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Kultura wraca do sieci
Co najmniej do 29 listopada wszystkie instytucje  
kultury będą zamknięte. Pozostaje internet.

Łatwiej przejść przez ulicę
W Tychach przybędzie sygnalizatorów pomocnych 
ludziom niewidomym i niedowidzącym.

Ukradzione punkty
Błąd sędziego odebrał piłkarzom GKS Tychy 
zwycięstwo w meczu z Puszczą Niepołomice.5 11 14

bezpŁatny 
tysKi 
tygodniK
MiejsKi

nr 45/677

w tym roku nie będziemy obchodzić narodowego święta niepodległości tak jak zazwyczaj. pozostaje msza i... internet.
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Pozdrowienia z Kalimnos
Rozmawiamy z czołowym polskim himalaistą, honorowym obywate-
lem miasta Tychy, Adamem Bieleckim. str. 8-9
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nie sPrzedała się Połowa 
Mimo popularnej w mediach społecznościowych akcji „Kup chryzan-
temę”, handlowcy, którzy zaopatrzyli się w towar przed 1 listopada, nie 
kryją rozgoryczenia. „To nawet nie połowa tego, co sprzedalibyśmy 
normalnie”. „Zostało mi 60 procent towaru” – usłyszeliśmy od tyskich 
przedsiębiorców. str. 6

zwycięsKa 
seria trwa
To najlepszy start koszykarzy 
GKS Tychy w historii ich wystę-
pów w I lidze – seria sześciu me-
czów bez porażki wywindowała 
zespół Tomasz Jagiełki w tabeli, 
ale tyszanie mają jeszcze dwa za-
ległe mecze. W sobotę GKS Tychy 
pokonał kolejnego rywala – Ko-
twicę Kołobrzeg. str. 14
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tel. 667 022 090
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

kondolencje
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tegoroczne obchody 
narodowego Święta 
niepodlegŁoŚci 11 
listopada odbędą się 
w tychach w forMie 
syMbolicznej. nie 
będzie więKszych 
wydarzeń z UdziaŁeM 
MieszKańców.

Delegacja władz miasta złoży 
kwiaty pod Pomnikiem Niepod-
ległości, ceremonia będzie jednak 
kameralna i bez oprawy artystycz-
nej. W niektórych wydarzeniach 
będzie można uczestniczyć za po-
średnictwem internetu.

11 listopada o godzinie 10.30 
w kościele pw. św. Krzysztofa zo-

stanie odprawiona msza święta 
w intencji Ojczyzny, oczywiście 
przy zachowaniu wymaganych 
środków ostrożności i ograniczo-
nej liczbie wiernych. Msza będzie 
transmitowana na fanpage’u pa-
rafii św. Krzysztofa.

W samo południe zachęca-
my mieszkańców do indywi-
dualnego włączenia się do akcji 
„Niepodległa do hymnu”. Moż-
na to zrobić bez wychodzenia 
z domu. Mazurek Dąbrowskie-
go zabrzmi w samo południe 
na antenach polskich stacji ra-
diowych i telewizyjnych, moż-
na go więc odtworzyć u siebie 
w domu i w ten sposób uczcić 
narodowe święto.

W godzinach 16.30–20.30 
na bocznej ścianie Urzędu Miasta 
Tychy będzie wyświetlona ilumi-
nacja o tematyce patriotycznej.

Z kolei o godz. 18 odbędzie się 
transmitowany na żywo z tyskiej 
Mediateki koncert polskiej mu-
zyki rockowej „Projekt Niepod-
legła”. Wystąpi Pozor Orkiestra 
w utworach zespołów takich jak: 
Perfect, Lady Pank, Brygada Kry-
zys, Republika czy Raz Dwa Trzy. 
Koncert odbędzie się bez publicz-
ności, ale będzie transmitowany 
na żywo na fanpage’u i kanale Yo-
uTube Miejskiego Centrum Kul-
tury.

Ponadto Młodzieżowy Dom 
Kultury nr 1 im. Artystów Rodu 

Kossaków, Tyski Chór Miesza-
ny Presto Cantabile, Wojskowa 
Komenda Uzupełnień, Miejskie 
Centrum Kultury i Urząd Miasta 
Tychy zapraszają do udziału w V 
Wojewódzkim Konkursie Pieśni 
Patriotycznej i Historycznej „Nad 
nami orzeł biały”. Nagrania moż-
na przesyłać do 20 listopada. Re-
gulamin konkursu jest dostępny 
na stronie kultura.tychy.pl.

Zachęcamy też do obejrzenia 
dokumentalnego filmu fabula-
ryzowanego w reżyserii tysza-
nina Michała Miszy Czornego. 
„Szeblanka” to prawdziwa histo-
ria opowiadana przez 102-lat-
kę Irenę Leszczyńską (Szeblę) 
oraz przez jej młodsze oblicze – 
w tej roli Aleksandra Grącka-Ba-
czyńska. To opowieść o kobiecie 
w czasach wojny, a także o miłości 
i niezgodzie na ludzką krzywdę. 
Film do obejrzenia na You Tube. 
sw ●

Wierszy i piosenek o Tychach po-
wstało już sporo, szczególnie w la-
tach, kiedy rozpoczęła się budo-
wa kolejnych osiedli tzw. Nowych 
Tychów, a także w minionych la-
tach, kiedy organizowane były 
konkursy na wiersze o Tychach. 
Wszystko jednak wskazuje na to, 
że najstarszym jest patriotyczny 
utwór, zaczynający się od słów 
„Tychy nie tylko z tego słyną...”. 
Znalazł się on w broszurze, wy-
danej w 1930 roku okazji 10-lecia 
Towarzystwa Kasyna Obywatel-
skiego w Tychach.

Wiersz napisał Jan Paszenda, 
nauczyciel tyskiej szkoły, a także 
działacz społeczny i publicysta. 
Był zwolennikiem Wojciecha 
Korfantego, którego zresztą w 
1926 roku zaprosił jako ojca 
chrzestnego swojego syna, 
Wojciecha (Wojciech Paszenda 
został misjonarzem i przez wiele 
lat pracował w Wenezueli).  

„Tychy nie tylko z tego wokół słyną,
Że w nich światowej sławy warzą piwa,

Lecz, że początek dały wielkim czynom,
Które niewoli złamały ogniwa.

Bo Tychy pierwsze pochwyciły hasło
Walki o wolność, hasło wyzwolenia;
I choć w tej walce niejedno zgasło
Życie – spełniły się ojców marzenia.

Dziś Tychy, z nimi śląski kraj bogaty,
Z skromnym lecz twardym i świadomym 
ludem
Stoją przy Polsce, jak jej przednie czaty,
Co ją zdobyły „nie cudem lecz trudem”.

Dziś Tychy – z Śląskiem, Polsce perłą drogą
Kochają Polskę, jak dawniej kochały,
I pracą twardą idą przeciw wrogom,
Wziąć im nie dadzą co raz Polsce dały”.

Napisany po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości 
i przede wszystkim po powstań-
czych zrywach na Śląsku wiersz 
był w okresie międzywojennym 
dość popularny, przytaczany 
podczas różnych uroczystości 
patriotycznych w Tychach. 
ls ●

najstarszy wiersz o tychach pochodzi sprzed wojny.

na Patriotyczną nutę  11 listopada świętujemy w domaCh
bez UroczystoŚci MiejsKich, jeDNaK Z WyDarZeNIamI oN-LINe.

KroniKa policyjna

◆ DyżurNy tyskiej kOmeN-
Dy OtrZymał ZgłOsZeNie 
DOtycZące agresyWNegO 
WaNDala, który miał niszczyć 
samochody zaparkowane przy ul. 
Budowlanych. Na miejscu poli-
cjanci zauważyli mężczyznę, 
który po zniszczeniu aut rzu-
cał koszem w drzwi stacji paliw. 
Obezwładnili sprawcę, nie do-
puszczając do kolejnych znisz-
czeń. Zatrzymany to 27-letni 
mieszkaniec Częstochowy. Łącz-
nie zniszczył 11 zaparkowanych 
samochodów oraz drzwi stacji 
paliw. Wstępnie straty oszaco-
wano na około 60 tysięcy zło-
tych. Prokurator zadecydował 
o zastosowaniu wobec zatrzyma-
nego policyjnego dozoru. O dal-
szym losie mężczyzny zdecyduje 
sąd. Grozi mu kara do 5 lat wię-
zienia.
◆ 5.11 Na tereNie faBryki 
fca WyląDOWał śmigłO-
Wiec ratuNkOWy. Wezwano 
go do 37-letniego mężczyzny, 
który uległ wypadkowi. Męż-
czyzna doznał poparzenia twarzy 
ciekłym plastikiem. Drogą lot-
niczą został przetransportowany 
do szpitala w Katowicach. Trwa 
wyjaśnianie przyczyn i okolicz-
ności tego nieszczęśliwego wy-
padku.
◆ Na ul. BOya–żeleńskie-
gO ZDerZyły się 4 listOPa-

Da DWa samOchODy OsO-
BOWe. Jak ustaliła na miejscu 
policja, kierowca seata wymusił 
pierwszeństwo przejazdu na kie-
rującym skodą. W wyniku zda-
rzenia pasażerka seata doznała 
urazu ręki i została przetranspor-
towana do szpitala.
◆  tyska gruPa sPeeD, 
ut WOrZONa DO Walki 
Z Piratami DrOgOWymi, 
ZatrZymała 2.11 kierOW-
cę, który jechał 222 km/h 
na S1, gdzie obowiązuje ograni-
czenie prędkości do 120 km/h. 
26-letni kierowca audi został 
ukarany wysokim mandatem i 12 
punktami karnymi. Nie brakuje 
kierowców, którzy za nic mają 
fakt, że przekraczanie dozwolo-
nej prędkości jest jedną z przy-
czyn najtragiczniejszych wypad-
ków i narażają nie tylko siebie, 
ale także inne osoby.
◆ 2.11 DOsZłO DO POżaru 
gaZet i kartONóW składo-
wanych na klatce schodowej bu-
dynku wielorodzinnego przy ul. 
Dąbrowskiego 69, przy drzwiach 
jednego z mieszkań. Strażacy 
szybko ugasili pożar i oddymi-
li klatkę schodową, a policjanci 
ustalają przyczyny i okoliczno-
ści pożaru.
◆ Na trasie Dk1, tuż PrZeD 
ZjaZDem Na al. NiePOD-
ległOści, 2.11 samOchóD 

OsOBOWy uderzył w bariery 
energochłonne. Na szczęście 
kierującej BMW kobiecie nic 
się nie stało. KMP Tychy pro-
wadzi dalsze postępowanie w tej 
sprawie.
◆ 1.12 DyżurNy kOmeNDy 
miejskiej PsP ZOstał PO-
iNfOrmOWaNy O POżarZe 
samOchODu na parkingu przy 
ul. Dmowskiego. Jak ustalono, 
przyczyną znacznego zadymienia 
była awaria układu chłodzenia 
i turbiny w samochodzie osobo-
wym. Nie stwierdzono zagroże-
nia pożarowego.
◆  NieZNaNy sPr aWc a 
PO WyBiciu sZyBy w oknie 
altanki działkowej na ROD Nad 
Potokiem przy ul. Starokościelnej 
skradł namiot ogrodowy, grzej-
nik elektryczny oraz wędzarnię 
elektryczną o łącznej wartości 
2000 zł. Postępowanie prowadzi 
KMP w Tychach.
◆ W OstatNim cZasie DO-
sZłO DO kraDZieży kilku 
samOchODóW. Z niestrzeżo-
nego parkingu przy ul. Borowej 
skradziono 4.11 audi A4 o warto-
ści 43.000 zł. Dzień później, z ul. 
Bukowej, nieznany sprawca od-
jechał seatem leonem o warto-
ści 9.000 zł. 8.11 skradziono z ul. 
Kubicy renaulta captura wartego 
74.900 zł. Postępowania w tych 
sprawach trwają. ls ●

W tym roku w takich wydarzeniach nie będziemy mieli okazji wziąć udział.
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W Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym Megrez pacjentom 
kontaktującym się w sprawie usta-
lenia terminu wymazu do bada-
nia na obecność SARS-CoV-2 
udostępniono dwa numery tele-
fonów: 32 325 52 03 lub 32 325 
51 37. Zgłoszenia przyjmowane są 
codziennie w godz. od 8.30 do 14, 
a wymazy pobierane od 10 do 16.

Z kolei dla pacjentów poradni 
nocnej i świątecznej opieki uru-
chomiony został telefon o nume-
rze 32 325 52 98.

– Bardzo prosimy naszych 
pacjentów o korzystanie z wy-

mienionych numerów zgodnie 
z przeznaczeniem – mówi Mał-
gorzata Jędrzejczyk, rzecznik 
szpitala – Pod numerem dedy-
kowanym pacjentom opieki noc-
nej nie da się zapisać na wymaz, 
a personel przyjmujący zgło-
szenia na wymazy nie udziela 
porad zdrowotnych. Dochodzi 
natomiast do blokowania linii, 
co innym osobom potrzebują-
cym pomocy i opieki medycz-
nej utrudnia skontaktowanie się 
ze szpitalem. Z góry dziękujemy 
za zrozumienie – dodaje rzecz-
nik. rs ●

– Zdaję sobie sprawę, że przed-
stawione propozycje nie roz-
wiążą wszystkich problemów 
przedsiębiorców, ale liczę, 
że choć trochę pomogą im prze-
trwać ten trudny okres i stanąć 
na nogi – mówi Andrzej Dziuba. 
Podmioty, które objęte zosta-
ły zakazem lub znaczącymi 
ograniczeniami w prowadze-
niu działalności, wynajmujące 
lokale, wydzierżawiające lub 
użytkujące nieruchomości mogą 
wystąpić z wnioskiem o od-
stąpienie od dochodzenia należ-

ności z tytułu czynszu w całości. 
W przypadku podmiotów pro-
wadzących niepubliczne szkoły, 
przedszkola i żłobki na terenie 
miasta ulga, o której mowa do-
tyczy okresu, za jaki podmiot 
ten nie otrzymał dotacji celo-
wej budżetu miasta.

Pomoc zostanie udzielo-
na m.in. siłowniom, klubom 
i centrom fitness, branży ga-
stronomicznej, w której dzia-
łalności polega na przygotowy-
waniu i podawaniu posiłków 
i napojów gościom siedzącym 

przy stołach lub gościom do-
konującym własnego wyboru 
potraw z wystawionego menu, 
spożywanych na miejscu oraz 
związanej z konsumpcją i po-
dawaniem napojów oraz wszyst-
kim innym podmiotom wy-
mienionym w rozporządzeniu 
Rady Ministrów wprowadzają-
cych określone nakazy i zakazy 
w związku z wystąpieniem sta-
nu epidemii.

O odstąpienie od dochodze-
nia należności mogą ubiegać się 
te podmioty, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem ne-
gatywnych konsekwencji eko-
nomicznych z powodu CO-
VID-19.

Pogorszenie płynności finan-
sowej czyli zmniejszenie sprze-
daży towarów lub usług w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym 
obliczone jako stosunek łącz-
nych obrotów w ciągu 2 kolej-
nych miesięcy kalendarzowych, 
bezpośrednio poprzedzających 
dzień złożenia wniosku, w po-

równaniu do łącznych obrotów 
z analogicznych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych roku 
poprzedniego.

Warunkiem odstąpienia 
od pobierania czynszu za dany 
miesiąc jest złożenie do właści-
wego podmiotu, z którym zo-
stała zawarta umowa o odpo-
wiedniego wniosku. Będzie on 
dostępny na stronie www.um-
tychy.pl.

Odstąpienie od dochodzenia 
należności, dotyczy wyłącznie 
opłat czynszowych, nie obejmu-
je m.in. opłat za media, kosz-
tów utrzymania nieruchomości 
oraz należnego podatku VAT, 
a w przypadku lokali znajdu-
jących się w nieruchomościach 
wspólnot mieszkaniowych, 
kosztów zarządu nieruchomoś-
cią wspólną oraz wpłat na fun-
dusz remontowy przypadają-
cych w udziale Gminie Miasta 
Tychy. Odstąpienie od docho-
dzenia nie obejmuje należności 
już uiszczonych.
rU ●

to, jaki wybierzesz numer, ma znaczenie.

dzwoń Prawidłowo

miasto ChCe ulŻyĆ
zwolnienia za czynsz i dzierżawę DLa TySKICh PrZeDSIęBIorCóW. 

nowe obostrzenia rządowe związane 
z pandeMią w dUżej Mierze ograniczyŁy 
lUb wręcz UnieMożliwiŁy prowadzenie 
dziaŁalnoŚci w wielU branżach. 
przedsiębiorcy znaleźli się w bardzo 
trUdnej sytUacji dlatego prezydent tychów 
andrzej dziUba podpisaŁ 29 październiKa 
zarządzenie, dotyczące wsparcia dla 
wynajMUjących lUb dzierżawiących 
loKale UżytKowe będące w zasobach 
gMiny. przedsiębiorcy ci do odwoŁania 
zostaną caŁKowicie zwolnieni 
z opŁat czynszowych i dzierżawy.

4 | 10 listopada 2020 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



kondolencje

kondolencje komunikaty

w związKU z dUżą iloŚcią 
zaKażeń i związanyMi 
z tyM postanowienieM 
rządU, wszystKie tysKie 
instytUcje KUltUry 
zawiesiŁy dziaŁalnoŚć 
stacjonarną na oKres 
od 7 do 29 listopada. 
jednoczeŚnie 
teatr MaŁy, MiejsKa 
biblioteKa pUbliczna, 
MiejsKie centrUM 
KUltUry i MUzeUM 
MiejsKie zapraszają 
do Śledzenia swoich 
KanaŁów w Mediach 
spoŁecznoŚciowych 
i Uczestnictwa 
w wydarzeniach online.

teatr mały
Z powodu wprowadzonych ob-
ostrzeń w kulturze, nie odbył się 
planowany na 6 listopada koncert 
Hanny Banaszak w Teatrze Ma-
łym – został przełożony na inny 
termin, który będzie podany 
wkrótce. Część zaplanowanych 
wydarzeń Teatr Mały przeniósł 
do sieci, w tym koncert Olgi Boń-
czyk „Jego portret”, który 12 li-
stopada o godz. 18. będzie trans-
mitowany na kanale YouTube 
oraz w mediach społecznościo-
wych Teatru Małego. Koncert 
poświęcony jest twórczości Jo-
nasza Kofty. Będzie można usły-
szeć interpretacje takich utworów 
jak: „Podróżą każda miłość jest”, 
„Dobry sen”, „Bez pożegnania” 
czy „Pamiętajcie o ogrodach”. 
Scenariusz powstał na potrzeby 

tegorocznej edycji festiwalu LO-
GOS FEST – VII Tyski Festiwal 
Słowa.

Z kolei 27 listopada o godz. 
19. odbędzie się spotkanie on-
line z Piotrem Derlatką – auto-
rem pierwszej biografii Jonasza 
Kofty. Rozmowę poprowadzi Pa-
weł Drzewiecki, dyrektor Teatru 
Małego.

muzeum miejskie
Muzeum Miejskie w Tychach 
oraz Tyska Galeria Sportu nie-
dostępne dla zwiedzających od 7 
do 29 listopada 2020 roku. Od-
wołane są zajęcia edukacyjne, 
wystawy nie będą w tym cza-
sie dostępne dla zwiedzających. 

Część z zaplanowanych w tym 
czasie spotkań odbędzie się onli-
ne. Pierwsze takie spotkanie, za-
tytułowane „Sport i propagan-
da w czasach PRL–u”, odbędzie 
się już 19 listopada o godz. 18. 
Gościem będzie dr hab. Grze-
gorz Bębnik, historyk z Instytu-
tu Pamięci Narodowej w Kato-
wicach, a spotkanie poprowadzi 
Piotr Zawadzki.

miejskie Centrum Kultury
MCK poinformowało o odwo-
łaniu szeregu wydarzeń, w tym 
Koncertów Magdaleńskich, war-
sztatów dla seniorów i zajęć sta-
cjonarnych w klubach MCK Wil-
kowyje i Urbanowice. Zajęcia już 

niedługo mają być wznowione 
w formie online.

Biblioteka
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tychach odwołała wszystkie 
zaplanowane na listopad wyda-
rzenia, w tym spotkania z cyklu 
Tury Kultury (gośćmi mieli być 
Andrzej Sikorowski i Zbigniew 
Buczkowski), Świat na wyciągnię-
cie ręki, Czwartki z paletą, Bajko-
opowiadacz i Sztuka X Muzy. Wy-
pożyczalnia wraz czytelnią, a także 
wrzutnia i książkomat są nieczyn-
ne. Termin zwrotu wypożyczo-
nych zbiorów został przedłużony 
do 31 grudnia. W tym okresie nie 
będą naliczane kary. sw ●

Tyski Urząd Skarbowy informuje, 
że w związku z potrzebą zapew-
nienia podatnikom większego 
bezpieczeństwa oraz komfortu, 
zostały wprowadzone nowe zasa-
dy kontaktu ze „skarbówką”. Aby 
uniknąć kolejek, wprowadzono 

konieczność rezerwacji wizyty 
w Urzędzie, czego można doko-
nać za pośrednictwem strony in-
ternetowej www.podatki.gov.pl.

Można się także umówić tele-
fonicznie – dzwoniąc pod numer 
513 282 746. ww ●

Pandemia i zamknięcie z jej 
powodu cmentarzy w okresie 
Wszystkich Świętych odbiło 
się nie tylko na finansach han-
dlowców. Hospicjum im. św. 
Kaliksta I także zostało pozba-
wione jednego z ważniejszych 
przychodów w ciągu roku. XXI 
Listopadowa Kwesta odbyła się 
wyłącznie online. I przyniosła 
jak dotąd 7 tys. zł. Dla porów-
nania, wolontariusze zbierali 
do skarbonek co roku 90-100 
tysięcy zł.

Pod koniec października ho-
spicjum ogłosiło, że tradycyjnej 
zbiórki na cmentarzach w tym 
roku nie będzie i rozpoczęło 
XXI Listopadową Kwestę w for-
mie zbiórki online. – Mamy na-
dzieję, że to po prostu rozłoży 
się w czasie, zamiast kumulować 
się w ciągu kilku dni – mówi 
Ilona Słomian, prezes hospi-
cjum. – Widzimy, że te wpłaty 
spływają do nas codziennie, lu-

dzie wpłacają po 20-30 złotych. 
Mimo wszystko to w obecnej sy-
tuacji najlepsza forma zbiórki 
publicznej.

Dochód z kwesty zostanie 
przeznaczony na utrzymanie 
oraz bieżącą działalność Domu 
Hospicyjnego w Tychach.

Wesprzeć hospicjum można 
wchodząc na stronę www.hospi-
cjum.tychy.pl, w zakładkę KWE-
STUJ ONLINE. Można również 
dokonać wpłaty bezpośrednio 
na konto Hospicjum nr 38 1020 
2528 0000 0902 0014 8023.

Gorąco zachęcamy do przeka-
zywania datków. Co roku tysza-
nie pokazywali swoją hojność 
przy okazji odwiedzin na gro-
bach bliskich. Tym razem trzeba 
to zrobić w innej formie, jednak 
Hospicjum im. św. Kaliksta I na-
dal potrzebuje naszego wspar-
cia. W tych trudnych, pande-
micznych czasach może nawet 
bardziej niż zwykle. sw ●

w tym roku nie było tradycyjnej kwesty na cmentarzach.

wesPrzyj 
hosPicjum

telefonicznie lub przez internet.

umów się ze sKarbówKąKultura wraCa do sieCi 
teatr, MUzeUM i biblioteKa nieczynne, ZaPraSZają Do KoNTaKTu oNLINe. 

Także trzecia edycja festiwalu AUKSODRONE odbyła się w dniach 6-8.11 bez publiczności.  
Można jednak było śledzić znakomite koncerty w internecie i antenie radiowej „Dwójki”.  

Na zdjęciu: jazzowe Trio Marcina Wasilewskiego z orkiestrą pod dyr. Marka Mosia.
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Odpady biodegradowalne w Tychach dzielimy na dwa rodzaje: 
kuchenne i zielone  

bio-zielonych
-

bio-kuchennych, 
-

bio-zielonych bio-kuchennych nie wolno 

 

Odpady zielone, czyli jakie? 

WYSZUKIWARKA ODPADÓW | 

reklama

w związKU z pandeMią 
i zMieniającyMi 
się rządowyMi 
obostrzeniaMi, liczba 
osób Korzystających 
z KoMUniKacji MiejsKiej 
na poszczególnych 
liniach stale się zMienia. 
w poniedziaŁeK, 9.11 
zarząd transportU 
Metropolitalnego 
doKonaŁ KoreKt 
w rozKŁadach 
jazdy, M.in. zawieszających 
poŁączenia szKolne 
oraz wprowadzając 
rozKŁady jazdy robocze 
nieszKolne. ztM apelUje, 
aby przed wyjŚcieM 
z doMU na przystaneK 
sprawdzać rozKŁady 
jazdy w internecie.

Jak informuje rzecznik prasowy 
ZTM Michał Wawrzaszek, naj-
ważniejsze zmiany w komunika-
cji autobusowej to wprowadzenie 
na prawie 100 liniach rozkładów 
jazdy roboczych nieszkolnych 
oraz zawieszenie ok. 20 linii, któ-
rych głównym zadaniem był do-
wóz dzieci i młodzieży do szkół.

– Wprowadzane zmiany są 
niezbędne, bo ostatnie obostrze-
nia znacząco wpływają na fre-
kwencję pasażerów na poszcze-
gólnych trasach – mówi rzecznik 
ZTM. – Obowiązywanie rozkła-
dów jazdy roboczych nieszkol-
nych oznacza na wielu liniach 

utrzymanie dotychczasowej, 
dużej liczby połączeń w szczy-
tach, tj. do ok. godziny 8 oraz 
po godzinie 14 oraz zmniejsze-
nie oferty przewozowej w go-
dzinach południowych, późno 
popołudniowych i wieczor-
nych. Trasy tych linii, a także 
innych, którym również mody-
fikujemy rozkłady, przebiegają 
przez każdą część Metropolii. 
Dlatego apelujemy do wszyst-
kich pasażerów o to, aby plano-
wali podróż z wyprzedzeniem 
i aby nie wychodzili na przysta-
nek nie sprawdziwszy wcześniej 
godziny odjazdu na naszej stro-
nie internetowej.

Od początku marca ZTM prze-
projektował ponad 860 rozkładów 
jazdy.

W komunikacji zbiorowej cały 
czas obowiązują zasady mające 
na celu utrzymanie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa w ob-
słudze podróżnych, m.in. zale-
cono codzienną, dokładną de-
zynfekcję wszystkich autobusów, 
tramwajów i trolejbusów, a pra-
cownicy organizatora transpor-
tu regularnie prowadzą kontro-
le w tym zakresie. Obowiązuje 
podróżowanie z zasłoniętymi us-
tami i nosem oraz dezynfekcja rąk 
po każdym przejeździe.

Szczegółowe informacje do-
tyczące wprowadzanych zmian 
będą publikowane na stronie in-
ternetowej www.metropoliaztm.
pl. ls ●

MiMo popUlarnej 
w Mediach 
spoŁecznoŚciowych 
aKcji „KUp chryzanteMę”, 
handlowcy, Którzy 
zaopatrzyli się w towar 
przed 1 listopada, nie 
Kryją rozgoryczenia. 
„to nawet nie poŁowa 
tego, co sprzedalibyŚMy 
norMalnie”. „zostaŁo 
Mi 60 procent towarU” – 
UsŁyszeliŚMy od tysKich 
przedsiębiorców.

Decyzja o zamknięciu cmentarzy 
została ogłoszona przez premiera 
w piątek, 30 października. Wów-
czas handlarze mieli już zakupio-
ny towar, który planowali sprzedać 
w trakcie świątecznego weekendu. 
Niestety, od soboty do poniedział-
ku nie sprzedali nic albo prawie 
nic. Aby umożliwić przedsiębior-
com przynajmniej częściowe od-
robienie strat, Tyski Zakład Usług 
Komunalnych umożliwił nieod-
płatne przedłużenie czasu handlu 
na wykupionych stanowiskach. 
Ze sprzedawcami rozmawialiśmy 
we wtorek, 3 listopada, gdy można 
już było odwiedzić groby bliskich 
osób. Tłumów na cmentarzach 
jednak nie było.

nie było sensu się rozkładać
– Przez cały rok mamy tu opła-
cone dwa miejsca – mówił je-
den z handlowców pracujących 
przy cmentarzu na Wartogłow-
cu. – Ale tak naprawdę zarabiamy 
na nich tylko w okresie Wszyst-
kich Świętych, Świąt Bożego Na-

rodzenia i Świąt Wielkanocnych. 
To jest kilka dni w roku. W okre-
sie tych świąt wykupujemy jesz-
cze dwa miejsca dodatkowe, tak 
też zrobiliśmy tym razem. Ale 
na tych dodatkowych miejscach 
już nie handlowaliśmy, po decyzji 
o zamknięciu cmentarzy nie było 
sensu się na nich rozkładać. Teraz 
będziemy wnioskować do miasta 
o zwrot kosztów za te dodatkowe, 
niewykorzystane miejsca.

Zapytaliśmy sprzedawców, czy 
przedłużony czas handlu pozwolił 
im odrobić starty. Kręcili tylko gło-
wami, niektórzy śmiali się z prze-
kąsem. – Nie sprzedałem w tym 
roku nawet połowy tego, co sprze-
dawało się normalnie we Wszyst-
kich Świętych – mówi jeden z han-
dlarzy. – Dzisiaj (3 listopada – red.) 
ruch jest już bardzo mały. Sprze-
dają się pojedyncze sztuki. Zosta-
niemy już z tym niesprzedanym 

towarem. Najgorzej jest z kwiata-
mi żywymi, bo znicze czy sztuczne 
kwiaty mogą poczekać do Bożego 
Narodzenia. Będą to zamrożone 
pieniądze, ale to się może jeszcze 
sprzedać. A żywe kwiaty? Jutro, 
pojutrze trafią na śmietnik.

„Kup chryzantemę” nie pomogło
Po decyzji o zamknięciu cmen-
tarzy, w mediach społecznościo-
wych ruszyła akcja „Kup chry-
zantemę”. Internauci namawiali, 
by kupować popularne doniczko-
we kwiaty do ogrodów lub na bal-
kony – i w ten sposób pomagać 
handlowcom, którzy utknęli z nie-
sprzedanym towarem. Wiele osób 
publikowało zdjęcia ukwieconych 
grządek i balkonów. Niestety, jak 
mówią sprzedawcy, skala tej ak-
cji nie jest porównywalna ze skalą 
sprzedaży, z jaką mamy do czynie-
nia normalnie na 1 listopada.

– To prawie niezauważalne – 
mówi jeden z przedsiębiorców, 
handlujący m.in. na tyskich Ha-
lach Targowych. – Normalnie było 
tak, że na 1 listopada zostawały 
nam tylko resztki, ostatnie sztu-
ki, które sprzedawało się już przy 
cmentarzu. Teraz zostało mi oko-
ło 50-60 procent tego, co zakupili-
śmy. I to się już nie sprzeda, bo jaki 
cud miałby się wydarzyć? Jest 3 li-
stopada. Porozwozimy te kwiaty 
po cmentarzach, poustawiamy pod 
pomnikami. Niech przynajmniej 
trochę ozdobią, szkoda żeby tak 
po prostu zgniły na śmietniku.

Na ogłoszone przez rząd for-
my pomocy finansowej czy sku-
pu interwencyjnego roślin, kupcy 
reagują wzruszeniem ramion. – 
Nie wierzę w to – mówi wprost je-
den z nich. – Nawet nie ma co so-
bie głowy zawracać. Może wielcy 
producenci coś sobie wywalczą, 
ale my, drobni? Szkoda zachodu. 
Handlujemy od lat, to nie pierw-
sza nasza „wtopa”. Poradzimy so-
bie, jak zawsze.

Zamknięcie cmentarzy w okre-
sie Wszystkich Świętych odbiło 
się nie tylko na drobnych przed-
siębiorcach. Także w supermar-
ketach i dużych sieciach handlo-
wych 3 i 4 listopada widać było 
całe palety niesprzedanych zni-
czy, a zwykle brakowało ich już 
około 31 października.

Nie brakuje też głosów, że takie 
ograniczenie będzie miało pozy-
tywne skutki – na śmietnikach wy-
ląduje w listopadzie o wiele mniej 
ton zniczy i plastikowych stroików. 
sylwia witMan ●

na prawie 
stu liniaCh...
znów zMiany W KomuNIKaCjI mIejSKIej.

nie sprZedała się połowa 
sprzedawcy zniczy i chryzanteM LICZą STraTy.

3 listopada ruch przy cmentarzach był raczej niewielki, a handlowcy 
wyprzedawali swoje kwiaty nawet po kilka złotych za donicę.
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„twoje tychy”: – wspinanie się 
w grecji to element treningu?
aDam Bielecki: – Tak, ale nie 
tylko. Choć całe życie bardzo 
kochałem wspinanie sportowe, 
techniczne, to jednak zawsze 
brakowało mi czasu, by mu się 
w pełni poświęcić. Trening pod 
wspinanie sportowe wymaga 
ciągłości, wielu miesięcy 
systematycznej pracy. A w moim 
przypadku ta ciągłość zaburzana 
była kilkutygodniowymi wypra-
wami. Oczywiście, przygotowu-
jąc się do wypraw, trenowałem 
w skałkach, bo to dobra podbu-
dowa do późniejszej wspinaczki 
w górach wysokich, jednak 
podczas wypraw w góry wysokie 
tę „skałkową” formę szybko się 
traci i trzeba potem zaczynać 
niemal od zera. Z tych też 
względów mój poziom we wspi-
naczce sportowej utrzymywał się 
przez wiele lat na jednakowym 
poziomie – niezłym, ale 
nie wysokim. W tym roku 
jednak, na skutek epidemii, nie 
ma wypraw i spowodowanych 
nimi przerw w treningu, dlatego 
moja sportowa, wspinaczkowa 
forma dopisuje. Kilka dni temu 
zrobiłem zresztą „życiówkę” 
– pokonałem najtrudniejszą 
drogę sportową w swoim życiu, 
co jest dla mnie źródłem wielkiej 
satysfakcji.

można powiedzieć, że dobrze się 
składa, bo na przyszłorocznych 
igrzyskach olimpijskich 
w tokio po raz pierwszy rozdane 
zostaną medale we wspinaczce 
sportowej...
– Niezły żart… Określiłbym 
siebie jako średniozaawanso-

wanego wspinacza sportowego, 
bez wyczynowych ambicji 
medalowych. Wspinaczka 
sportowa to po prostu nie moja 
specjalność i traktuję ją bardziej 
jako hobby i element treningu. 
Chociaż prawdę mówiąc, 
to obecne moje wspinanie 
sportowe, w które się bawię, jest 
pod kątem treningu poniekąd 
sprzeczne ze wspinaczką 
wysokogórską i mojego trenera 
Karola Henniga przyprawia 
o ból głowy. Wiem, że cza-
sami chciałbym wszystkiego 
po trochu – szybko poruszać się 
w górach wysokich i jednocześ-
nie dobrze wspinać się sportowo. 
Nie do końca da się to pogodzić, 
a już na zawodowym poziomie – 
na pewno nie.

takiego roku jeszcze nie było – 
bez wypraw w himalaje i góry 
wysokie.
– Choć niektórzy z moich zna-
jomych wyjeżdżają do Pakistanu 
lub do Ameryki Południowej, 
to po pierwszym lockdownie 
zdecydowałem, że nie ma sensu 
robić poważnych planów 
wyprawowych na rok 2020. 
Organizacja wprawy to duży 
wysiłek organizacyjny, czasowy, 
logistyczny, finansowy. W takich 
czasach łatwo sobie wyobrazić 
sytuację, że zaplanuję wyprawę, 
zbiorę fundusze, zespół, 
a na kilka dni przed odlotem 
zamkną lotniska… Postanowi-
łem poczekać, przeznaczyć ten 
czas na trening, na wspinanie 
techniczne.

podczas tych epidemicznych 
miesięcy długo w domu pan nie 

zabawił. rower to nowa pasja?
– Zdecydowanie tak. Początek 
epidemii rzeczywiście spędzi-
łem w domu i jak większość 
sportowców trenowałem 
on-line. Przyznam, że solidnie 
się przykładałem. Dużo ludzi 
przytyło, ja schudłem, popra-
wiłem kondycję. Uregulowałem 
rytm życia – bez wyjazdów, 
spotkań, prelekcji łatwiej było 
o regularne posiłki, więcej 
snu i więcej czasu na treningi. 
Kiedy jednak w kwietniu 
minął lockdown, ale nadal 
niewskazane było jeździć 
w skałki i w góry, do których 
zresztą, mieszkając w małej wsi 
w Wielkopolsce, i tak mam da-
leko, przesiadłem się na rower. 
Coś musiałem robić, bo jestem 
osobą uzależnioną od ruchu, 
od aktywności fizycznej, 
a okolica, w której mieszkam, 
sprzyja podróżowaniu rowerem 
po leśnych drogach i wśród pól. 
Jestem człowiekiem, lubiącym 
wyzwania, dlatego wysoko 
zawiesiłem sobie poprzeczkę 
– postanowiłem wystartować 
w ultramaratonie rowerowym 
„Wisła 1200”. Polega on 
na przejechaniu 1200 km 
wzdłuż Wisły – od źródeł 
rzeki na Baraniej Górze do jej 
ujścia w pobliżu Gdańska. 
To jedna z najtrudniejszych, 
jeśli nie najtrudniejsza tego 
typu impreza rowerowa 
w Polsce. Byłem ciekaw, 
czy w ciągu trzech miesięcy 
od zakupu roweru i pokonania 
pierwszych 100 km, dam 
radę przejechać taki dystans, 
debiutując w zupełnie nowej 
dla mnie dyscyplinie. W planie 

miałem dojechanie do mety 
w założonym przez organi-
zatorów limicie 200 godzin. 
Tymczasem ukończyłem wyścig 
w niezłym czasie 131 godzin. 
Na 400 zawodników, z których 
300 ukończyło zawody, zająłem 
101. miejsce. A więc „prawie 
pierwsza setka”... Myślę, że cze-
kają mnie kolejne rowerowe 
wyzwania – zostałem niedawno 
ambasadorem szwajcarskiej 
firmy BMC i dostałem nową 
maszynę typu gravel, będącą 
połączeniem roweru szosowego 
i górskiego. Bardzo mi ten typ 
roweru odpowiada, bo lubię 
szybką jazdę, ale w terenie, 
po nieutwardzonych drogach.

trochę wspinania i podróżowania 
jednak było. wyjazd w alpy 
i przejście drogi cassina na piz 
badile, skałki podczas festiwalu 
podróżniczego na egzotycznej 
wyspie reunion, potem festiwal 
w opolu, a teraz grecja…
– Kiedy pojawiły się pierwsze 
możliwości wyjazdów, pojecha-
łem na Piz Badile. Od dawna 
chciałem przejść drogę Cassina 
na północnej ścianie, ale nigdy 
nie było na to czasu. To 900 
metrów trudnego, technicznego, 
wspinania. Potem był wyjazd 
na Festiwal Filmów Podróżni-
czych na Reunion – przepiękną 
wyspę na Oceanie Indyjskim. 
Pobyt tam także wiązał się 
ze wspinaniem, ale przy okazji 
polatałem też na paralotni, spró-
bowałem kanioningu, żeglowa-

łem i surfowałem. Prowadziłem 
również prelekcje on-line, 
zresztą w sieci można znaleźć 
wideorealizację dwóch moich 
prelekcji – z wyprawy zimowej 
na K2 i letniej na Gasherbrum II. 
Jak pan wspomniał, odwiedziłem 
festiwal w Opolu, a za kilka 
dni, jeśli nie odwołają, mam 
spotkanie w Toruniu.

decyzja o przesunięciu wyprawy 
na zimę 2021/2022 jest 
zrozumiała. czy są podejmowane 
jakieś działania związane z tym 
przedsięwzięciem?
– Robienie tak dużego projektu 
w obecnej sytuacji byłoby 
po prostu skrajnie nieodpo-
wiedzialne, więc rozumiem 
i wspieram decyzję Piotrka 
Tomali, szefa Polskiego 
Himalaizmu Zimowego. Mam 
nadzieję, że w czasie kolejnej 
zimy zawitamy pod K2, jednak 
na ten temat najlepiej by się 
wypowiedział szef PHZ.

jak poinformował phz, ostatnią 
wyprawę na k2 śledziło ponad 
303 mln ludzi na całym świecie, 
a ekwiwalent reklamowy tylko tej 
wyprawy wyceniony został na 91 
mln złotych. media zmieniają 
himalaizm, wy natomiast jesteście 
postrzegani niczym gwiazdy 
sportu. to panu odpowiada?
– I tak i nie. Akurat 
ta wyprawa i akcja na Nanga 
Parbat rzeczywiście okazały 
się wyjątkowo medialne. 
Odkąd zostałem zawodowym 

himalaistą, przyzwyczaiłem się 
do obecności mediów w moim 
sportowym życiu. Już podczas 
moich wcześniejszych wypraw, 
np. na Nanga Parbat, byli 
ze mną w bazie dziennikarze. 
Jednak muszę przyznać, że ska-
la zainteresowania medialnego 
po powrocie do kraju z K2, 
była trochę onieśmielająca. 
W pewnym momencie było 
to wręcz męczące. Ale godzę 
się na to, taka jest po prostu 
kolej rzeczy. Z drugiej strony 
rozgłos medialny jest potrzebny 
w każdej dyscyplinie, ułatwia 
wiele spraw, także pozyski-
wanie pieniędzy na kolejne 
wyprawy. Czasy, kiedy alpiniści 
pomalowali trzy kominy 
i za zarobione pieniądze 
zorganizowali wyprawę, już 
minęły. Dziś musimy szukać 
pieniędzy u sponsorów, a ci 
są zainteresowani medialnym 
rozgłosem. Generalnie – nie 
skarżę się, nie narzekam, 
bo czy nam się to podoba, czy 
nie, z mediami musimy żyć. 
Na dobre i na złe...

na jednym ze spotkań mówił pan 
o wyprawie na kanczendzongę 
z denisem urubko po tym, jak 
został zawieszony program polski 
himalaizm zimowy. i o tym, 
że nie mając pieniędzy zaczął 
pan zbiórkę internetową. efekt 
przeszedł wówczas oczekiwania. 
jak pan powiedział: „himalaiści 
nie mają stadionów, podium, 
medali, ale wtedy poczułem się, 

poZdrowienia Z Kalimnos
rozMawiaMy z czoŁowyM polsKiM hiMalaistą, honorowyM obywateleM Miasta tychy, aDamem BIeLeCKIm.

Adam Bielecki pozdrawia wszystkich tyszan i czytelników „Twoich Tychów”.

Wspinaczkę sportową traktuję jako hobby i element treningu.

epideMia zMUsza wszystKich do zMiany planów, wprowadza w codzienne 
życie wiele ograniczeń, stawia znaK zapytania przed najbliższą i dalszą 
przyszŁoŚcią. nie inaczej jest w przypadKU hiMalaistów. gdyby to byŁ 
norMalny czas, powoli KończyŁyby się przygotowania do ziMowej wyprawy 
na K2, a nadchodziŁy eMocje i tygodnie oczeKiwań na poMyŚlne wieŚci spod 
niezdobytego ziMą ostatniego oŚMiotysięczniKa. taK się jednaK nie staŁo, 
z powodU zagrożenia epideMicznego wyprawę jUż w czerwcU postanowiono 
przeŁożyć na ziMę 2021/2022. co zateM hiMalaiŚci robią w czasie epideMii? 
na pewno się nie nUdzą. taK przynajMniej jest w przypadKU adaMa bielecKiego, 
Który obecnie przebywa na grecKiej wyspie KaliMnos.
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Łącznie 
na KonKUrs trafiŁo 
340 prac wyKonanych 
w techniKach 
MalarsKich 
i rysUnKowych, grafiKi, 
rzeźby oraz ręKodzieŁa 
artystycznego z 63 
placóweK. w stosUnKU 
do roKU UbiegŁego 
to ponad 20 więcej. 
nagrodzono 21 prac 
oraz wyróżniono 
Kolejnych 28, 
zaŚ na wystawę 
zaKwalifiKowaŁo się 
ponad 60 dzieŁ.

– Jesteśmy przeszczęśliwi z tego-
rocznej frekwencji – ekscytuje się 
Maciej Gruchlik, dyrektor MDK 
nr 1. – Obawialiśmy się, że przez 
tę pandemię zainteresowanie 
konkursem spadnie, a zamiast 
tego wzrosło. Mocno promowa-
liśmy nasz konkurs w internecie, 
co przyniosło rezultaty. Wysłały 
do nas prace oczywiście placów-
ki z Tychów, Bierunia czy Miko-
łowa, ale pojawiły się również 
Leżajsk, Włocławek, Poznań czy 
Drawsko Pomorskie. Najmłodsi 
uczestnicy mieli po 5 lat, najstarsi 

to już osoby pełnoletnie. Główny-
mi celami konkursu są utrwala-
nie i przechowywanie w pamięci 
chlubnych dziejów historii i kul-
tury Polski, w związku z ważny-
mi rocznicami przypadającymi 
w obecnym roku. Nie bez znacze-
nia jest również wychowywanie 
w duchu szacunku dla wartości 
narodowych, patriotycznych i ro-
dzinnych. Przeglądając nadesłane 
prace, można być pewnym, że te 
wartości w młodym pokoleniu 
są wciąż żywe – dodaje.

Zgłaszane prace korespondo-
wały z siedmioma zadanymi te-
matami: upamiętnianie Powstań 
Śląskich, 100. rocznica wybuchu 
II Powstania Śląskiego; 75. rocz-
nica zakończenia II wojny świa-
towej, prace inspirowane patrio-
tyczną twórczością artystów rodu 
Kossaków: Juliusza, Wojciecha, 
Jerzego i Karola, Zofii, Marii Paw-
likowskiej-Jasnorzewskiej, Mag-
daleny Samozwaniec; osiągnięcia 
wielkich Polaków i Polek, ważne 
wydarzenia i miejsca historycz-
ne; 100. rocznica urodzin papie-
ża Jana Pawła II przypadająca 
w 2020 roku; bohaterowie i klimat 
baśni polskich (dla dzieci w wieku 
4-9 lat); patriotyzm polskich ro-

dzin na przestrzeni dziejów, ob-
chody świąt państwowych.

Przeglądu nadesłanych mate-
riałów dokonało jury w składzie 
Aneta Mlaś (tyska artystka), Ma-
rek Knapczyk (historyk, dyrektor 
SP 3 w Tychach związany od lat 
z konkursem) oraz Maciej Gru-
chlik (przedstawiciel organizato-
rów, dyrektor MDK 1). – Byłam 
pod ogromnym wrażeniem nade-
słanych prac – komentuje Aneta 
Mlaś. – Już 13-letnie dzieci prezen-
tują ogromną świadomość opero-
wania obrazem. Prace były świet-

nie zaprojektowane, przemyślane 
i nie mniej dobrze wykonane. Wi-
dać było, że większość autorów po-
święciła sporo czasu na etapie kon-
ceptualizacji. Głównie mieliśmy 
do czynienia z rysunkiem i malar-
stwem, ale trafiło się również rę-
kodzieło... a nawet piernik. Proszę 
nie pytać, jak smakował – śmieje 
się jurorka.

30 listopada Młodzieżowy 
Dom Kultury udostępni podsu-
mowanie konkursu w swoich me-
diach społecznościowych.
KaMil peszat ●

wychowanKowie 
MŁodzieżowego doMU 
KUltUry, a doKŁadnie 
grUpa teatralna „pi 
yinga”, zdobyli grand 
prix na xxV zaMKowych 
spotKaniach teatralne 
o laUr „zŁotego 
gargUlca” w szydŁowcU. 
wybór laUreatów nie 
byŁ Łatwy. poMiMo 
pandeMii i związanych 
z nią trUdnoŚci, 
pozioM zgŁoszonych 
do KonKUrsU speKtaKli 
byŁ bardzo wysoKi.

Po obejrzeniu dziewięciu prezen-
tacji konkursowych w kategorii 
teatrów młodzieżowych, jury 
postanowiło przyznać „Złotego 
Gargulca” wychowankom Mo-
niki Szydłowieckiej. Tyszanie 
na konkurs wysłali zarejestrowa-
ny wcześniej spektakl „Łysa śpie-
wacza” Eugéne Ionesco. – Uważa-
na jest za jedną z najważniejszych 
sztuk teatru absurdu. Trudno 
szukać w niej wartkiej akcji, lo-
giczności wydarzeń scenicznych, 
działania przyczynowo-skutko-
wego, głębokiego rysu psycho-
logicznego postaci. Bohaterowie 
dramatu są sztuczni, grotesko-
wi, odrysowani „grubą kreską”. 
Wzięliśmy na warsztat tekst Io-
nesco, aby w krzywym zwierciad-
le pokazać relacje międzyludzkie, 
współczesny brak komunikacji, 
a nawet brak chęci zrozumienia 
i wejścia w szczery dialog z dru-

gim człowiekiem. Każdy tu gra 
dla siebie i o sobie, czasami udaje, 
że słucha, zaśmiewa się z cudzych 
żartów, nakłada maskę, zamyka 
się we własnej sztucznej formie, 
stwarza pozory. Jednak pod płasz-
czykiem absurdu i groteskowego 
śmiechu próbujemy zadać wi-
dzowi pytanie: „Jak bardzo żyje-
my koło siebie, a nie ze sobą? ” 
– tłumaczy reżyser Monika Szyd-
łowiecka.

Jury w składzie: Edward Gra-
mont (założyciel teatru alterna-
tywnego Terminus A Quo dzia-
łającego od 1976 roku w Nowej 
Soli, aktor, reżyser większości 
sztuk zespołu) oraz Jerzy Kaszu-
ba (absolwent Akademii Prak-
tyk Teatralnych w Gardzienicach, 
aktor, reżyser i pedagog teatral-

ny) zachwyciło się grupą z tyskie-
go MDK. – Bardzo pomysłowy 
spektakl z precyzyjną reżyserią. 
Doceniliśmy różnorodność ruchu 
na scenie, oryginalną scenografię, 
świetne kostiumy oraz perfekcyj-
ną grę aktorów, którzy wspaniale 
wykonali swoje role. To było praw-
dziwie i absurdalnie wyśmienite 
przedstawienie – podsumowali 
podczas ogłoszenia werdyktu.

Nagranie spektaklu powsta-
ło głównie z myślą o cyklu „Te-
atr na piątkę, teatr na szóstkę”. – 
Cykl rozpoczęliśmy w ubiegłym 
roku i raz w miesiącu, przez cały 
rok szkolny, wystawialiśmy na-
sze spektakle w tyskich szko-
łach i przedszkolach. Niestety, 
z powodu tegorocznej pandemii 
musieliśmy zmienić trochę for-

mułę. Dlatego też zarejestrowa-
liśmy „Łysą śpiewaczkę”, by móc 
ją pokazywać w tyskich placów-
kach zdalnie. Oczywiście, po-
siadając profesjonalnie nagrany 
materiał, zdobyliśmy możliwość 
uczestnictwa w przeglądach on
-line, czego efektem jest Grand 
Prix w Szydłowcu, gdzie w Szyd-
łowieckim Domu Kultury wygra-
ła grupa Szydłowieckiej – śmieje 
się reżyserka.

Wysoki poziom spektaklów „Pi 
Yingi” można tłumaczyć ogrom-
nym, jak na wciąż młody zespół, 
doświadczeniem scenicznym. Nie-
którzy aktorzy rozpoczęli swoją 
przygodę z teatrem w MDK nr 1 
jeszcze w przedszkolu, zaś aktual-
nie wybierają się na studia. – Jedni 
z moich wychowanków są z nami 
już kilkanaście lat. Zaczynali jako 
kilkuletnie dzieci, a dziś są już 
dorosłymi osobami. To niezwy-
kle doświadczenie móc im towa-
rzyszyć przez taki ogromny szmat 
czasu. Dzięki temu potrafią na sce-
nie pokazać zgranie i wyrobioną 
już świadomość sceniczną. Inna 
grupa, którą prowadzę, „Skrza-
ty” przemianowała się ostatnio 
na „Anonimowych”, bowiem na-
stolatkom poprzednia nazwa wy-
dała się już mocno nieaktualna – 
dodała M. Szydłowiecka.

W zwycięskim spektaklu za-
grali: Julia Arendowska, Małgo-
rzata Majewska, Natalia Pytel, Ma-
rek Rybarczyk, Dawid Sozański, 
Krzysztof Szoster oraz Monika 
Wieczorek. KaMil peszat ●

jakbym miał za sobą cały stadion 
kibiców”. dużo ma pan takich 
dowodów sympatii, uznania 
ze strony fanów?
– To rzeczywiście była wyjątko-
wa sytuacja, co poniekąd także 
zawdzięczam mediom, bo dzięki 
nim mam kontakt z fanami, 
kibicami. Nieraz mogłem się 
przekonać, jak wiele osób śledzi 
to, co robię w górach, że się 
tym emocjonują i mi kibicują. 
Dlatego bardzo cenię sobie każde 
spotkanie, każdą rozmowę i róż-
ne dowody sympatii i uznania, 
zwłaszcza na Śląsku i w Tychach, 
które zawsze będą moją „małą 
Ojczyzną”.

ma pan żonę i dwoje dzieci. czy 
rodzina zmienia sposób patrzenia 
na różne sytuacje, które zdarzają 
się w górach?
– Wiele osób sądzi, że założenie 
rodziny zmienia postrzeganie 
ryzyka w górach, ale myślę, 
że bezpiecznym wspinaczem 
stałem się już wcześniej. Dlatego 
w tych kategoriach nie widzę 
zmiany w mojej działalności 
w wysokich górach. Jednak dużą 
zmianą po założeniu rodziny jest 
to, że podczas wypraw po prostu 
bardzo za nią tęsknię. Kiedyś 
dłuższe wyjazdy nie były dla 
mnie problemem. Potrafiłem 
cały ten mój dom spakować 
do plecaka, bo tak naprawdę mój 
dom był tam, gdzie ja byłem. 
Teraz to się zmieniło – tęsknię 
za dzieciakami i rozłąka bardziej 
mi doskwiera.

pasją pana żony są konie. pan 
także jeździ?
– Staram się, jak mogę... 
Żona rekreacyjne się wspina, 
ja rekreacyjne jeżdżę konno. 
Jestem jednak przekonany, 
że niebawem mój pięcioletni 
syn będzie jeździł lepiej ode 
mnie. Konie nie są moją 
pasją, zdecydowanie bardziej 
odpowiadają mi dyscypliny, 
w których sam kontroluję 
sytuację. W jeździe konnej 
trzeba się dogadać z żywym 
stworzeniem, które często 
ma inny pomysł na rzeczywi-
stość niż ja.

kilka lat temu ukazała się książka 
„spod zamarzniętych powiek”. 
pewnie często pan słyszy: kiedy 
będzie następna?
– Plany wydawnicze są, 
bo lada moment ukaże się 
mapa-zdrapka Tatr, w której 
przygotowanie byłem zaangażo-
wany. Na mapie będzie można 
zdrapać i odsłonić zdobyte 
przez siebie szlaki turystyczne 
i szczyty. Dodatkowo wraz 
z ekspertami – Wojtkiem 
Szatkowskim i Adamem Śmiał-
kowskim – przygotowaliśmy 
specjalną nakładkę, która będzie 
odkrywała wspinaczkową stronę 
Tatr, odsłaniając najważniejsze 
ściany, miejsca działalności 
taterników. Dołączone do niej 
będą QR-kody, które przeniosą 
użytkowników na stronę 
internetową z filmami, 
w których opowiadam o swoich 
przygodach związanych z kon-
kretnymi tatrzańskimi ścianami 
i drogami wspinaczkowymi, 
które w Tatrach pokonałem. 
Z kolejną książką natomiast 
się nie spieszę. Przyznam, 
że napisanie „Spod zamar-
zniętych powiek” było dość 
wyczerpującym procesem, poza 
tym zbierałem do niej materiały 
przez 20 lat. Potrzebuję więc 
czasu, by powstało coś nowego. 
Chciałbym, by była to naprawdę 
dobra książka, dlatego muszę 
zmartwić tych, którzy myślą, 
że jej wydanie nastąpi szybko.

za kilka miesięcy odbędzie 
premiera filmu „broad peak”, 
w którym pana zagra dawid 
ogrodnik. czego się pan spodziewa 
po tym filmie?
– Cała ekipa bardzo profesjonal-
nie podeszła do pracy. Polecieli 
do Karakorum, zdjęcia kręcili 
w autentycznych plenerach, 
kilka tygodni spędzili także 
w Alpach na dużej wysokości, 
co z pewnością było poważnym 
wyzwaniem dla wszystkich. 
Bardzo szanuję reżysera Leszka 
Dawida i myślę, że to będzie 
dobry film, autentyczny, 
pełen emocji i pięknych zdjęć. 
Przyznam, że czekam na niego 
z niecierpliwością. Spotkałem się 
rzecz jasna z Dawidem Ogrod-
nikiem i zaplanowana na dwie 
godziny rozmowa trwała… cały 
dzień. Wziąłem go też na ściankę 
wspinaczkową, bo to dobre 
miejsce, by rozmawiać o górach.
rozMawiaŁ:
leszeK sobieraj ●

poZdrowienia Z Kalimnos
rozMawiaMy z czoŁowyM polsKiM hiMalaistą, honorowyM obywateleM Miasta tychy, aDamem BIeLeCKIm.

Wspinaczkę sportową traktuję jako hobby i element treningu.

sZydłowieCKa wygrywa 
w… sZydłowCu
tysKa grUpa teatralna zdobyŁa gŁówną nagrodę Na XXV ZamKoWyCh SPoTKaNIaCh TeaTraLNyCh o Laur 
„ZłoTeGo GarGuLCa” W SZyDłoWCu.

dumni i Zdolni
aż 63 placówKi z caŁej polsKi WZIęły uDZIał W XV oGóLNoPoLSKIm KoNKurSIe PLaSTyCZNym „jeSTeŚmy DumNI 
Z PoLSKI”, orGaNIZoWaNym PrZeZ młoDZIeżoWy Dom KuLTury Nr 1.

Nadesłane prace prezentowały bardzo wysoki poziom.
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Scena z nagrodzonego w Szydłowcu spektaklu „Łysa śpiewaczka”.
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twoje tychy: – proszę opowiedzieć 
o latach dzieciństwa, które 
upłynęło pani na wsi lubelskiej.
Aniceta Napieraj: – Urodziłam 
się w domu w małej miejsco-
wości Strzelce koło Nałęczowa, 
w rodzinie rolników. Ojciec 
Aleksander, były więzień Maj-
danka, zajmował się uprawą zie-
mi. Mama Małgorzata pomagała 
mu i zajmowała się domem oraz 
dziećmi. Miałam dwóch młod-
szych o 8 lat braci-bliźniaków: 
Zbigniewa i Bogusława, którymi 
musiałam się często opiekować. 
W czasie gdy moje rówieśnice 
beztrosko biegały i grały w klasy, 
ja musiałam wymyślać zabawy 
dla bliźniaków, aby ich czymś 
zająć. W pamięci utkwiły 
mi pokazy szybowcowe, które 
wtedy były wielkim wydarze-
niem w okolicy. Bardzo chciałam 
je obejrzeć i dołączyłam niosąc 
braci na rękach do biegnących 
koleżanek.
Koło domu biegały kury, kaczki, 
indyki, obowiązkowo musiał 
być pies i kot. Były też krowy. 
Mój ojciec był pasjonatem 

koni. Bardzo dbał o swoje dwa 
konie pociągowe, które były 
jego dumą. Nie miałam wiele 
zabawek, ale do dziś pamiętam 
prawdziwą plastikową lalkę, 
na którą długo czekałam. Wcześ-
niej babcia Stanisława, która 
z nami mieszkała, robiła mi lalki 
szmaciane. Często ją prosiłam 
o śpiewanie przyśpiewek. 
Miała ładny głos. Do końca życia 
pamiętała mszę po łacinie, którą 
ćwiczyła z chórem kościelnym. 
Nie mogę powiedzieć, że chodzi-
łam do przedszkola. Był to krótki 
epizod w moim życiu. Rodzice 
posłali mnie do przedszkola 
w Nałęczowie, którego dyrektor-
ką była moja ciocia. Jednak nie 
dla mnie było życie na komendę. 
Wolałam zabawy na świeżym 
powietrzu we własnym 
środowisku, bez obowiązkowego 
leżakowania po obiedzie.

to chyba trudno było pani 
w murach szkolnych, gdzie zabawa 
się skończyła i przyszedł czas 
na prawdziwą naukę i obowiązki?

– W wieku 7 lat rozpoczęłam 
siedmioletnią szkołę pod-
stawową im. S. Żeromskiego 
w Nałęczowie. Przeszłam przez 
nią zasilając taki „plankton” 
szkolny. Nie wysilałam się 
i nie udzielałam społecznie. 
Uczniowie miastowi trzymali 
ze sobą, a my wsiowi staliśmy 
na boku, obserwując czym 
Nałęczów żyje. Byłam typową 
humanistką i bardzo lubiłam 
czytać, co zawdzięczam moim 
rodzicom, którzy nie mieli nawet 
ukończonej szkoły podstawowej, 
ale z książką w wolnych chwilach 
się nie rozstawali. Mama czytała 
„ówczesne harlekiny”, które 
czasem jej podbierałam, mimo 
że nie wszystko rozumiałam. 
Tata czytał wszystko związane 
z II wojną światową, nawet moje 
lektury szkolne. Miło wspomi-
nam moją wychowawczynię Ma-
rię Chodorowską, który pokazała 
nam jaki piękny jest świat książki 
i że warto czytać. W klasie 
piątej do planu lekcji została 
włączona historia. Na jednej 
z lekcji nauczyciel przyłapał 

mnie na czytaniu „Nędzników” 
V. Hugo, którą wypożyczałam 
z biblioteki. Hmm! „Nędznicy”? 
Czy nie jesteś za młoda na takie 
lektury? – spytał. Klasa wybuchła 
śmiechem i dostałam ksywę 
„Nędznica”.

szkoła podstawowa szybko 
się skończyła i chyba pani się 
ucieszyła, nie za bardzo angażując 
się w jej życie, stojąc na uboczu 
i obserwując. czy podobnie było 
w szkole średniej?
– W wieku 15 lat rozpoczęłam 
Technikum Ekonomiczne. 
Zamieszkałam w internacie, 
co na początku wcale nie było 
takie łatwe, bo wszystko trzeba 
było robić na komendę. Dla 
mnie to było 50 miesięcy (nie 
licząc wakacji) Big Brothera. 
Ale wytrwałam. O typie szkoły 
zadecydowali rodzice. Nie 
przejawiałam zainteresowania 
uprawą ziemi. Stwierdzili, 
że skoro nie zostanę na gospo-
darce, która była przeznaczona 
dla braci, to technikum da 
mi gwarancję otrzymania 
posady biurowej, co wtedy 
było nobilitacją dla dziewczyny 
ze wsi. O ile w szkole podsta-
wowej byłam szarą myszką, 
to w średniej rozwinęłam 
skrzydła. Już nie byłam Nędzni-
cą, tylko na tablicy wypisałam 
moje oryginalne imię Aniceta, 
aby wszyscy go się nauczyli. 
Wzbudziłam zainteresowa-
nie. Okazało się, że jestem 
oczytana i zaczęto mnie 
słuchać. Stałam się pewnego 
rodzaju celebrytką szkolną, 
poczułam, że jestem coś 
warta i polubiłam moje imię 
(w domu nikt się tak do mnie 
nie zwracał). Nauczyciel 
języka niemieckiego Hubert 
Grusse wytłumaczył mi jego 
etymologię, że to grecka Nike. 
Poczułam się niezwyciężoną. 
Zrozumiałam, że wszystko 
mogę. Zaczęłam snuć plany, 
tańczyłam w zespole ludowym, 
bo to była moja pasja. Mimo, 
że natura nie obdarzyła mnie 
pięknym głosem, musiałam 
śpiewać w chórze szkolnym 
i to była dla mnie prawdziwa 
katorga. Czas szkoły średniej 
upłynął miło, byłam lubiana 
przez nauczycieli i dalej byłam 
humanistką. Przedmioty ścisłe 
nie szły mi dobrze, ale maturę 
zadałam bez problemu.

i co po maturze? wymarzyła sobie 
pani na pewno jakieś oryginalne 
studia?
– O tak! Wymyśliłam sobie 
hungarystykę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Marzył mi się 
zawód przewodniczki wycieczek 
turystycznych. Byłam wcześniej 
na obozie młodzieżowym nad 
Balatonem i ten kraj mnie zafa-
scynował. Niestety, uczelnia ode-
słała mi dokumenty, bo w owym 
roku nie było naboru. Nie było 
wtedy możliwości składania 
papierów na kilku kierunkach. 
Zostałam więc w domu i zanim 
się ogarnęłam, moja mama 

uległą poważnemu wypadkowi, 
leżała pół roku w szpitalu, 
więc ja musiałam zając się 
domem. Nauczyłam się gotować 
i robić tzw. „kompoty” z mięsa, 
czyli wekować. Mama wróciła 
do domu, ale niepełnosprawna 
i trudno było wyrwać się 
z domu. Ale wreszcie trafiła się 
okazja. Spotkałam na ulicy w Pu-
ławach koleżankę ze szkolnych 
lat, która pracowała w Urzędzie 
Miasta, który robił nabór 
do pracy w Czechosłowacji. 
Zakłady Azotowe w Puławach 
potrzebowały rur specjalnych, 
które w ramach RWPG (Rada 
Wzajemnej Pomocy Gospodar-
czej) produkowali Czesi. Nie 
mieli jednak wystarczających 
rąk do pracy. Pojechałam na 3 
lata na kontrakt. To był fajny 
czas, który miło wspominam. 
Ale tęskniłam za Polską. Gdy 
wróciłam, w telewizji zaczęto 
pokazywać Tychy jako stolicę 
polskiej motoryzacji. I to było 
coś dla mnie, chciałam być tam, 
gdzie coś się działo! Rodzicom 
nie za bardzo podobał się ten 
pomysł, ale wzięłam sprawę 
w swoje ręce.

i tak znalazła się pani w tychach. 
czy to był dobry wybór? jak 
wyglądały początki?
– Moje pierwsze spotkanie 
z Tychami nie było optymi-
stycznym doznaniem. Był luty 
1975 roku. Miasto było jednym 
wielkim placem budowy. Jak 
to zobaczyłam, to zwątpiłam 
w moją decyzję. Miałam 
ochotę wracać w rodzinne 
strony. Ale zgłosiłam się 
do biura, gdzie trwał nabór 
do FSM. Od razu dostałam 
zakwaterowanie w jakimś hotelu 
robotniczym i przydział pracy. 
Chciałam uciekać, ale pomy-
ślałam: spróbuję. Pojechałam 
do Bierunia do kadr, gdzie 
przyszedł po mnie mój przyszły 
szef wydziału Tadeusz Dusza 
i zaprowadził mnie na Wydział 
Służby Utrzymania Ruchu 
Tłoczni. I tak zostałam referent-
ką do wszystkiego. Nazywano 
mnie „piszpanią”. Bardzo dobrze 
mi się pracowało, mimo iż więk-
szość pracowników stanowiła 
płeć męska. Robili mi czasem 
na złość, ale ja nie byłam dłuż-
na. Po 3 latach wyszłam za mąż 
za kolegę z pracy, ponieważ 
bardzo chciałam mieć rodzinę. 
W listopadzie 1978 roku otrzy-
maliśmy przydział mieszkania, 
w którym mieszkam do dziś. 
W 1979 roku przyszedł na świat 
syn. Wykorzystałam urlop 
macierzyński i wychowawczy, 
a potem wróciłam do pracy 
do budynku dyrekcji jako 
księgowa. Naliczałam „ręcznie” 
wynagrodzenia pracowników 
fizycznych. Nie miałam z tym 
problemu, mimo iż przedmioty 
ścisłe nie były moją domeną. 
Po kilku latach podjęłam pracę 
w ZEG-u w księgowości. Były 
tam same kobiety i typowe 
babskie klimaty.

Po transformacji można było 
rozwinąć działalność gospodar-
czą. Pomyślałam, że spróbuję 
i w 1996 roku zajęłam się 
handlem. Otworzyłam sklepik 
w ogromnej SP nr 37. Przez 
3 lata był to interes życia! 
Mąż musiał dowozić towar, 
który schodził z półek jak ciepłe 
bułeczki. Potem nastała epoka 
rozliczania PIT. Nie było biur 
rachunkowych, więc takowe 
otworzyłam i tak się zaczął nowy 
okres w moim życiu – rozlicza-
nie firm. W 1997 roku weszła 
ustawa o doradztwie podatko-
wym, uzupełniłam wymagane 
wykształcenie i otworzyłam 
biuro. Po 8 latach zostałam 
doradcą „przez zasiedzenie” 
i jestem nim do dzisiaj. Biuro 
po mnie przejęła wnuczka, która 
wcześniej mi pomagała.

mimo, że jest pani na emeryturze, 
to dalej udziela się pani 
zawodowo. czy ma pani wolny czas 
na swoje pasje życiowe?
– Nie mam go zbyt wiele, gdyż 
od kilku lat zajmuję się moim 
synem, którego stan zdrowia 
ulega pogorszeniu i po śmierci 
ojca zostałam mu tylko ja. Moje 
zdrowie też szwankuje, więc 
nie mogę się za dużo wysilać, 
ale doradzam, gdy ktoś z moich 
byłych klientów prosi o radę. 
Lubię spacerować, ale nie 
na długich dystansach. Mam 
liczne grono przyjaciół, chociaż 
nie należę do żadnego klubu czy 
stowarzyszenia. Spotykamy się 
często w różnych grupach przy 
różnych okazjach i wspominamy 
dawne czasy.

Żyjemy w dziwnych czasach 
z pandemią covida 19 w tle. nie jest 
łatwo. szczególnie młodzi ludzie 
patrzą z niepokojem w przyszłość. 
co w życiu zdaniem pani jest 
najważniejsze, mimo wszystko?
– Według mnie na różnych 
etapach życia co innego jest 
ważne. Ale szacunek dla 
każdego człowieka nie ma granic 
wiekowych. Najgorszy jest 
fanatyzm w każdej postaci i brak 
dialogu. W młodości to ja byłam 
dla siebie ważna. Chciałam 
realizować, to co chciałam, 
a nie to co wymagali ode mnie 
inni. Po ustabilizowaniu się 
i założeniu rodziny, warto było 
zrezygnować z własnych inspi-
racji i liczyć się z rodziną mimo 
trudności. Po śmierci męża 
myślałam, że będę mogła zrobić 
coś dla siebie, ale okazało się, 
że życie pisze swój scenariusz. 
Mówi się, że jak chcesz Pana 
Boga rozśmieszyć, to opowiedz 
mu o swoich marzeniach. Nie 
żałuję lat młodości, w których 
traciłam czas na szaleństwa. 
Teraz ważne jest, aby nie bać się 
przyszłości, nie ulegać katastro-
ficznej wizji świata, bo Covid 
19 to nowe wyzwanie, któremu 
trzeba podołać. Trzeba je przyjąć 
z pokorą. Każde pokolenie 
ma swoje Westerplatte!
rOZmaWiała:
DaNuta WeNcel ●

„babciU, dziadKU, opowiedz swoiM wnUczętoM”

KaŻdy ma swoje westerplatte
„jeŚli chcesz być nadzieją przyszŁoŚci, MUsisz przejąć pochodnię od swojego dziadKa i babci”- powiedziaŁ papież franciszeK podczas Światowych dni MŁodzieży 
w polsce w lipcU 2016 roKU. na ŁaMach „echa” w latach 2016-2018 UKazywaŁy się wywiady z seniorKaMi i senioraMi z cyKlU „babciU, dziadKU opowiedz swoiM 
wnUczętoM”. powstaŁa z nich KsiążKa, Która UKazaŁa się we wrzeŚniU 2019 roKU. wywiady cieszyŁy się dUżą popUlarnoŚcią nie tylKo wŚród lUdzi starszych, 
sięgali po nie MŁodzi odKrywając w nich różne cieKawe, czasaMi historyczne rzeczy. na proŚbę trs wracaMy do rozMów z tysKiMi senioraMi tyM razeM 
na ŁaMach tygodniKa twoje tychy w nadziei, że będą one wsparcieM na te trUdne czasy pandeMii KoronawirUsa, Które KiedyŚ Miną.

aNiceta NaPieraj, lat 71, emerytowana księgowa, czynna jako doradca podatkowy. Wdowa, ma syna 
Zbigniewa i pasierbicę annę, 2 wnuczki: Paulinę i martę oraz prawnuczkę Natalię. Była radną ostatniej 
kadencji przed transformacją, ławnikiem sądowym w mikołowie, dużo czyta różne gatunki literatury, 
gra w sudoku i inne gry usprawniające pamięć.
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trasa: Tychy – Urbanowice – 
Bieruń – Górki – Chełm Śląski 
– Dziećkowice
Plaża – Granice – Imielin – Świ-
niowy – Rachowy – Jaroszowice 
– Urbanowice – Tychy.
DystaNs: 60 km.
śreDNi cZas PrZejaZDu: 
4 godziny,
stOPień truDNOści: łatwa.
OPis trasy: startujemy z Parku 
Południowego (tężnia) i jedzie-
my przez Urbanowice do Bie-
runia. Z rynku kierujemy się 
w ul. Krakowską i potem prosto 
– do skrzyżowania z ul. Chemi-
ków, skręcamy w lewo (kościół 
św. Walentego) i jedziemy pro-
sto znanym nam już szlakiem 
ks. Jana Kudery, by przy sta-
wach skręcić w prawo, a następ-
nie w lewo.

Dalej – zgodnie ze szlakiem – 
jedziemy do drogi nr 44 (ul. Tu-
ryńska) i przejeżdżamy na dru-
gą stronę. Kierujemy się prosto 
do ul. Hodowlanej, skręcamy 
w lewo i dalej szlakiem, skręca-
jąc łukiem w prawo. Po przeje-
chaniu przez tory, dojeżdżamy 
do ul. Szenwalda (Górki), dalej 
w prawo (trasy rowerowe propo-
nowane wg. koncepcji Śląskiej 
Sieci Tras Rowerowych), a na-
stępnie prosto do skrzyżowania 
z ul. Bogusławskiego. Kierujemy 
się w lewo i po pokonaniu ostre-

go zakrętu w prawo, jak prowa-
dzi droga, przez potok Goławie-
cki. Za nim skręcamy w prawo, 
dojeżdżając do stawu Kudrowiec, 
skręcamy w lewo, by na ul. Odro-
dzenia skręcić w prawo dojechać 
do Chełmu Śląskiego.

Tutaj skręcamy w lewo 
w ul. Śląską, potem w ul. Bukie-
tową i dalej prosto do drogi nr 
934 (ul. Chełmska). Dojeżdża-
my do ul. Kurpińskiego (po lewej 
stronie widoczna Smutna Góra) 
i dalej do ul. Górnośląskiej. 
Skręcamy w lewo, jedziemy 
prosto „Szlakiem Hołdunow-
skim” wzdłuż rzeki Imielin-
ki aż do ul. Gamrot. Skręcamy 
w lewo, następnie w prawo i da-
lej jak prowadzi szlak – mię-
dzy Zbiornikiem Dziećkowice 
a stawem do ul. Podłuże. Je-
dziemy prosto zgodnie ze szla-
kiem skręcając w prawo, potem 
w lewo w ul. Wandy i dalej pro-
sto (ul. Wandy zakręca w lewo) 
do ul. Malczewskiego.

Skręcamy w prawo i jedziemy 
wzdłuż zbiornika Dziećkowice 
(z prawej strony) i dojeżdżamy 
do ul. Maratońskiej. Po skrę-
cie w prawo i w lewo dojeżdża-
my do drogi nr E-40. Następnie 
łukiem w lewo (po lewej stro-
nie widoczna Góra Gąsiorowa 
273 m) jedziemy do ul Zachę-
ty. Przejeżdżamy na drugą stronę 

A-4 i skręcamy w prawo. Kieru-
jemy się do ul. Satelickiej, mija-
my ul. Wyzwolenia i skręcamy 
w lewo (szlak ks. Jana Kudery). 
Dalej – do drogi 934 (ul. Imie-
lińska) i prosto w ul. Apteczną, 
by następnie skręcić w prawo 
w ul. Św Brata Alberta. Jedzie-
my prosto przez tory kolejowe 
i dalej ul. Gwarków do ul. Hoł-
dunowskiej. Potem na ul. Mur-
ckowskiej, skręcamy w lewo i do-

jeżdżamy do ul. Kraszewskiego, 
ul. Pokoju, by następnie przeje-
chać przez Ośrodek Rekreacyj-
no-Wypoczynkowy Zalew (Lę-
dziny) obok KWK Ziemowit 
do ul. Paderewskiego.

Skręcamy w lewo w ul. Pokoju 
i przejeżdżamy przez tory kole-
jowe. Następnie – w prawo (Ra-
chowy) i dalej prosto wzdłuż to-
rów do ul. Szenwalda. Skręcamy 
w prawo i ponownie przejeżdża-

my przez tory kolejowe. Jedzie-
my prosto ul. Jagiellońską, na-
stępnie ul. Lędzińską do ronda, 
a potem do ul. Kontnego. Na-
stępnie prosto do skrzyżowania 
i skręcamy w lewo w ul. Wygody 
do ul. Mysłowickiej, przez dro-
gę nr 44 (Turyńska) dojeżdżamy 
do Oświęcimskiej.

Skręcamy w prawo i dalej 
prosto do Urbanowic, a po-
tem skręt w lewo – w ul. Głów-

ną i jedziemy przez Urbanowi-
ce aż do lasu. Przez las jedziemy 
jak prowadzi droga, by skręcić 
w lewo, następnie wjeżdżamy 
w ul. Frycza Modrzewskiego 
i tunelem (droga nr 1 Beskidz-
ka) do ul. Edukacji. Podróż koń-
czymy na ścieżce rowerowej, 
którą dojeżdżamy do ul. Wy-
szyńskiego, dalej ul. Armii Kra-
jowej – do al. Piłsudskiego.
ls ●

pierwsze w tychach 
specjalne znaczniKi 
totUpoint, UŁatwiające 
porUszanie się 
po MieŚcie osoboM 
niewidoMyM, pojawiŁy 
się w UbiegŁyM roKU. 
wKrótce zostanie 
zaMontowanych 
Kolejnych 17 taKich 
pUnKtów. w sUMie będzie 
ich jUż 52. tyM saMyM 
tychy będą piątyM 
w polsce najlepiej 
oznaKowanyM dla 
niewidoMych MiasteM. 
po Łodzi (132), gdańsKU 
(103), poznaniU (90) 
i wrocŁawiU (56).

Znaczniki montowane są w punk-
tach najbardziej newralgicznych 
i niebezpiecznych dla niewido-
mych m.in. przejściach dla pie-
szych, dworcach, przystankach 
komunikacji miejskiej czy przy 
schodach. Niewidomi zgodnie 
chwalą system i od początku 
zabiegali o to, by takich punk-
tów było w mieście jak najwię-
cej. W listopadzie zostaną one 
zamontowane w kolejnych 17 
miejscach.

– W tym roku większość 
znaczników zostanie zamontowa-
na przy przejściach dla pieszych 
często odwiedzanych przez nie-
widomych, zgodnie z sugestiami 
osób korzystających z tego syste-
mu. Dwa znaczniki zostaną za-
montowane na ulicy Sikorskiego, 
ułatwiając dostanie się na teren 
Ośrodka Wypoczynkowego Pa-
procany oraz przy wschodnim 

oraz północnym wejściu na teren 
ośrodka. Znaczniki pojawią się 
także na przejściu przy Wyszyń-
skiego (w pobliżu Szpitala Woje-
wódzkiego Megrez i przychodni). 
Na ulicy Edukacji i Budowlanych 
zostanie zamontowanych 5 znacz-
ników, ich lokalizacja będzie znaj-
dowała się w bliskiej odległości 
od przystanków znajdujących się 
w ciągu tych dwóch ulic (np. przy 
Krytej Pływalni). Punkty Totupo-
int zostaną zamontowane także 

na czterech przejściach dla pie-
szych na ulicy Jaśkowickej i Pił-
sudskiego, a także przy sklepach 
odwiedzanych przez osoby nie-
widome m.in. na os. Z-1 – mówi 
Błażej Bronowski z Tyskiego 
Koła Polskiego Związku Niewi-
domych.

przy wsparciu miasta
Przy wsparciu finansowym 

Miasta Tychy, tyskie koło PZN 
realizuje obecnie 3 projekty:

–  Przestrzeń bez barier – działa-
nia aktywizujące na rzecz śro-
dowiska osób niewidomych 
i niedowidzących w Tychach

–  Przestrzeń bez barier – działa-
nia aktywizujące na rzecz śro-
dowiska osób niewidomych 
i niedowidzących w Tychach 
(edycja II)

–  Prowadzenie programu z zakre-
su rehabilitacji społecznej.

Pierwsze dwa projekty polega-
ją przede wszystkim na ułatwie-

niu dostępu do przestrzeni miej-
skiej i instytucjonalnej osobom 
niewidomym i niedowidzącym. 
To właśnie w ramach „Przestrze-
ni bez barier” na terenie miasta 
zostało w poprzednich latach za-
montowanych 35 takich znacz-
ników.

W ramach programu z zakresu 
rehabilitacji społecznej organizo-
wane są z kolei zajęcia z zakresu 
mobilności. – Zajęcia obejmują 
naukę poruszania się samodziel-

nie w przestrzeni publicznej dla 
osób słabowidzących i niewido-
mych, ćwiczenia usprawniające 
widzenie, pomoce usprawniają-
ce widzenie i wykonywanie czyn-
ności dnia codziennego. Zajęcia 
są dostosowane dla potrzeb osób 
z nich korzystających i organi-
zowane są w miejscu zamiesz-
kania tych osób – dodaje Błażej 
Bronowski.

W ramach projektu prowa-
dzony jest także Punkt Infor-
macji dla Osób Niepełnospraw-
nych, z którego korzystając 
członkowie Tyskiego Koła oraz 
inne niepełnosprawni miesz-
kańcy Tychów. – Pomagamy 
osobom niewidomym oraz oso-
bom z inną niepełnosprawnoś-
cią w załatwianiu spraw urzędo-
wych (m.in. pomoc w uzyskaniu 
świadczeń, wypełnianie druków 
formularzy). Organizujemy co-
roczny konkurs „Czytam i piszę 
brajlem”, którego celem jest po-
sługiwanie się pismem punkto-
wym. W ramach zagospodaro-
wania czasu wolnego odbywają 
się także zajęcia z muzykotera-
pii – podkreślają członkowie 
Związku.

Tyskie Koło Polskiego Związ-
ku Niewidomych współpracu-
je także z innym organizacjami 
pozarządowymi działającymi 
na terenie Tychów np. z Klu-
bem Seniora w ramach współ-
pracy z fundacją International 
Bund Polska.

Miasto Tychy rocznie na wspar-
cie Polskiego Związku Niewido-
mych przeznacza blisko 38 tys. 
złotych. (Mn) ●

łatwiej prZejśĆ prZeZ uliCę
Kolejne pUnKty dźwięKowe DLa NIeWIDomyCh W TyChaCh.

Jeden ze znaczników znajduje się na budynku Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości.
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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 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.

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

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 MALO-
WANIE 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 

Introligatornia poleca usługi w zakresie 
introligatorstwa ogólnego 883 422 322

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. 

finanse:

praca:
Bar obiady domowe Tychy zatrudni 
kucharkę, pełny wymiar lub week-
endy 516 175 264 
Agencja Ochrony zatrudni do pracy w 
Tychach i w najbliższej okolicy na sta-
nowisku: pracownik ochrony. Wymaga-
my: - niekaralności - dyspozycyjności 
- umiejętności współpracy w zespole 
Oferujemy: - elastyczny grafik - atrak-
cyjne wynagrodzenie - gwarantujemy 
wynagrodzenie wypłacone do 10 dnia 
każdego miesiąca. Więcej informacji pod 
nr tel. 32 219-25-57 

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
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 
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

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

Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. BN VOTUM: 501 503 735.
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
GARAŻ TYCHY I OKOLICE KUPIE 504 469 
375

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

SPRZEDAM

Sprzedam działkę o pow. 1250m2. Na 
działce znajduje się dom jednorodzinny 
oraz myjnia samochodowa. Działka po-
siada dwa osobne wjazdy. Tychy tereny 
przemysłowe tel. 785 833 856 
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

Wynajmę mieszkanie 58m2 II piętro oś. N 
tel: 666 865 777 

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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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 512 555 
035
Do wynajęcia pokój umeblowany, kuchnia 
609 192 905
Wynajmę pokój jednoosobowy 665 272 
715

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

Tychy, os. N, M-3 , 8 piętro, 51,5m2, cena 
259000zł VIPART 509 733 977
Czechowice, M-2 , 7 piętro,31,2m2,cena 
150000zł, VIPART 790 855 188
Tychy os. Z, M-3, 49,6 m2, 2 piętro, cena 
245000zł VIPART 501 396 663
Tychy lokal na sprzedaż ,150m2, parter, 
cena 640000zł VIPART 501 396 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko. pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 
966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 
3137m2, cena 130000zł VIPART 501 396 
663
Ty c h y  Wa r t o g ł o w i e c ,  d z i a ł k a , 
pow.1277m2, cena 166010zł VIPART 790 
855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
59160zł VIPART 509 733 966
Bojszowy, działka od 900m2 cena 126zł/
m2  VIPART 501 396 663
Gostyń, działka, pow.762m2m2,cena 
114300zł VIPART 501 396 663
Orzesze,DOM WYNAJEM, cena 2000zł+ 
media VIPART 501 396 663
Tychy, M3 WYNAJEM, cena od 1250zł+ 
media VIPART 509 733 966

Kupię mieszkań za gotówkę oferuję dobre 
warunki mogą być zadłużone oraz do re-
montu 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 H 4 pokoje 65 m2 po general-
nym remoncie, częściowo umeblowane 
i wyposażone duży balkon balkon niska 
zabudowa tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl www.ihn.com.pl
Tychy os M 3 pokoje 48 m2 duży bakon, 
II piętro niska zabudowa pilna sprzedaż, 
cena 239.400 tel. 696-493-977 www.
ihn.com.pl
Tychy os D 3 pok po remoncie, balkon, 
cena 285.000 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Tychy os B mieszkanie po remoncie niski 
blok www.ihn.com.pl 886-309-196
Do Wynajęcia Mikołów centrum 3 pok z 
miejscem parkingowym i komórką loka-
torską cena 1500 zł +media tel. 504- 476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os E 2 pokoje 37 m2 
3 piętro cena 1350 zł+media+kaucja 
tel.696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje w nowym bu-
downictwie z garażem cena najmu 2100 
zł+media+kaucja tel. 696 493 977 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje w nowym budow-
nictwie cena 1790 zł+media+kaucja 
tel.696493977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1700+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 470.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Katowice na sprzedaż dom z dwoma ga-
rażami 690.000 zł tel. 504-476-805 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
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
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/ mce 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 zapy-
taj 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

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
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
Zamiana mieszkania na mniejsze lub 
większe zadzwoń 519 595 671, 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 
wynajęcia 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, os. G, 2 pokoje, 38 m2, I piętro, niski 
blok, cena 255.000 zł, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, os. N, ul. Nałkowskiej, 2 pokoje, 
43,6 m2, 10/13 p., cena 199.000 zł, 519 
595 674, www.ASTON.com.pl
Tychy, ul. Cicha, super układ, dwa balkony, 
mieszkanie jasne, stan do remontu, 3p., 
50 m2, cena 215.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100

 Tychy, ul. Sikorskiego, 55 m2, 3 pokoje, 
duży balkon na południe z widokiem na 
las, blok z 2008 r., winda, 3p., cena 330.000 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, os. B, 3 pokoje, 68 m2, I piętro, niski 
blok, nowa cena 310.000 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, os. H, 4 pokoje 78 m2, nowy blok, 
duży taras, cena 599.000 zł, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Mieszkanie w domu jednorodzinnym, stan 
po remoncie, pokój z kuchnią, mieszkanie 
nieumeblowane, 1000 zł/mc plus media 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Kawalerka Tychy os. E, 30 m2, mieszkanie 
umeblowane, 1050 zł/mc opłaty www.
ASTON.com.pl 728-713-101
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 mieszkanie Tychy, ul. Skal-
na, pow. 37 m2, 2 pokoje, umeblowane, 
blok z windą czynsz 1700 zł/mc+ media, 
519 595 671, www.ASTON.com.pl
Tychy, Żwaków, do wynajęcia 3 pokoje, par-
ter domu jednorodzinnego, 74 m2, możli-
wość korzystania z ogródka, czynsz 1.900 
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 Cztery Pory Roku, 50 m2, 
2 pokoje, nowy blok, całkowicie umeb-
lowane, 2100 zł/mc www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy, do wynajęcia 3 pokoje z dużym ta-
rasem, os. Ł, 70 m2, 3 piętro, niski blok, w 
pełni umeblowane i wyposażone, czynsz 
2.100 zł/mc, 519 595 674, www.ASTON.
com.pl
Do wynajęcia apartament 96 m2 Tychy, 
ul. Czarna, 4 pokoje, umeblowane, ogró-
dek, 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
Kobiór, ul. Błękitna, 707 m2, działka bu-
dowlana w super lokalizacji, wszystkie 
media w granicy i na działce, droga asfal-
towa, cena 165.000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-671
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji 
całkowicie uzbrojona, ogrodzona, zago-
spodarowana, z małym domkiem, cena 
299.000 zł www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do 
sprzedania 4 działki pow. 920 m2, 989 
m2, 1056 m2, 1077 m2, cena 99 zł/m2, 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła - duży wybór, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice, śliczna działka w dru-
giej linii zabudowy 840 m2, cena 179.000 
zł, www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Mąkołowiec 896 m2, działka bu-
dowlana w super lokalizacji, wszystkie 
media cena 260.000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Lędziny Goławiec, super miejsce, ostat-
nia wolna działka 900 m2 w kompleksie 
kilkunastu parceli, 731-713-100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, 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 399.000zl 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Działka Góra gm. Miedźna 3000 m2, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
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
Działki w Beskidach duży wybór www.
ASTON.com.pl 531-823-300
Jankowice koło Pszczyny, nowoczesny 
dom z całym wyposażeniem, cena 780 
000 zł, 519 595 674, 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 budynek 
usługowo-mieszkaniowy w stanie suro-
wym zamkniętym o pow. 224 m2, działka 
878 m2, cena: 550.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy, Stare Tychy, ul. Damrota, dom sze-
regowy, o pow. 325 m2, działka 607 m2, 
cena: 730.000 zł  www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, ostat-
ni segment, cena 759.000 zł, 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Tychy Balbina, dom wolnostojący do ka-
pitalnego remontu, pow. 180 m2, działka 
885 m2, cena 800.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1.399.000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec, ogromny dom wolno-
stojący, pow. 504 m2, działka 1715 m2, 
cena 2.850.000 zł www.ASTON.com.pl 
731-713-100
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
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

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 
ŁAZISKACH 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
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
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/indomotychy

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:

To ja – Rudzik! Żywy, wesoły piesek, 
chętny do przytulania. Jestem dość 
duży – za kolano, 
jestem szorstko-
włosy. Kolor – 
jasnorudy. Cze-
kam w schronisku 
w Sosnowcu. Przy-
jedź po mnie :)

Kontakt: Ania 508 818 821

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.
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iNfOrmatOr kiBica

hOkej. phl: 13.11 GKS Ty-
chy – energa Toruń (godz. 18), 
15.11 Zagłębie Sosnowiec – 
GKS Tychy (17).
P i ł k a N O ż N a.  i  l iga: 
15.11 Górnik łęczna – GKS 
Tychy (16); iV liga: 14.11 
GKS I I  Tychy  –  Kuźnia 
ustroń (11); liga okręgo-
wa. i grupa: 11.11 Wisła 
Wielka – oKS Zet Tychy 
(13.30), 14.11 oKS Zet Ty-
chy – rudołtowice (13.30); 
grupa ii:  11.11  ogrod-
nik Cielmice – Sokół Wola 
(13.30), 14.11  Bestwina 
– ogrodnik Cielmice (13.30); 
klasa a: 11.11 Siódemka 
Tychy – Brzeźce (13.30), 
11.11 Studzionka – juWe 
jaroszowice (14), 14.11 
juWe jaroszowice – Sió-
demka Tychy (14); klasa b: 
11.11 Tysovia – Niepokorni 
orzesze (13.30), (awansem 
Czułowianka Tychy – GKS 
II Pniówek 5:4), 14.11 Nad-
wiślan Góra – Czułowianka 
Tychy (13.30), 15.11 GKS II 
Pniówek – Tysovia (11.30).
futsal. i liga: 14.11 GKS 
Futsal Tychy – BSF Bochnia.
kOsZykóWka. i liga: 11.11 
Górnik Wałbrzych – GKS Ty-
chy (16), 14.11 GKS Tychy 
– Wisła Kraków (18).
siatkóWka. ii liga męż-
czyzn: 14.11 aZS Politech-
nika opolska – TKS Tychy; 
i liga śląska kobiet: 14.11 
Polonia łaziska – TKS ekobet 
Tychy. ls ●

to najlepszy start 
KoszyKarzy gKs tychy 
w historii ich występów 
w i lidze – seria szeŚciU 
Meczów bez porażKi 
wywindowaŁa zespóŁ 
toMasz jagieŁKi w 
tabeli, ale tyszanie 
Mają jeszcze dwa 
zalegŁe Mecze. w sobotę 
gKs tychy poKonaŁ 
Kolejnego rywala 
– Kotwicę KoŁobrzeg, 
a eMocji nie braKowaŁo 
do ostatniej syreny.

Pierwszą zdobycz punktową za-
notowali po dwóch minutach ko-
szykarze Kotwicy i początek spot-
kania wyraźnie należał do gości, 
którzy objęli prowadzenie 5:2. Do-
piero Kędel zagrał bardziej prze-
bojowo, co przyniosło efekt punk-
towy. Goście cały czas prowadzili, 
agresywnie grali w obronie, sku-
tecznie rozbijając ataki tyszan. Po-
goń tyszan za rywalami okazała się 
skuteczna. Na niespełna 3 minuty 
przed końcem pierwszej kwarty 
objęli oni prowadzenie 17:16 i, jak 
się później okazało, nie oddali go 
już do końca meczu.

Do drugiej odsłony druży-
na Tomasza Jagiełki przystąpi-
ła z pięciopunktową zaliczką. 
Punktowanie ponownie roz-
począł Kędel, szkoda jednak, 
że gospodarzom długo nie uda-
wało się wstrzelić z dystansu, 
bo ich przewaga byłaby bardziej 
okazała. Uważniej teraz zaczę-
li grać w defensywie i rywale 
mieli problemy, by powiększyć 
swój dorobek punktowy. Przewa-
ga GKS nie była na tyle jednak 
duża, by mogli zwolnić tempo. 

Kotwica, która do Tychów przy-
jechała po pierwsze wjazdowe 
zwycięstwo pokazała, że potra-
fi wykorzystać każde potknięcie 
gospodarzy. Pod koniec kwarty 
gospodarze przejęli jednak kon-
trolę na przebiegiem gry i znów 
odskoczyli rywalom, kończąc 
pierwszą połowę 47:35.

Na początku trzeciej kwarty 
Kotwica zaatakowała, a tyszanie 
dość długo nie potrafili skutecz-
nie odpowiedzieć na punktowe 
zdobycze rywali. Po 1,17 min.w 
goście doprowadzili do stanu 
47:40 i trener Jagiełka poprosił 
o czas. Po przerwie impet rywali 
nieco osłabł, a chwilę później ty-
szanie znów wyszli na 12-punk-
towe prowadzenie. Obraz gry 
do końca się nie zmienił i GKS 
dość spokojnie wygrał tę kwartę, 
prowadząc w meczu 72:60.

Pytanie czy tyszanie sięgną 
po szóste zwycięstwo zadawa-

li sobie z pewnością wszyscy, 
którzy śledzili przebieg meczu 
na portalu PZKosz. Dwanaście 
punktów przed ostatnią odsłoną 
to niemała zaliczka. Przebojowa 
akcja Woronieckiego przynio-
sła kolejną zdobycz, przybliża-
jąc tyszan do zwycięstwa. Jednak 
w końcówce było trochę emo-
cji, bo kiedy zegar pokazywał 3,5 
minuty do końca meczu, prze-
waga GKS stopniała do 6 punk-
tów. Tyski szkoleniowiec ponow-
nie wziął czas, by wybić rywali 
z uderzenia i dać odetchnąć swo-
im koszykarzom. Były to dość 
nerwowe chwile, bo w końców-
ce goście znów odrobili stra-
tę. Ale przy stanie 90:87 Tru-
bacz wykonywał rzuty osobiste 
i ostatecznie ustalił wynik me-
czu na 92:87. W ekipie gospoda-
rzy najskuteczniejszy okazał się 
Kędel, zdobywając 28 punktów 
(11/18 z gry, w tym 4/6 za trzy). 
Zanotował też 9 zbiórek.
gks tychy – kOtWica kO-
łOBrZeg 92:87 (23:18, 24:17, 
25:25, 20:27).
gks: Kędel 28, Śpica 18, Trubacz 
11, Karpacz 9, Stryjewski 9, Wo-
roniecki 7, Grochowski 6, Wrona 
4, Jakacki 0.

Tabela I ligi, miejsca 1-8 (licz-
ba meczów, punkty, zwycięstwa, 
porażki):

1. Czarni Słupsk 7 13 6-1
2. łowicz 8 13 5-3
3. gks tychy 6 12 6-0
4. Wałbrzych 7 12 5-2
5. Śląsk II 7 12 5-2
6. Decka 8 11 3-5
7. WKK Wrocław 5 9 4-1
8. Wisła 7 9 2-5 
ls ●

Piłka NOżNa. liga OkręgO-
Wa, I grupa. Po trzech remisach 
i porażce w ostatnich meczach, 
piłkarze OKS Zet Tychy sięg-
nęli po pełną pulę, wygrywając 
w meczu ze Studzienicami 1:0. 
Gola zdobył Krzysztof Krupiń-
ski. Po 14 meczach tyszanie zaj-
mują 6. miejsce w tabeli z 18 pkt. 
Zespół nie ma już szans na awans 
do czołowej czwórki, która grać 
będzie w drugiem etapie rozgry-
wek o awans.

Z kolei w grupie II Ogrodnik 
Cielmice nie sprostał Pasjona-
towi Dankowice, przegrywając 
1:3. Drużyna Grzegorza Chrząś-
cika zajmuje 5. miejsce w tabe-
li z 26 pkt. Drużyna zachowała 
szanse na grę w gronie czterech 
najlepszych ekip, tym bardziej, 
że w ostatnich meczach spotka się 
z niżej notowanymi rywalami.
klasa a. Piłkarze JUWe Jaroszo-
wice odnieśli efektowne zwycięstwo 
ze Stalą Chełm 5:0 i nadal zajmu-
ją drugie miejsce w tabeli z 27 pkt, 
za Studzionką – 31 pkt. Przegrała 

natomiast w wyjazdowym meczu 
Siódemka Tychy – 0:3 ze Zniczem 
Jankowice i po tym spotkaniu jest 
na 13. miejscu z 11 pkt
klasa B. Nadal nie wiedzie się 
piłkarzom Tysovii, którzy odnoto-
wali siódmą porażkę. Tym razem 
wysoko, bo 0:5 przegrali z Fortuną 
Wyry. Nie traci natomiast impetu 
Czułowianka, która odniosła pią-
te z rzędu zwycięstwo, wygrywa-
jąc z Niepokornymi Orzesze 7:1. 
Drużyna zajmuje drugie miejsce 
w tabeli razem z Wisłą Wielką – 
po 30 pkt. Prowadzi rezerwa Go-
czałkowic – 36 pkt. Tysovia jest 
na 11. miejscu – 9 pkt.
siatkóWka. i liga śląska. 
Drużyna TKS Ekobet Tychy na-
dal bez wygranej. W sobotnim 
meczu nasze siatkarki przegrały 
z MKS Imielin 1:3 (16:25, 20:25, 
25:18, 26:28).
tks ekOBet: Divis, Dubrawska, 
Raczyńska, Szczepaniak, Zaza-
kowny, Biszczanik, Neterowicz, 
Poks, Graboń, Będkowska, Tyś-
kiewicz. ls ●

na piłkarskich boiskach i siatkarskich parkietach.

zetKa Poza czwórKą

ZwyCięsKa seria trwa
szósta wygrana TySKICh KoSZyKarZy

W niedzielę, na torze FCA ro-
zegrano przedostatnią w tym 
roku eliminację samochodo-
wych mistrzostw Tychów. Im-
preza odbyła się bez publicz-
ności.

Ostatecznie rozstrzygnięcia tego-
rocznej rywalizacji nastąpią 6 grud-
nia podczas 8. Rundy SMT Barbór-
ka Tyska. O niedzielnej, siódmej 
eliminacji napiszemy w najbliż-
szym wydaniu „TT” ls ●

samochodowe mistrzostwa Tychów.

Przedostatnia Prosta

W środę, 11.11 GKS czeka trudny 
pojedynek z Górnikiem Wałbrzych.
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legnicKi sędzia MareK 
opalińsKi pewnie dŁUgi czas 
będzie w tychach Uważany 
za persona non grata. 
w Minioną niedzielę swoją 
bŁędną decyzją odebraŁ 
bowieM piŁKarzoM gKs dwa 
cenne pUnKty.

Podopieczni trenera Artura Der-
bina lubią w tym sezonie dobrze 
rozpoczynać swoje spotkania. 
Niedzielna potyczka z Puszczą 
nie była bowiem pierwszym me-
czem, w którym GKS bardzo 
szybko objął prowadzenie. W 6 
min. najpierw po wolnym Łuka-
sza Grzeszczyka „Trójkolorowi” 
wywalczyli rzut rożny, a chwilę 
później dośrodkowanie spod cho-
rągiewki Łukasza Monety zamie-
nił na gola bardzo mocnym strza-
łem głową Szymon Lewicki.

Kilka minut później mogło 
być 2:0, ale po kolejnym wolnym 
Grzeszczyka piłka o centyme-
try minęła spojenie słupka z po-
przeczką. W ogóle stałe fragmen-
ty gry w wykonaniu gospodarzy 
stanowiły ich najgroźniejszą broń 
– w pierwszej połowie meczu jesz-
cze Kamil Szymura, po wolnym 
Grzeszczyka, posłał piłkę głową 
minimalnie nad poprzeczką. Nie 
wiadomo też jak zakończyłaby się 
solowa akcja Monety w 38 min., 
gdyby wychodzący na czystą po-
zycję tyszanin nie został zatrzyma-
ny faulem. Tę część meczu zakoń-
czył atak GKS, po którym obrońca 
Puszczy… przelobował własnego 
bramkarza, jednak piłka wylądo-
wała na górnej części siatki.

Po zmianie stron mecz znacz-
nie stracił na atrakcyjności. Go-
ście z Niepołomic nie pokazywali 
nic ciekawego i nie mogli znaleźć 
sposobu na dobrze broniących ty-
szan, z kolei gospodarze też chyba 
postawili na holowanie korzyst-
nego rezultatu do końca. Gra to-
czyła się zatem głównie w środku 
pola, mnożyły się faule, a piłka-
rze częściej leżeli na murawie niż 
biegali po niej.

Gdyby piłkarze Artura Derbi-
na przycisnęli bardziej lub wyko-
rzystali którąś z tych okazji, któ-
re mieli, zwycięstwo i trzy punkty 
mieliby w kieszeni. Tymczasem 
na niewiele ponad kwadrans 
przed końcem gry stracili dwa 
punkty, a ściślej – zostały im one 
ukradzione przez sędziego, który 
podyktował rzut karny za zagra-
nie ręką Bartosza Szeligi. Czy była 
to ręka, łokieć, biodro czy oboj-
czyk – możemy się długo spierać. 
Jedno natomiast nie ulega wąt-
pliwości: sporne zagranie miało 
miejsce co najmniej pół metra 
przed boczną linia pola karnego 
i nijak nie zasługiwało na podyk-
towanie jedenastki, co dowodziły 
liczne powtórki telewizyjne.

W ostatnich dziesięciu minu-
tach oglądaliśmy napór wście-
kłych gospodarzy, ale zaowo-
cował on jedynie nieuznanym 
golem Lewickiego z minimalne-
go spalonego.

Szkoda tych dwóch punktów, 
bo mogły one na dobre uloko-
wać GKS w czołowej szóstce, 
zwłaszcza, że przed tyszanami 
bardzo trudne spotkania z ze-

społami czołówki. Najbliższy już 
w najbliższą niedzielę z Górni-
kiem Łęczna na wyjeździe.
gks tychy – PusZcZa Nie-
POłOmice 1:1 (1:0). Gole: Le-
wicki (6') oraz Stefanik (73' z kar-
nego).
gks tychy: Jałocha – Szeliga, 
Nedić, Szymura, Stefaniak – Biel 
(74' Steblecki), Paprzycki (63' 
Norkowski), J. Biegański (74' J. 
Piątek), Grzeszczyk, Moneta (90' 
Połap) – Lewicki. Żółte kartki: 
Paprzycki, J. Biegański, Grzesz-
czyk i Lewicki.

W pozostałych meczach 11. 
kolejki: Miedź – Widzew 1:1, Ter-
malica – Łęczna 2:1, Odra – Ja-
strzębie 0:2, ŁKS – Chrobry 4:0, 
Stomil – Radomiak 0:1, Zagłębie 
– Korona 1:3, Sandecja – Arka 
1:5, Bełchatów – Resovia 3:0.
wojciech wieczoreK ●

i liga
1. Termalica 10 27 18:4
2. łKS 9 25 24:4
3. łęczna 9 20 14:4
4. odra 10 20 9:8
5. gks tychy 11 19 17:10
6. arka 10 18 18:8
7. radomiak 10 17 16:12
8. miedź 11 14 15:13
9. Puszcza 9 12 9:11
10. Korona 9 12 9:12
11. Widzew 10 12 8:13
12. Bełchatów 10 10 7:10
13. Stomil 10 10 7:10
14. Chrobry 10 9 9:18
15. Zagłębie 10 7 9:12
16. resovia 10 7 8:17
17. jastrzębie 10 4 7:18
18. Sandecja 10 1 6:26

uKradZione punKty
KoszMarny bŁąd sędziego PoZBaWIł TySZaN ZWyCIęSTWa.

To nie był najlepszy mecz w wykonaniu tyszan, niemniej jednak powinni byli go wygrać, co utrudnił sędzia.

„Gramy dla Was” – baner tej treści został przez piłkarzy i trenerów wywieszony na pustych trybunach.
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z jak złoto Maćka Maika
jeDNym Z BOhateróW Xii letNich igrZysk 
ParaOlimPijskich Był tyski PłyWak maciej maik. 
WłaśNie miNęłO 20 lat OD jegO sukcesóW W syDNey.

Ledwie pod koniec września 2000 roku z basenu wyszli multime-
daliści Igrzysk olimpijskich Inge de Bruijn i Pieter van hoogen-
band z holandii, czy australijczyk Ian Thorpe, ich miejsce w Syd-
ney International aquatic Centre zajęli pływacy-paraolimpijczycy. 
XII Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Sydney trwały od 18 do 29 
października 2000 roku. Była to pierwsza w historii paraolim-
piada, zorganizowana na antypodach.

W polskich mediach o imprezie było niewiele, tyle, ile wystu-
kały światowe agencje. W programach telewizyjnych ani śladu 
zmagań paraolimpijczyków. Dopiero kilkanaście lat później akcja 
samych sportowców (jej pomysłodawczynią była tyszanka Karo-
lina hamer) nazwana „Tak dla rio! ”, spowodowała, że telewizja 
publiczna zdecydowała się na relacje z wybranych dyscyplin 
rozgrywanych w 2016 roku w Brazylii Igrzysk Paraolimpijskich.

Wróćmy jednak do Sydney. jednym z bohaterów polskiej 
ekipy był 16-letni tyszanin maciej maik, uczeń Liceum ogólno-
kształcącego im. C.K. Norwida. Najmłodszy pływak w polskiej 
ekipie, ale to on jako jedyny w biało-czerwonej reprezentacji 
sięgnął po złoty medal. Zdobył go na dystansie 100 m stylem 
grzbietowym, bijąc jednocześnie rekord świata wynikiem 
1.02,31 min. jak nam z powrotem otworzą baseny, to spró-
bujcie osiągnąć na takim dystansie choć zbliżony rezultat. 
Powodzenia!...

W pływaniu kategorie niepełnosprawności określają liczby 
od 1 do 14. maciek (niepełnosprawny od urodzenia, urodził się 
bez prawej nogi) startował w kategorii S10 („zawodnicy z mini-
malną niepełnosprawnością fizyczną, uprawniającą do udziału 
w zawodach pływania osób z niepełnosprawnością.”)

maik w Sydney oprócz „złota” wywalczył dwa srebrne medale 
na 100 m st. klasycznym i 200 m st. zmiennym oraz punktowane 
miejsca: na 400 m st. dowolnym był piąty, a na 100 m delfinem 
– siódmy. Nic dziwnego, że promieniał radością. W sieci można 
obejrzeć materiały o olimpijskim sukcesie maika i posłuchać jego, 
pełnych emocji i wzruszenia, wypowiedzi tuż po zwycięstwie. opo-
wiadał przed kamerą, że trenuje od 8 lat po kierunkiem mirosława 
jakubczyka i że jak tylko dotrze na widownię, to weźmie komórkę 
i zadzwoni z dobrymi wieściami do rodziny w Tychach.

Po sukcesie w Sydney maik powiększał medalową kolek-
cję. Przygotowywał się do matury, myślał o studiach, dlatego 
ogromnym szokiem była wiadomość z marca 2003 roku o jego 
samobójstwie. jeszcze na kilka dni przed śmiercią wygrał zawo-
dy w Płocku, bijąc na pięciu dystansach rekordy świata.

od 2008 roku na tyskiej pływalni odbywa się ogólnopolski 
Integracyjny miting Pływacki im. maćka maika. Najnowsza edy-
cja została rozegrana w październiku br.
piotr zawadzKi, tysKa galeria sportU ●

alfabet tgs

Maciej Maik.

zd
jęc

ia:
 TG

S

pŁywacy MosM tychy 
KontynUUją Medalową 
serię w Mistrzostwach 
ŚląsKa. w dąbrowie 
górniczej rywalizowaŁy 
zawodniczKi 
i zawodnicy 11-letni. 
wystartowaŁo prawie 
250 UczestniKów, a jedną 
z najliczniejszych 
byŁa licząca 22 osoby 
reprezentacja MosM 
tychy.

Wszyscy zawodnicy to uczniowie 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 
19, podopieczni trenerek: Justy-
ny Andrzejewskiej, Barbary Bara-
nowskiej i Aleksandry Radek.

Znakomicie spisała się Micha-
lina Ulman, podopieczna Alek-
sandry Radek, która została mi-
strzynią Śląska na dystansie 50 m 
stylem motylkowym, a ponad-
to wywalczyła brązowy medal 
na 100 m stylem dowolnym.

Jak się okazało, siłą tyskiej eki-
py były sztafety zarówno dziew-
cząt, jak i chłopców, gdyż wszyst-
kie startujące sztafety zdobywały 
medale. Dwa tytuły wicemistrzyń 
Śląska wywalczyły dziewczę-
ta na dystansie 4x50 m sty-
lem dowolnym i 4x50 m stylem 
zmiennym w składzie: Michali-
na Ulman, Lena Ponińska, Julia 
Musialska i Zuzanna Żerdka.

Chłopcy natomiast na dy-
stansie 4x50 m stylem dowol-
nym również wywalczyli srebr-
ny medal: Kuba Furtok, Jan 

Hyrnik, Kacper Kozik i Kac-
per Szczurek, który znakomicie 
popłynął na ostatniej zmianie. 
Sukces zanotowała także tyska 
sztafeta zmienna, która zdobyła 
brązowy medal. Tym razem wy-
stąpiła w składzie: Kuba Furtok, 
Olivier Nogalski, Paweł Radek 
i Kacper Szczurek, który został 
bohaterem wyścigu płynąc krau-
lem na ostatniej zmianie.

– Przed rokiem ta sama ekipa 
wywalczyła jeden medal w szta-
fecie dziewcząt, teraz tych medali 
mamy sześć i w sumie 10 zawodni-
ków stawało na podium – powie-
działa trener Aleksandra Radek. 

– To ogromny postęp i duży suk-
ces, po który nasi pływacy sięgnę-
li mimo pandemii i tego, że od 12 
marca do 1 czerwca ćwiczyli tyl-
ko w domu, bo prowadziliśmy tyl-
ko zajęcia zdalnie. Jak się okazało, 
zaangażowanie zawodników dało 
tak wspaniały efekt. Za pośredni-
ctwem „Twoich Tychów” chcę po-
dziękować rodzicom, którzy sami 
ćwiczyli z dziećmi, kupowali bież-
nie i inny sprzęt sportowy do ćwi-
czeń w domu, choćby maty, taśmy 
i ciężarki oraz dyrekcji naszej szko-
ły i MOSiR-u, że zrobili wszystko, 
abyśmy mogli trenować, jeśli tyl-
ko było to możliwe. ls ●

hokejowa reprezentacja grała 
towarzysko z Węgrami.

tysKie 
gole
Hokejowa reprezentacja Polski 
pod wodzą trenera Roberta Ka-
labera zakończyła zgrupowanie 
i wróciła z Węgier, gdzie roze-
grała dwa mecze. Oba niestety 
przegrała.

Ostatni raz biało-czerwoni za-
prezentowali się podczas luto-
wego turnieju w Nur-Sułtanie 
(Kazachstan), gdzie wygrali tur-
niej prekwalifikacyjny do Zimo-
wych Igrzysk Olimpijskich. Wy-
grana wówczas z gospodarzami 
3:2 dała polskim hokeistom pra-
wo startu w turnieju kwalifikacyj-
nym. Na kolejny mecz kadrowi-
czów musieliśmy czekać jednak 9 
miesięcy – do spotkań z Węgra-
mi. W pierwszym meczu, gra-
jąc w mocno okrojonym skła-
dzie, nasi hokeiści przegrali 2:5 
(0:2, 2:1, 0:2). W drugim było już 
znacznie lepiej, jednak i tym ra-
zem górą byli Węgrzy, wygrywa-
jąc 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Obie bramki 
dla biało-czerwonych zdobyli za-
wodnicy GKS Tychy. Pierwszego 
gola strzelił Christian Mroczkow-
ski i jest to jego pierwsza bram-
ka w biało-czerwonych barwach, 
a drugą Bartłomiej Jeziorski.

Lista nieobecnych w kadrze 
jest dość długa, z różnych wzglę-
dów w meczach z Węgrami nie 
mogli zagrać: Aron Chmielew-
ski, Krystian Dziubiński, Oskar 
Jaśkiewicz, Bartosz Ciura, Ma-
ciej Kruczek, Damian Kapica, 
Filip Komorski, Grzegorz Pasiut 
czy Paweł Zygmunt. ls ●

dwa medale miChaliny
pŁywacKich sUKcesów MosM CIąG DaLSZy.

Michalina Ulman, podopieczna 
Aleksandry Radek.

Pływacka reprezentacja MOSM Tychy 11-latków.
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jeszcze dwie KolejKi 
teMU drUżyna 
gKs fUtsal tychy 
znajdowaŁa się 
na ostatniM MiejscU 
podiUM i ligi, a teraz, 
po dwóch porażKach 
z nowinaMi i Unią, 
osUnęŁa się w tabeli. 
w sobotę podopieczni 
MichaŁa sŁoniny 
doznali w tarnowie 
czwartej w tyM sezonie 
porażKi.

Pewnym usprawiedl iwie-
niem słabszych niż oczekiwa-
no wyników tyszan jest fakt, iż 
od początku sezonu nie wystąpi-
li w optymalnym składzie. Także 
do Tarnowa zespół jechał osła-
biony, bowiem zabrakło kilku 
piłkarzy przebywających na kwa-
rantannie. I choć Unia jest benia-
minkiem, działacze postarali się 
o solidne wzmocnienia, w tym za-
wodnikami, którzy mają za sobą 
grę w Ekstraklasie.

Tyszanie dobrze zaczęli spotka-
nie, zdobywając prowadzenie jed-
nak potem dwie bramki strzelili 
rywale. Wyrównanie padło po in-
dywidualnej akcji Grzegorza Mig-
dała. Niestety, końcówka pierw-
szej połowy należała do Unii, 
która zdobyła dwa gole.

– Na drugą połowę wyszliśmy 
z planem gry wysokim pressin-
giem i to przyniosło efekt – po-
wiedział trener Michał Słonina. 
– Doprowadziliśmy do stanu 4:4, 

przeważaliśmy, kontrolowali-
śmy mecz, a kilka znakomitych 
sytuacji mogło przynieść piątą 
bramkę... Ale zdarzył się błąd – 
biegnąc z piłką Filip Krzyżow-
ski pośliznął się i piłka trafiła 
wprost do rywala, który od po-
łowy boiska ruszył sam na sam 
z bramkarzem i strzelił na 5:4. 
Wycofaliśmy bramkarza i do-
staliśmy koleją bramkę… Po-
tem goniliśmy wynik, ale się 
nie udało. Kilka błędów, a prze-
de wszystkim niska skuteczność 
nie pozwoliła na wywiezienie 
punktów z Tarnowa. Bo jeśli nie 
trafia się do pustej bramki, jak 
to było w przypadku sytuacji, 
które mieli Tomek Biernat, Ma-
rek Kołodziejczyk czy Grzegorz 
Migdał, to ciężko wygrać mecz. 
Atutem rywali był niewątpli-
wie bramkarz o bardzo dobrych 
warunkach fizycznych. Bywało, 
że widzieliśmy już piłkę w siat-

ce, zawodnicy dobijali po kilka 
razy, ale wszystko udawało mu 
się wybronić.
uNia tarNóW – gks fut-
sal tychy 8:5 (4:2). Bramki 
dla GKS: Kołodziejczyk 2, Mig-
dał, Bernat, Słonina.
gks futsal: Gruszczyński, 
M. Sitko – Słonina, Krzyżowski, 
B. Sitko, Bernat, Kołodziejczyk, 
Migdał, Pytel, Banaszczyk, Ko-
chanowski.
1. Polkowice 7 21 37-19
2. Sośnica 7 13 37-19
3. unia 7 12 30-29
4. heiro 6 11 33-28
5. Bochnia 7 11 35-28
6. Nowiny 7 11 32-25
7. umCS Lublin 7 10 29-26
8. gks tychy 7 9 30-30
9. Gwiazda 6 9 38-40
10. Kamionka 7 7 27-31
11. Stal 7 3 36-60
12. Gałów 7 0 18-47
ls ●

Piłkarze GKS Futsal Tychy przegrali w Tarnowie i spadli na 8. miejsce w tabeli.

strata w tarnowie
piŁKarze gKs fUtsal tychy DoZNaLI CZWarTej W Tym SeZoNIe PorażKI.
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sKorpion 24.x-21.xi
Poszczęści Ci się w finansach, o ile zdasz się 
na swoją niezawodną intuicję. W miłości czas 
na zmiany. Tym razem ryzyko się opłaci.

strzelec 22.xi-21.xii
Nie rozpamiętuj przeszłości, nie żałuj straco-
nych szans. otwórz się bardziej na innych ludzi, 
a wtedy oni staną się bardziej otwarci wobec 
Ciebie.

Koziorożec 22.xii-19.i
Będziesz pobudzony i pełen energii, a ekscytujące 
wydarzenia będą Ci towarzyszyć niemal na każ-
dym kroku.

wodniK 20.i-18.ii
Zanosi się na burzę. Nie wpadaj od razu w panikę, 
mimo iż pierwsza myśl, jaka przyjdzie Ci do gło-
wy, to zwinąć żagle.

ryby 19.ii-20.iii
Gwiazdy sugerują wykorzystać talenty, które do-
tąd wahałeś się zaprezentować. Sukces jest bliżej 
niż kiedykolwiek.

baran 21.iii-20.iV
Nie uciekaj od trudnych spraw i przykrych emocji, 
bo kiedyś i tak będziesz musiał to przeżyć. Bez 
względu na wszystko graj w otwarte karty.

byK 21.iV-21.V
miłość może spaść na Ciebie nieoczekiwanie, jak 
i niespodziewanie się skończyć. Być może też 
zrozumiesz, że dusisz się w obecnym związku 
i potrzebujesz odmiany.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Księżyc zwiastuje szereg nieprzewidywalnych 
zdarzeń. Trudne sprawy zostaw do załatwienia 
w przyszłym tygodniu. uważaj na siebie!

raK 21.Vi-22.Vii
Czas działa teraz na Twoją korzyść, więc nie znie-
chęcaj się i cierpliwie czekaj na rozwój wydarzeń. 
Podczas weekendu możesz zakochać się na zabój.

lew 23.Vii-22.Viii
Zaufaj losowi i zajmij się sobą, a już niedługo zaroi 
się wokół Ciebie od wartych uwagi adoratorów.

panna 23.Viii-22.ix
Cieszyć się będziesz życiem, nawet jego naj-
drobniejszymi przyjemnościami. Twoja kariera 
nabierze tempa. Wdzięk i urok pomogą Ci zdobyć 
przychylność ludzi.

waga 23.ix-23.x
W domu zapanuje miła atmosfera, z wszystkimi się 
dogadasz, bo każdy będzie znał swoje miejsce i wie-
dział, jakie ma obowiązki. uważaj za kierownicą.
 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 676:  
FESTIWAL AUKSODRONE 

reklama
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