 
pierwszych dziesięć minut spot-
kania, które GKS zagrał szyb-
ko, pomysłowo i „z pazurem”. 
Naprawdę niewiele zabrakło, 
by otworzyli wynik meczu już w 8 
min., ale główkę Szymona Lewi-
ckiego końcami palców wybronił 
Bieszczad.

Po tym pierwszym „okresie bu-
rzy i naporu” gra się wyrównała, 
a nawet tyszanie pozwolili gło-
gowianom na przeprowadzenie 
kilku groźnych akcji, na szczęś-
cie nie zakończonych strzałami 
w światło bramki.

Wreszcie w 24 min. zgroma-
dzeni na trybunach kibice mie-
li pierwszy powód do radości. 
Z rzutu wolnego dośrodkowy-
wał Łukasz Szymura, piłka tra-
fiła do Kamila Szymury, który 
głową zgrał ja wprost pod nogi 
Lewickiego. Ściślej – pod jego 
lewą nogę, przy pomocy któ-
rej napastnik GKS umieścił pił-
kę w siatce.

Uzyskane prowadzenie jeszcze 
uskrzydliło gospodarzy, a zwłasz-
cza Lewickiego, który po odsu-
nięciu do drużyny rezerw chciał 
pokazać trenerowi, że jego miej-
sce jest jednak w pierwszym ze-
spole. W 28 min. Lewicki wszedł 

w tempo pomiędzy obrońców 
Chrobrego, gdzie znalazła go 
piłka idealnie zagrana przez Łu-
kasza Norkowskiego. Będąc już 
sam na sam tyski napastnik wie-
dział już co zrobić i strzałem 
z linii pola karnego podwyższył 
wynik na 2:0. Jak się należy spo-
dziewać, podczas przerwy w ty-
skiej szatni panowała atmosfera 
daleka od minorowej.

Jako, że przyjezdni wcale nie 
zamierzali łatwo sprzedać swo-
jej skóry, po przerwie nie złoży-
li broni i gra była dość wyrów-
nana. Toczyła się jednak głównie 
w środkowej strefie boiska, więc 
nie obfitowała w akcje przypra-
wiające kibiców o szybsze bicie 
serca. Kolejne gole przyniosło 
dopiero ostatnie 20 minut po-
tyczki i – jak się okazało – tego 
dnia trafiała do siatki tylko jed-
na drużyna.

W 70 min. ledwo co wprowa-
dzony na plac gry Łukasz Mone-
ta idealnie obsłużył wchodzącego 
między obrońców swojego imien-
nika – Grzeszczyka, który posłał 
piłkę między nogami Bieszcza-
da wprost do siatki i było 3:0. 
Rezultat ustalił wprowadzony 
po przerwie za kontuzjowane-
go Lewickiego Damian Nowak. 
Tyski napastnik otrzymał piłkę 
od Oskara Paprzyckiego, wyma-
newrował obrońców i z ponad 20 
metrów uderzył obok interweniu-
jącego bramkarza gości.

Chwilę później próbował jesz-
cze Moneta, ale strzelił mini-
malnie obok słupka, a w samej 
końcówce bramkarz Chrobrego 
w ostatniej chwili ubiegł Nowa-
ka, który chciał strzałem zakoń-
czyć akcję Jakuba Piątka i wynik 
4:0 nie uległ już zmianie.

– Jesteśmy szczęśliwi zarówno 
z wyniku, jak i z postawy dru-
żyny – mówił po meczu trener 

Artur Derbin. – Wiele nam dzi-
siaj sprzyjało, bo Chrobry trochę 
nerwowości w nasze poczynania 
wprowadził, nękając nas choćby 
stałymi fragmentami gry. Szczęś-
liwie Konrad Jałocha ściągał dzi-
siaj wszystkie piłki do siebie, 
przebudzili się wreszcie napast-
nicy i to cieszy nas najbardziej – 
dodał szkoleniowiec GKS.
gks tychy – chrOBry głO-
góW 4:0 (2:0). Gole: Lewicki 
(24’ i 28’), Grzeszczyk (70’) i No-
wak (76’).
gks tychy: Jałocha – Wołko-
wicz, Szymura, Nedić, Szeliga – 
Steblecki (81’ Stefaniak), Nor-
kowski, Grzeszczyk (81’ J. Piątek), 
Paprzycki, Biel (68’ Moneta) – Le-
wicki (59’ Nowak). Żółta kartka: 
Wołkowicz.

W pozostałych meczach 9. ko-
lejki: Łęczna – Widzew 0:0, Miedź 
– Puszcza 1:1, Termalica – Ja-
strzębie 2:0, Odra – Radomiak 
1:1, Stomil – Arka 1:1, Sandecja 
– Bełchatów 0: 0. spotkania ŁKS 
– Korona i Zagłębie – Resovia zo-
stały przełożone na inny termin. 
wojciech wiecZorek ●

i liga
1. łKS 8 22 20:4
2. Termalica 8 21 14:3
3. odra 9 20 9:6
4. arka 8 15 13:5
5. łęczna 6 14 10:2
6. gks tychy 8 14 11:6
7. miedź 9 13 14:11
8. Puszcza 7 11 8:8
9. Widzew 9 11 7:12
10. Radomiak 7 10 11:10
11. Stomil 9 10 7:9
12. Chrobry 8 9 9:12
13. Korona 8 9 6:11
14. Zagłębie 8 7 8:7
15. bełchatów 9 7 4:10
16. Resovia 8 4 6:14
17. jastrzębie 8 7 4:15
18. Sandecja 9 1 5:21

tyScy reZerwiści po raZ 
SZóSty w tyM SeZonie 
wrócili Ze Spotkania 
wyjaZdowego beZ 
punktów. tylko raZ 
udaŁo iM Się wygrać 
na terenie rywala 
(5:3 Z reZerwaMi 
podbeSkidZia), 
a w najbliżSZy weekend 
cZeka ich… kolejny 
wyjaZd.

Spotkanie z wysoko notowaną 
Odrą Wodzisław nie rozpoczę-
ło się dla podopiecznych tre-
nera Jarosława Zadylaka do-
brze. Jeszcze na dobre mecz się 
nie rozkręcił, a gospodarze już 
prowadzili, po skutecznie eg-
zekwowanym rzucie karnym. 
Na szczęście dość szybko uda-
ło się wyrównać – po zagraniu 
Bojarskiego piłkę w siatce Odry 
umieścił Kacper Piątek. Ostatnie 
minuty drugiego kwadransa mo-
gły przynieść tyszanom drugiego 
gola, ale najpierw zabrakło sku-
teczności braciom Biegańskim, 
a później arbiter nie dopatrzył 
się faulu na Bojarskim w obrębie 
pola karnego.

Na przerwę w lepszych nastro-
jach schodzili jednak gospoda-

rze. W 37 min. po dośrodkowa-
niu z rzutu rożnego tyscy obrońcy 
nie upilnowali Tabali i wodzisła-
wianie odzyskali prowadzenie.

Po zmianie stron oglądali-
śmy wyrównaną walkę i sytua-
cje z obu stron. I nie wiadomo 
jak by się to skończyło, gdyby 
nie prezent, jaki od tyskich de-
fensorów otrzymał Tabala, który 
w 67 min. po raz drugi pokonał 
Odyjewskiego. Co prawda bar-
dzo szybko, bo już dwie minu-
ty później GKS II znowu złapał 
kontakt (gola na 2:3 zdobył w za-
mieszaniu podbramkowym Kop-
czyk), ale wyrównać i przywieźć 
z Wodzisława choć punkt, tysza-
nie już nie zdołali.

Trener Jarosław Zadylak, na-
rzekając na zbyt łatwe tracenie 
przez zespół goli po prostych błę-
dach, odniósł się także do wyjaz-
dowej niemocy swojej drużyny. 
– Za tydzień czeka nas kolejny 
wyjazd do Czechowic i musimy 
zrobić coś, żeby wreszcie znowu 
zapunktować na terenie rywali, 
bo w tabeli robi się ciasno – pod-
sumował szkoleniowiec rezerw.
ODra WODZisłaW – gks ii 
tychy 3:2 (2:1). Gole: Gać (8’ 
z karnego) i Tabala (37’, 67’) oraz 
K. Piątek (16’) i Kopczyk (69’).

gks ii tychy: Odyjewski – Ste-
faniak (74’ Kozlenko), Kopczyk, 
Kokoszka (83’ Paluch), Rutkow-
ski, Bielusiak (68’ Krężelok), A. 
Biegański, Misztal, J. Biegański, 
K. Piątek, Bojarski (89’ Jochem-
czyk). Żółta kartka: J. Biegański.

W ten weekend rozegra-
no w naszej grupie IV ligi tylko 
cztery spotkania; reszta zostanie 
rozegrana w listopadzie. W po-
zostałych trzech meczach: Pod-
beskidzie II – Iskra 3:0, Jasienica 
– Kuźnia 1:0, Rozwój – Czaniec 
2:0. ww ●

iv liga
1. Książenice 11 28 24:12
2. Wodzisław 12 27 32:13
3. bełk 12 20 19:20
4. jasienica 12 19 16:20
5. Landek 11 18 22:11
6. Rozwój 12 18 28:19
7. Czaniec 13 18 23:25
8. Kuźnia 12 17 22:24
9. Podbeskidzie II 12 17 24:22
10. gks ii tychy 13 16 28:27
11. odra Centrum 11 15 19:22
12. łękawica 9 14 17:11
13. unia Turza 10 14 19:20
14. Czechowice 11 14 17:16
15. Przyszowice 10 9 8:21
16. Iskra 12 6 13:34
17. Radziechowy 11 6 11:25

rozstrzelany 
chroBry
cZtery gole tySZan Na PoŻeGNaNIe Z PubLICZNoŚCIą.

Za moment Łukasz Grzeszczyk podwyższy rezultat meczu z Chrobrym na 3:0.
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Było Blisko, ale…
kolejna wyjaZdowa porażka ReZeRW.

Na boisku w Paprocanach GKS II wygrał cztery z sześciu rozegranych 
tu meczów; na wyjeździe zdobył punkty tylko raz.

W
ojc

iec
h W

iec
zo

re
k

W ostatnim meczu rundy zasad-
niczej 1. Ligi Futbolu Amerykań-
skiego Tychy Falcons niespodzie-
wanie łatwo pokonały Archers 
Bydgoszcz 30:0 i awansowały 
do półfinału. Ich rywalami będą 
Bydgoszcz Lowlanders.

Kolejny mecz w Tychach był 
dość jednostronnym widowi-
skiem, a zespół Falcons od po-
czątku dyktował warunki gry. 
Pierwsze trzy punkty już na po-
czątku meczu zdobył kopnięciem 
na bramkę Krzysztof Richter. Ty-
szanie objęli zatem prowadzenie 
3:0 i takim też wynikiem zakoń-
czyła się pierwsza kwarta.

W drugiej tyszanie zanotowali 
pierwszego touchdowna – po da-
lekim podaniu Niklasa Górnego 
punkty zdobył Mateusz Patalas, 
łapiąc piłkę niemal w rogu pola 
punktowego. Jeszcze do przerwy 
Falcons podwyższyli, a znakomi-
tym zagraniem w akcji powrotnej 
popisał się Dawid Hyjek. Gospo-
darze objęli prowadzenie 15:0.

W drugiej połowie tyszanie 
dalej punktowali. Mecz momen-
tami był bardzo nerwowy, nie 
brakowało ostrych starć, w któ-
rych ucierpiało kilku graczy. Au-
torem trzeciego touchdownu był 
Jan Szwej, po świetnej indywidu-

alnej akcji, kolejne dwa punkty 
po podwyższeniu zdobył grają-
cy prezes tyskiego klubu Kry-
stian Kowalczyk i podwyższył 
na 23:0.

Kropkę na „i” tyszanie posta-
wili w czwartej kwarcie – czwar-
tego touchdowna zdobył Bartosz 
Woch, a po punkcie z przyłoże-
nia Krzysztof Richter ustalił wy-
nik meczu na 30:0

Dzięki temu Tychy Falcons 
zmierzą się w półfinale z Low-
landers Białystok, a w drugim 
półfinale najlepszy zespół tabeli 
– Panthers Wrocław zagra z Ar-
chers Bydgoszcz. lS ●

tyszanie jadą na półfinał do białegostoku

peWna WygRana sokołóW
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r jak ryk silników
W NieDZielę 27 PaźDZierNika 1963 rOku tychami 
WstrZąsNął ryk silNikóW. starsi i młODsi 
miesZkańcy miasta Wylegli Na ulice, By OgląDać 
PasjONujące Wyścigi mOtOcykli i samOchODóW.

oficjalna nazwa imprezy brzmiała nadzwyczaj poważnie: VI 
eliminacja Wyścigowych-motocyklowych mistrzostw Polski 
i IV ogólnopolski Wyścig Samochodowy. Rok wcześniej takie 
zawody odbyły się na torze w Gliwicach, dlaczego teraz wybór 
padł akurat na Tychy? Wyjaśniał to na łamach prasy sekretarz 
katowickiego automobilklubu, Konstanty Krajewski.

– Na Tychy zwróciliśmy już uwagę po doskonale zorganizowa-
nym rajdzie gwiaździstym górników. Po dokładnych oględzinach 
na miejscu, znaleźliśmy w Tychach trasę, która będzie odpowiadać 
dobrym kierowcom i… publiczności. jest trudna, ciekawa i naj-
szybsza z wszystkich tras, na których od tej pory walczono – chwa-
lił działacz. jego zdaniem najszybsze maszyny mogły na tyskich 
drogach rozwinąć prędkość nawet ponad 200 km na godzinę!

Z pewnością jesteście ciekawi, gdzie na początku lat 60. można 
było tak pędzić w naszym mieście. otóż trasa wyścigów została 
wytyczona aleją a-b (start i meta), ulicami Lenina, 1 maja, budow-
lanych, biblioteczną, placem bieruta i buczka, skąd bolidy ponow-
nie wjeżdżały na aleję a-b. W sumie pętla miała długość 4400 m, 
maszyny pokonywały ją – w zależności od kategorii – 8 i 10 razy.

W dniu zawodów już od rana trasa była zamknięta, bo trwały 
na niej treningi zawodników. organizatorzy przestrzegali wi-
dzów, aby czasem nie zabierali ze sobą psów, nie ustawiali się 
na zakrętach i wirażach trasy. Za możliwość oglądania zawo-
dów trzeba było zapłacić „lotnym” kasjerom.

W wyścigach brał udział m.in. 22-letni wówczas otto bart-
kowiak, który rok wcześniej otworzył w Tychach swój pierwszy 
warsztat samochodowy, gdzie samodzielnie naprawiał i lakie-
rował samochody wszystkich marek. Na początku lat 90. firma 
bartkowiaka została dealerem marki „Renault”. Świetnie rozwi-
nęła się również kariera sportowa kierowcy, który został m.in. 
rajdowym mistrzem Polski. udało mi się z nim porozmawiać 
i potwierdzić kilka faktów, związanych z tą wielką – jak na tamte 
czasy – sportową imprezą w naszym mieście.

motocykliści ścigali się na produkowanych w NRD „mZ” -ach, 
a także polskich „ShL” -kach czy angielskich „Nortonach”. W wy-
ścigach samochodów brały m.in. udział produkowane w Polsce 
„Raki”, „Kraby” i „Sam” -y.

Nie będę wymieniał zwycięzców wszystkich kategorii, wspo-
mnę tylko, że w klasie „junior” wygrał Longin bielak z Warsza-
wy, który po latach stał się legendą sportów samochodowych 
w naszym kraju. Zasłynął zwycięstwami w wielu prestiżowych 
imprezach, jest jedynym Polakiem, który aż 10-krotnie starto-
wał (i to z sukcesami) w słynnym Rajdzie monte Carlo.

Widzowie pilnie śledzili pojazd z numerem 59, gdyż jechał 
nim tyszanin Zygmunt manowski. Niestety, w drugim biegu 
zdefektowało mu sprzęgło w wozie i musiał wycofać się z za-
wodów. Wcześniej zdobył jednak wystarczającą liczbę punktów, 
by zapewnić sobie wicemistrzostwo Polski.

jak pisała lokalna prasa, zawodnicy byli zadowoleni z organi-
zacji wyścigów. Narzekali jednak trochę na piasek na jezdni, który 
spowodował, że już w czasie próbnych jazd jeden z kierowców 
rozbił swój wóz. piotr ZawadZki, tySka galeria Sportu ●

PS. unikalne nagranie z wyścigów samochodowych można 
obejrzeć na wystawie „To idzie młodość” w muzeum miejskim.

alfabet tgS

Wyścigi motorowe w Tychach w 1963 roku.

iNfOrmatOr kiBica (imPreZy BeZ WiDZóW)

hOkej. Mecz o Superpuchar: 20.10 GKS Tychy – jKh GKS 
jastrzębie (godz. 18.30); phl: 23.10 GKS Katowice – GKS Ty-
chy (18.30), 25.10 GKS Tychy – Podhale Nowy Targ (17).
Piłka NOżNa. i liga: 23. 10 GKS Tychy – GKS jastrzębie (18); iv 
liga: 24.10 Czechowice – GKS II Tychy (15); liga okręgowa: 25.10 
Czarni jaworze – oKS Zet Tychy (14) – w grupie I i 24.10 ogrodnik 
Cielmice – bestwina (15); klasa a: 24.10 Polonia międzyrzecze 
– juWe jaroszowice (15), 25.10 Siódemka Tychy – Leśnik Kobiór 
(15); klasa b: 25.10 Czułowianka Tychy – Tysovia (14.30); iv liga 
kobiet: 25.10 Tygryski Świętochłowice – Polonia Tychy (16).
futsal. i liga: 24.10 GKS Futsal Tychy – Futsal Nowiny (18).
kOsZykóWka. i liga: 21.10 GKS Tychy – Pogoń Prudnik (19), 
24.10 GKS Tychy – Decka Pelplin (18).
siatkóWka. ii liga mężczyzn: 24.10 jastrzębski Węgiel 
– TKS Tychy; i liga śląska kobiet: 24.10 TKS ekobet Tychy 
– jedynka Rybnik (17). lS ●
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kalaBer i sOBecki W tgsflaSh
Szkoleniowiec hokejowej reprezentacji Polski, 
Słowak Robert Kalaber i arkadiusz Sobecki, 
trener bramkarzy w GKS Tychy i w kadrze 
byli gośćmi Tyskiej Galerii Sportu. Spotkanie 
prowadził Tadeusz musioł z Radia Katowice.
Z uwagi na obostrzenia, w spotkaniu mogło 
wziąć udział niewiele osób, ale i tak nie 
brakowało ciekawych, dociekliwych pytań. 
Trener Kalaber opowiadał jak trafił do hokeja, 
o swojej karierze – zawodniczej i trenerskiej, 
ale uwaga wszystkich koncentrowała się 
na problemach reprezentacji, rywalach, planach 
sportowych. mówiono też o rozgrywkach PhL 
i szkoleniu młodzieży, pytano o zbliżający się 
mecz o Superpuchar GKS Tychy – jKh GKS 
jastrzębie.
arkadiusz Sobecki także opowiadał w swojej 
drodze do hokeja i do bramki, w której spędził 
26 lat oraz pracy trenera bramkarzy w klubie 
i kadrze. I jak zwykle przy takich okazjach nie 
zabrakło ciekawych historii i anegdot... lS ●
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koszykarze już trenują.

poWRót 
do gRy
W piątek, 16.10 większość koszy-
karskiej kadry GKS Tychy wróciła 
już do treningów.

Przypomnijmy, iż kilka dni 
wcześniej cała drużyna została 
skierowana na kwarantannę, kie-
dy okazało się, że jeden z zawod-
ników otrzymał pozytywny wy-
nik na obecność koronawirusa. 
Zawodnik ten niestety nadal musi 
pozostać w domu, czuje się do-
brze. Przed nim kolejne testy.

GKS Tychy ma do rozegra-
nia trzy zaległe mecze. Pierwszy 
z nich – w środę 21.10. lS ●

w Miniony weekend 
MiStrZowie polSki 
roZegrali dwa trudne 
MecZe Z cZoŁowyMi 
ZeSpoŁaMi phl i oba 
roZStrZygnęli na Swoją 
korZyść. Spotkanie 
Z unią oświęciM 
wygrali w karnych, 
natoMiaSt jkh gkS 
jaStrZębie pokonali 
piŁkarSkiM wynikieM 
1:0. ta wygrana 
to Zapowiedź kolejnych 
eMocji, bowieM 20.10 
tySZanie ZMierZą 
Się Z jaStrZębieM 
o Superpuchar. 
wSZyStkie MecZe jednak 
beZ kibiców...

Jak można było oczekiwać, piąt-
kowy mecz w Oświęcimiu dostar-
czył sporo emocji, oba zespoły za-
prezentowały pełen walki hokej, 
z wieloma strzałami i sytuacja-
mi podbramkowymi. Po pierw-
szej tercji Unia prowadziła 1:0, 
a w drugiej gospodarze także na-
dawali ton grze. Choć tyszanie 
mieli kilka znakomitych sytua-
cji (po strzale Szczechury krążek 
odbił się od słupka), rywale pod-
wyższyli w 26 min. Nie mający nic 

do stracenia hokeiści GKS zagra-
li bardziej ofensywnie i zaliczyli 
znakomitą trzecią tercję. Przejęli 
inicjatywę i dwukrotnie pokonali 
bramkarza Unii. Najpierw, w 50 
min. kontaktowego gola zdobył 
Filip Komorski (w przewadze), 
a dwie minuty później stan me-
czu wyrównał Szczechura. Oba ze-
społy walczyły do końca, ale wynik 
meczu się nie zmienił, podobnie 
jak rozstrzygnięcia nie przyniosła 
dogrywka. W serii rzutów karnych 
formą błysnął John Murray, który 
obronił cztery najazdy. Decydującą 
bramkę zdobył Filip Komorski.
uNia OśWięcim – gks tychy 
2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, k. 1:2). Bram-
ki: Komorski 2, Szczechura.

W piątek za sprawą tyszan Unia 
po raz pierwszy w tym sezonie 
przegrała na własnym lodowisku 
i w niedzielę ten sam los spotkał 
Jastrzębie, które do tej pory tak-
że było u siebie niepokonane. Tym 
samym hokeiści GKS zdobyli dwie 
najtrudniejsze twierdze. Podobnie 
jak piątkowy mecz, także spotka-
nie w Jastrzębiu mogłoby dostar-
czyć kibicom wielu wrażeń, gdyby 
tacy pojawili się na widowni... Tym 
razem triumfy święciła gra defen-
sywna obu zespołów i rzecz jasna 
forma bramkarzy. Wynik meczu 

i komplet punktów załatwił tysza-
nom Christian Mroczkowski, po-
pisując się świetnym uderzeniem 
w 12 min. Po zdobyciu bramki ty-
szanie umiejętnie się bronili, zdo-
bywając przewagę już w środku 
tafli. Choć okazji nie brakowało, 
wynik meczu już się nie zmienił 
i GKS umocnił się pozycji lide-
ra, co z pewnością podbudowa-
ło zespół przed potyczką o Super-
puchar. To trofeum nasi hokeiści 
zdobywali już trzykrotnie.
jkh gks jastrZęBie – gks 
tychy 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Bram-
ka: Mroczkowski.
1. gks tychy 12 32 47-28
2. unia 11 24 40-22
3. jastrzębie 10 21 35-19
4. energa 8 18 24-11
5. Podhale 10 16 30-26
6. GKS Katowice 8 13 21-17
7. Cracovia 10 13 25-29

8. Sanok 12 11 22-31
9. Zagłębie 11 5 22-47
10. Stoczniowiec 10 0 14-50

Także Atomówki GKS Tychy wy-
grały w Oświęcimiu z Unią i w tym 
przypadku także zadecydowały 
karne! Po bezbramkowej pierwszej 
tercji, tyszanki straciły gola po nie-
spełna 3 minutach drugiej. Nasze 
zawodniczki zrewanżowały się ry-
walkom na początku trzeciej odsło-
ny, kiedy to Karolina Churas wy-
kończyła akcję Sylwii Łaskawskiej 
i Oliwii Garbocz. Do końca meczu 
wynik się nie zmienił, dogrywka 
też nie przyniosła rozstrzygnięcia. 
W karnych lepsze okazały się ty-
szanki, a decydującego gola zdo-
była Sylwia Łaskawska.
uNia OśWięcim – atOmóWki 
gks tychy 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 
k. 1:2). lS ●

futsal. W niedzielnym meczu 
GKS Futsal Tychy przegrał na wy-
jeździe z Sośnicą 2:6. Już do prze-
rwy bardziej skuteczni i dokład-
niejsi gospodarze prowadzili 4:1 
(7’ Sitko) i kiedy po będzie bram-
karza tyszanie zdobyli drugiego 
gola (26’ Lisiński), wydawało się, 
że pójdą za ciosem. Jak się jed-
nak okazało, Sośnica podwyższy-
ła, a w 39 min. przypieczętowała 
wynik meczu. Porażka kosztowa-
ła GKS utratę miejsca wicelidera 
tabeli. Aktualnie GKS zajmuje 3. 
miejsce z 9 pkt, prowadzą Polko-
wice – 15 pkt.
siatkóWka. Bez większych 
problemów poradzili sobie siatka-

rze TKS Tychy w meczu z Volley-
em Rybnik. Tylko w drugim secie 
rywale starali się dotrzymać tempa 
tyszanom, ale podopieczni Marci-
na Nycza wygrali na przewagi.
tks tychy – vOlley ryBNik 
3:0 (25:22, 29:27, 25:17). TKS 
Ekobet Tychy pauzował.
Piłka NOżNa. liga OkręgO-
Wa. W grupie I OKS Zet Tychy 
zanotował trzeci z rzędu remis, 
a szósty w tym sezonie. Tym ra-
zem tyszanie 3:3 zremisowali 
z LKS Łąka i zajmują 6. miejsce 
tabeli (15 pkt). Prowadzi rezer-
wa Rekordu – 30 pkt. W grupie 
II Ogrodnik Cielmice przegrał 
w Bojszowach z GTS 0:2. Po 14 

meczach tyszanie są na 5. pozy-
cji – 23 pkt, prowadzą Bojszowy 
23 pkt.
W klasie a grali tylko piłka-
rze JUWe Jaroszowice, bo resz-
ta spotkań, w tym Krupiński Su-
szec – Siódemka Tychy, zostało 
odwołanych. JUWe zremisowało 
u siebie z sąsiadującym w tabeli 
LKS Frydek 3:3 i pozostało wice-
liderem z 21 pkt. Prowadzi Stu-
dzionka 27 pkt.
klasa B. Czułowianka Tychy 
pokonała Fortunę Wyry 3:2 i jest 
na 3. miejscu w tabeli z 21 pkt. 
Liderem jest rezerwa Goczałko-
wic – 30 pkt. Mecz Tysovii został 
przełożony. lS ●

na parkietach i boiskach.

o ligoWe punkty

zWycięska zaPoWiedź 
suPerPucharu
hokeiści pokonali unię oświęciM W KaRNyCh 3:2 I jKh GKS jaSTRZębIe 1:0

BeZ ligi mistrZóW

Ze względu na pandemię koronawirusa rozgrywki Ligi mistrzów 
w tym sezonie nie dojdą do skutku. – ograniczenia w podróżowaniu 
między krajami byłyby dużym problemem i nawet jeśli wiele 
z nich można byłoby rozwiązać poprzez uzyskanie specjalnych 
zezwoleń od władz, pozostałoby i tak wiele niepewności i zagrożeń 
– powiedział szef Ligi mistrzów martin baumann. W pierwszej 
rundzie GKS Tychy miał grać z bili Tygři Liberec.
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waga 23.iX-23.X
jeśli szybko złapiesz okazję i wystartujesz z am-
bitnym pomysłem, to pokażesz innym, na co Cię 
stać. W miłości czas pożegnać się z czymś, 
co od dawna podcina Ci skrzydła.

Skorpion 24.X-21.Xi
Nie spodziewaj się błyskawicznych sukcesów, 
co nie znaczy, że nigdy nie nastąpią. Doczekasz 
się jeszcze wspaniałych wyników w swojej pracy.

StrZelec 22.Xi-21.Xii
Żyjesz za szybko i za nerwowo. mogą dawać Ci 
się we znaki kaprysy jesiennej aury. Zrób sobie 
przerwę od kłopotów i przeczytaj dobrą książkę.

koZiorożec 22.Xii-19.i
Doskonały tydzień na spotkania biznesowe 
i na randki. udadzą się zwłaszcza te pierwsze, 
od których zależy, czy będzie ciąg dalszy.

wodnik 20.i-18.ii
Gwiazdy skomplikują Twoje relacje z bliskimi. 
Niechcący możesz nadepnąć komuś na odcisk. 
uważaj też za kierownicą.

ryby 19.ii-20.iii
Staraj się jak najwięcej czasu spędzać z rodziną, 
bo teraz najważniejsze okażą się sprawy domowe. 
Zadbaj o harmonię i spokój w relacjach z bliskimi.

baran 21.iii-20.iv
To, co Cię spotyka, w dużej mierze zależy 
od Twojego nastawienia. Im częściej będziesz 
się uśmiechał, tym więcej dobrych rzeczy bę-
dzie się działo.

byk 21.iv-21.v
Dobrze wiesz, co znaczy miłość bez wzajemności. 
ale teraz wszystko może się zmienić i czyjeś zim-
ne dotąd serce nagle zacznie bić tylko dla Ciebie.

bliźnięta 22.v-20.vi
Dookoła Ciebie wielki ruch. oczekuj kuszącej pro-
pozycji, ciekawych możliwości i nowych wyzwań. 
Spotkaj się z Rybą.

rak 21.vi-22.vii
Dobry tydzień na pomnożenie gotówki. Waru-
nek jeden – musisz postępować z opracowanym 
wcześniej planem. 

lew 23.vii-22.viii
Nie będziesz miał litości dla tych, którzy myślą 
i działają wolniej od Ciebie. Twoja stanowczość 
niektórych może nawet przestraszyć. 

panna 23.viii-22.iX
Ten tydzień będzie Twój! Idealny moment na fan-
tastyczne wyprawy i przyjacielskie spotkania. Nie 
siedź w domu, ruszaj tam, gdzie czujesz się dobrze.
 wróżka adraSteja tel. 692 893 871
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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 673: życZeNia Dla NaucZycieli.

kiedy Zapytano edwarda hoppera, 
co wpŁynęŁo na jego Styl, artySta 
obruSZyŁ Się. „jedyny wpŁyw, jaki 
kiedykolwiek MiaŁeM, to ja SaM” 
– warknąŁ. okaZuje Się jednak, 
że ta SZuMna deklaracja, to tylko 
cZcZa gadanina. dowodeM 
na tą Są co najMniej trZy wcZeSne 
prace MalarZa, które nie 
Są dZieŁaMi oryginalnyMi, a racZej 
iMitacjaMi.

hopper nieoryginalny
O czym marzy młody i pełen werwy absolwent 
historii sztuki? Ano o tym, by znaleźć skarb, 
by odkryć nieznane dzieło wybitnego artysty, 
które diametralnie wpłynie na dotychczasowy 
sposób postrzegania mistrza. A gdyby w dodatku 
było to dzieło artysty, którego twórczość świe-
żo upieczony historyk zgłębia na etapie pisania 
pracy dyplomowej, to wówczas możemy mówić 
o pełni szczęścia. Louisowi Shadwickowi – trzy-
dziestoletniemu studentowi – udało się osiąg-
nąć coś zgoła odwrotnego. Kiedy pracował nad 
swoim doktoratem na temat Edwarda Hoppera 
dla legendarnego Courtauld Institute w Londy-
nie, odkrył, że trzy z najwcześniejszych obrazów 
olejnych tego wielkiego Amerykanina z lat 90. 
XIX wieku, ledwo można uznać za jego orygi-
nalne obrazy.

Malowanie krok po kroku
Cała ta sytuacja działa się tu i teraz – w czasie pan-
demii. Otóż tkwiąc na przymusowej kwarantannie, 
Shadwick miał dużo czasu na to, by zająć się poszu-
kiwaniami materiałów do swojej pracy. Przekopał 
się przez wiele starych dokumentów i książek, szpe-
rał w internecie, aż w pewnym momencie znalazł 
to – obraz tonalistycznego malarza Bruce’a Crane’a. 
Przedstawiał on malowniczy zachód słońca na tle 

zimowego krajobrazu: jakaś chata, jakieś jeziorko, 
jakieś drzewka. Widoczek ten został opublikowany 
w ilustrowanym miesięczniku dla artystów, gdzie 
dodatkowo mieściła się instrukcja, pokazująca jak 
krok po kroku namalować samemu taki obraze-
czek. Niby nic takiego, takich poradników powstaje 
przecież bardzo wiele, a jednak uwadze Shadwicka 
– znawcy malarstwa Hoppera – nie mógł umknąć 
jeden dość istotny szczegół. Praca Crane’a była pra-
wie identyczna jak „Stary lodowy staw w Nyack” 
Hoppera. W dodatku powstała blisko 20 lat przed 
tym, jak nastoletni Hopper stworzył swoją kopię. 
Co więcej, zapalony doktorant odkrył, że inna pra-
ca Hoppera – „Statki” – również została przeko-
piowana z czasopisma, a kolejną „Kościół i pejzaż”, 
artysta odtworzył ze sceny namalowanej na wikto-
riańskiej porcelanowej tabliczce.

legalne podróbki
Okazuje się, że w młodości Hopper uczył się ma-
lowania z ilustrowanych czasopism dla plasty-

ków. Zresztą nie ma w tym nic złego. Był wów-
czas nastolatkiem, a podczas reprodukowania 
po prostu ćwiczył warsztat. Ważne jest też to, 
że tych obrazów nigdy nie prezentował pub-
licznie. Trzymał je schowane na strychu i były 
dla niego bardziej pamiątką z czasów młodo-
ści, niż pracami, pod którymi się podpisywał. 
Najprawdopodobniej artysta nawet ich nie na-
zwał. Za jego życia nie zostały też wystawione 
na sprzedaż. Wszystko wskazuje na to, że tytuł 
„Stary lodowy staw w Nyack” nadał jednemu 
z trzech skopiowanych obrazów Arthayer R. San-
born, przyjaciel artysty i beneficjent testamentu 
siostry Hoppera, który go zakupił. Tym samym 
te będące kopiami wczesne oleje Hoppera, nie 
rzutują w żaden sposób na dojrzałą twórczość 
artysty i nie kładą się cieniem na jego osiągnię-
ciach. „Prawdziwe znaczenie tego odkrycia po-
lega na tym, że ujawnia ono prawdę o wczesnym 
rozwoju Hoppera” – mówił Shadwick. A to już 
nie pozostaje bez znaczenia dla rynku sztuki.

rynek swoje prawa ma
Obecnie „Lodowy staw w Nyack” trafił na sprze-
daż. Galeria oszacowała cenę na 375 tysięcy dola-
rów, jednak zmiana statusu dzieła, może wpłynąć 
na oferty kupujących. Dotychczas uczeni i kry-
tycy traktowali Hoppera jak cudowne dziecko, 
a potwierdzeniem samorodnego talentu miały 
być właśnie jego młodzieńcze prace. Teraz teo-
rię można włożyć między bajki. Jako nastolatek 
Hopper był raczej średnio utalentowany – na-
wet obróbka farb pozostawia sporo do życze-
nia. Zmieniło się to w momencie, gdy poszedł 
do szkoły artystycznej. Tam rozwinął skrzydła, 
a następnie dojrzał i odkrył własny styl. Odkrycie 
Shadwicka obala też pyszałkowate zapewnienie 
Hoppera, jakoby nikt nie wpłynął na jego ma-
larstwo. W końcu jako nastolatek pochylał się 
nad powielonymi w gazecie obrazami amerykań-
skiego tonalisty. I nie ma co się wypierać, panie 
Hopper. Widać jak na dłoni.
agnieSZka kijaS ●

daWno temu W sztuCe (220)student PrzyłaPał hoPPera na kłaMstWie

Okazuje się, że „Stary lodowy staw w Nyack” (po lewej) Edwarda Hoppera, był kopią wcześniejszego obrazu Bruce’a Crane’a.
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