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Miejski

pozostaną w pamięci
Wspominamy znanych tyszan, których pożegnaliśmy 
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. 

gks w kryzysie?
Tyscy piłkarze od kilku kolejek nie potrafią  
wygrać nawet z autsajderami.

kronika paprocańska
Przetłumaczona przez Edelgardę Foltyn kronika 
szkoły w Paprocanach to kopalnia wiedzy.6 148
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smród przed kamerami
mieszkańcy, radni, urzędnicy spotkali się w miejscu, gdzie inwestor zaplanował dokuczliwą biogazownię. przyjechała tVp.
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NieNawidziłem grać… 
ChopiNa!
Powoli opada kurz i emocje po XVIII Międzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym im. F. Chopina, w którym – po raz pierwszy w historii 
– zagrał muzyk rodem z Tychów. Poprosiliśmy Mateusza Krzyżowskiego 
– bo o nim mowa – o rozmowę na temat przygotowań i samych zmagań 
konkursowych. str. 5
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kronika policyjna

◆ 19.10, po godzinie 5 
na ul. Towarowej, na pro-
stym odcinku drogi kierowca opla 
wjechał na pas zieleni i uderzył 
w słup trakcji trolejbusowej. Męż-
czyzna nie doznał jednak poważ-
nych obrażeń i nie wymagał po-
mocy ratowników medycznych. 
Jak wstępnie stwierdziła policja, 
przyczyną zdarzenia było niedo-
stosowanie prędkości do warun-
ków drogowych.
◆ współpraca z miesz-
kańcami w ramach programu 
„Dzielnicowy bliżej nas” daje ko-
lejne efekty. Dzielnicowy uzyskał 
informację o miejscu przebywa-
nia poszukiwanego mężczyzny. 
W związku z tym, że poruszał 
się on mercedesem, zatrzyma-
li pojazd do kontroli drogowej. 
Po sprawdzeniu w policyjnych 
systemach okazało się, że 59-latek 
jest poszukiwany przez Sąd Re-
jonowy w Tychach celem dopro-
wadzenia do aresztu śledczego. 
Ponadto mężczyzna miał sądo-
wy zakaz prowadzenia pojazdów, 
który złamał w warunkach recy-
dywy. Kara, jaką ma odbyć łącz-
nie za popełnione czyny, to 13 lat 
pozbawienia wolności.
◆ 21.10 na ul. cielmickiej 
doszło do wypadku. Podczas wy-
konywania prac z użyciem dra-
biny z wysokości kilku metrów 
spadł pracownik jednej z firm. 
Mężczyzna z obrażeniami cia-
ła trafił pod opiekę ratowni-
ków medycznych. Policja usta-
la przyczyny i okoliczności tego 
zdarzenia.

◆ Także 21.10 na Trasie s1 
w kierunku lędzin doszło 
do zderzenia samochodu osobo-
wego i koparko-ładowarki. Z po-
mocą kierowcy osobówki ruszy-
li świadkowie zdarzenia, którzy 
również ugasili palący się pojazd. 
Na czas działań ratunkowych 
ruch na trasie został zablokowany. 
Kierowca trafił pod opiekę ratow-
ników medycznych, na szczęście 
jego obrażenia nie były poważne 
i pozostał na miejscu. Jak infor-
muje portal www.112tychy.pl, 
pracujący na miejscu funkcjo-
nariusze policji uznali winnym 
zdarzenia kierowcę koparko-ła-
dowarki, która zgodnie z prze-
pisami nie powinna się w ogóle 
tą trasą poruszać.
◆ na rondzie paprocań-
skim (al. Piłsudskiego – ul. Ar-
mii Krajowej) doszło do zdarze-
nia drogowego – w bok toyoty 
uderzył ford. Jak stwierdziła po-
licja, kierowca toyoty wymusił 
pierwszeństwa na kierowcy for-
da, doprowadzając do zderzenia. 
Osobom podróżującym pojazda-
mi nic się nie stało, utrudnienia 
trwały około godzinę.
◆ częsTą przyczyną kolizji 
jesT niezachowanie odpo-
wiedniej odległości od po-
przedzającego pojazdu. Tak było 
w przypadku zderzenia, do jakie-
go doszło 18.10 na DK 1, w rejo-
nie łącznika z al. Niepodległości. 
W tył forda uderzył vw. Uczest-
nicy zdarzenia trafili pod opiekę 
ratowników medycznych, jednak 
nie doznali oni obrażeń. ls ●

Nadmierna prędkość była przyczyną zderzenia opla 
ze słupem trakcji trolejbusowej na ul. Towarowej.
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konferencja na juBileuszFlash

Z okazji 5. rocznicy utworzenia Tyskiej Galerii Sportu, oddziału 
Muzeum Miejskiego, w miniony czwartek 21.10 odbyła się 
konferencja popularnonaukowa „Jak opowiadać o sporcie 
w muzeum – między kreacją i narracją”. O wydarzeniu szerzej 
napiszemy w najbliższym wydaniu „TT”. ls ●
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Tyski Zakład Usług Komunalnych 
zakończył obsadzanie jesiennych 
rabat sezonowych. W sumie posa-
dzono 8 tysięcy roślin: kompozy-
cje z kapust ozdobnych, wrzosów, 
chryzantem oraz jarmużu ozdob-
nego. Również TZUK nasadził 21 

drzew przy ul. Nowej w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.

Nasadzenia roślinne moż-
na podziwiać w kilku lokaliza-
cjach w na terenie miasta: Urząd 
Miasta Tychy, Zespół Szkół Mu-
zycznych, Urząd Stanu Cywilne-

go, skwer przy ul. Skłodowskiej, 
Rodzinny Park bł. Karoliny, plac 
przy ul. Kościuszki, donice przy 
ul. Grota Roweckiego, donice na 
Rynku. 

Natomiast przy ul. Nowej, 
na wniosek złożony do Budże-
tu Obywatelskiego, posadzo-

no młode drzewka. Wśród nich 
można znaleźć takie gatunki jak: 
klon czerwony „tilford” – drze-
wo miododajne; klon polny „el-
srijk” – drzewo miododajne, wa-
biące motyle; magnolia galaxy; 
ambrowiec balsamiczny. 
kp ●

tychy coraz bardziej kolorowe.

JesieNNe NasadzeNia
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Leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

zapowiedź 
bezpośredniej 
transMisji z Urbanowic 
w prograMie „gŁos 
regionów” tVp 3 
katowice, zgroMadziŁa 
w Minioną środę 
na parkingU przy tyskiej 
oczyszczalni ścieków 
kilkUdziesięcioosobową 
grUpę Mieszkańców 
tychów i bierUnia. 
wszyscy Mówili 
zgodnyM gŁoseM: „nie” 
– dla bUdowy instalacji 
beztlenowego 
przetwarzania 
odpadów 
biologicznych.

Podczas transmisji, której tego 
dnia na antenie pokazano osta-
tecznie tylko fragment, obecni 
byli także przedstawiciele Rady 
Osiedla JUWe, tyscy radni oraz 
burmistrz Bierunia, Krystian 
Grzesica. Od Ewy Grudniok, 
rzecznik Urzędu Miejskiego 
otrzymaliśmy wyjaśnienie, iż 
„złożony przez inwestora wniosek 
jest analizowany pod względem 
formalno–prawnym i dla dobra 
prowadzonego procesu nie bę-
dziemy uczestniczyć w progra-
mie interwencyjnym, w którym 
nie ma miejsca na merytoryczną 
dyskusję”.

Oto treść stanowiska UM: 
„W związku z wnioskiem zło-
żonym przez prywatnego inwe-
stora – BM Recykling sp. z o.o. 
o wydanie decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn. „Bu-

dowa instalacji beztlenowego 
przetwarzania odpadów biolo-
gicznych na działce o nr ewid. 
354/29, obręb Urbanowice, 
miejscowość Tychy”, zlokalizo-
wanego przy ul. Lokalnej, infor-
mujemy, że postępowanie w tej 
sprawie jest w toku. Decyzja 
środowiskowa zostanie wydana 
po analizie całego materiału do-
wodowego zebranego podczas 
trwania postępowania admini-
stracyjnego, czyli wszystkich 

opinii (Państwowego Powiato-
wego Inspektoratu Sanitarnego 
oraz Urzędu Marszałkowskie-
go), uzgodnień (Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Katowicach oraz Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach), wniosków złożo-
nych w trakcie całej procedury 
oraz analizy zapisów miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Zapewnia-
my, że wnikliwie czytamy także 
wnioski i uwagi mieszkańców, 
które wpływają do Urzędu Mia-
sta w tej sprawie”.

plan miejscowy: inwestycja 
tylko pod cel publiczny
Podczas 20-minutowej relacji 
nie wszystko jednak zdążono 
powiedzieć i zaprezentować. Za-
brakło m.in. odpowiedzi na in-
terpelację tyskich radnych – Lidii 
Gajdas i Anity Skapczyk. Odpo-
wiedź przygotowała, z upoważ-
nienia prezydenta Tychów An-
drzeja Dziuby, Magdalena Zdebel, 
naczelnik Wydziału Planowania 
i Gospodarki Przestrzennej. Wy-

nika z niej, iż działkę, na której 
planowana jest biogazownia, 
obejmuje plan miejscowy, przy-
gotowany i uchwalony na wnio-
sek firmy MASTER.

W odpowiedzi na interpelację 
i apele o zmianę zapisów planu 
zagospodarowania terenu w tym 
rejonie czytamy: „Wyznaczony 
w obowiązującym planie „teren 
infrastruktury technicznej w za-
kresie gospodarowania odpada-
mi” o symbolu „O” jest terenem 
inwestycji celu publicznego. 
Dlatego realizacja w jego gra-
nicach inwestycji wyłącznie ko-
mercyjnych i niemających uży-
tecznego znaczenia dla lokalnej 
albo ponadlokalnej wspólnoty 
samorządowej nie jest zgodna 
z obowiązującym planem miej-
scowym. Tym samym inwesty-
cje, które nie urzeczywistniają 
interesu publicznego, nie mogą 
być realizowane w granicach 
tego terenu”.

Na zakończenie naczelnik za-
znaczyła, że „długotrwałość i po-
ziom skomplikowania procedur 
mógłby nie pozwolić na przyjęcie 

nowego planu, przed zakończe-
niem toczących się postępowań 
administracyjnych w sprawie in-
stalacji beztlenowego przetwarza-
nia odpadów biologicznych”.

Czy ten zapis w planie miej-
scowym w sposób jednoznacz-
ny uniemożliwia powstanie tego 
typu inwestycji? W każdym razie 
jest to ważny argument przema-
wiający za tym, by taka instalacja 
nie znalazła się w tym miejscu.

Śmieci też z Bierunia
– Cała Rada Miasta Tychy jest 
przeciwna tej inwestycji, ale ktoś 
tu powiedział, że „taki plan zgo-
towali nam tyscy radni” – mówiła 
radna Lidia Gajdas. – Szanowni 
państwo, uchwaliliśmy zmianę 
planu na wniosek spółki Master, 
by rozbudować składowisko od-
padów, bo jest za małe. Trzeba pa-
miętać, że to jest międzygminny 
zakład, do którego śmieci trafiają 
także z Bierunia. Jeżeli nie wyra-
zilibyśmy zgody, to byłby problem 
w Bieruniu, bo miasto to musia-
łoby wyznaczyć u siebie miejsce 
na składowisko.

pożar na składowisku
W programie nie uczestniczyli 
przedstawiciele inwestora – firmy 
BM Recykling sp. z o.o. Podczas 
transmisji zaprezentowano nato-
miast wypowiedź Małgorzaty Zie-
lonki, inspektora WIOŚ w Katowi-
cach, która dotyczyła firmy, która 
planuje budować biogazownię. 
Trzy lata temu na prowadzonym 
przez nią składowisku w Siemia-
nowicach wybuchł wielki pożar. 
Firma ta prowadziła również dzia-
łalność związaną z produkcją pa-
liw alternatywnych.

– Nasza kontrola wykazała, 
że firma prowadzi działalność 
niezgodną z posiadanym po-
zwoleniem zintegrowanym, dla-
tego wszczęliśmy postępowa-
nie w kierunku jej wstrzymania. 
Urząd Marszałkowski natomiast 
podjął działania, by cofnąć decy-
zję zezwalającą na produkcję pa-
liwa alternatywnego.

dwie petycje
Postępowanie w sprawie bu-
dowy instalacji trwa, jednak 
odór, o czym mogli się przeko-
nać uczestnicy spotkania, do-
kucza mieszkańcom tego rejonu 
od dawna. Mieszkańcy podkre-
ślali, że wcześniej, przed moder-
nizacją oczyszczalni i obiektów 
Mastera, śmierdziało co prawda 
bardziej, jednak i teraz – od jakie-
goś czasu – odór bywa nie do wy-
trzymania.

– Walczymy, by ten zakład 
nie powstał w Tychach, jednak 
ważna jest dla nas także ustawa 
i nowe uregulowania antyodoro-
we – stwierdziła Agnieszka Wy-
derka-Dyjecińska, radna powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego. – Dlate-
go oprócz petycji przeciwko bio-
gazowni, zbieramy podpisy także 
pod petycją o przyspieszenie prac 
związanych z ustawa antyodoro-
wą. Ważne by zobligować istnieją-
ce już zakłady, by zdecydowały się 
na bardziej nowoczesne rozwią-
zania i skrupulatnie przestrzega-
ły obowiązujących norm.

Aby już teraz zminimalizo-
wać uciążliwości odorowe radna 
L. Gajdas zapowiedziała złożenie 
interpelacji w sprawie budowy tu-
nelu dla ciężarówek dowożących 
nieczystości do istniejących za-
kładów. Jak stwierdziła, takie roz-
wiązanie sprawdza się w innych 
zakładach. ●

protestoWaLi przed kamerami
zgodnie z obowiązUjącyM planeM zagospodarowania, INWESTycJE, KTóRE NIE uRZEcZyWISTNIAJą INTERESu PubLIcZNEGO, NIE MOGą być REALIZOWANE W GRANIcAch TEGO 
TERENu. TO WAżNy ARGuMENT PRZEcIWKO buDOWIE bIOGAZOWNI.

Bm recykling

Firma bM Recykling sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie nabyła 
w urbanowicach od prywatnego właściciela działkę i planuje na 
niej wybudować instalację beztlenowego przetwarzania odpa-
dów biologicznych. Zwróciła się do urzędu Miasta z wnioskiem 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia. Wniosek rozpatrywany jest obecnie pod kątem 
formalno–prawnym. Wraz z wnioskiem złożony został raport 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który aktualnie 
podlega opiniowaniu oraz uzgodnieniu przez organy zewnętrz-
ne: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Powia-
towy Inspektorat Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz urząd 
Marszałkowski. Sprawa jest w toku.

Wizyta ekipy telewizyjnej przyciągnęła na ul. Lokalną kilkudziesięciu protestujących.
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Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

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

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

zwołuję na dzień 

28 października 2021 r. na godz. 1300 
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji

(zdalny tryb obradowania).
Przewodnicząca

Rady Miasta Tychy VIII kadencji
/-/ Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy. 

Lista studentów, którym przyznano 
w 2021 roku stypendium Samorządu 
Miasta Tychy „Quod discis, tibi discis”

1. Łukasz Antkowiak
2. Michał Botor
3. Agnieszka Czapska
4. Kamil Janko
5. Piotr Pudełko
6. Natalia Skrzypczyk
7. Katarzyna Tyśkiewicz 

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
/-/ Barbara Konieczna

komunikaty

za tydzień święto 
wszystkich świętych 
i jak co rokU, z Uwagi 
na natężenie rUchU 
wokóŁ cMentarzy, 
wprowadzona zostanie 
czasowa zMiana 
organizacji rUchU. 
jednak nie tylko 
w dniU 1 listopada 
– obowiązywać ona 
będzie od godzin 
porannych 29.10 
i potrwa do końca 2.11.

Jak informuje Wydział Komuni-
kacji Urzędu Miejskiego, w tym 
czasie wprowadzonych zosta-
nie kilka istotnych zmian w ko-
munikacji w obrębie cmentarzy. 
Wzdłuż ul. Oświęcimskiej zo-
staną zabezpieczone krawędzie 
jezdni, aby wyeliminować postój 
pojazdów i poprawić widocz-

ność pieszych. Na ul. Cmentar-
nej obowiązywał będzie zakaz 
parkowania wzdłuż jezdni, z ko-
lei na skrzyżowaniu ul. Bratków 
– Oświęcimska zostaną ograni-
czone relacje lewoskrętne.

Na ul. Cmentarnej zostaną 
wyznaczone przystanki tymcza-
sowe dla pojazdów komunikacji 
zbiorowej. Wzdłuż ul. Jaskrów 
obowiązywał będzie zakaz par-
kowania. Na ul. Nowokościel-
nej zostanie wprowadzony ruch 
jednokierunkowy, od strony 
ul. Norwida w kierunku ul. Koś-
ciuszki.

Ponadto z informacji uzyska-
nych w Wydziale Komunalnym, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
wynika, iż w dniach 25.10–02.11 
zostanie zmieniony harmono-
gram świecenia oświetlenia ulicz-
nego. Zastosowany zostanie sche-
mat włączenia godzinę wcześniej 

oraz wyłączenia godzinę później 
w celu poprawy widoczności dla 
pieszych praz kierowców.

Jeśli to możliwe, udając się 
na cmentarz 1 i 2 listopada, 
warto zdecydować się na dojazd 
środkami komunikacji zbioro-
wej zwłaszcza, że w dniu 1.11 bę-
dzie ona bezpłatna. Informacje 
na temat autobusów dodatko-
wych i szczegółowego funkcjo-
nowania komunikacji zbiorowej 
pojawią się na stronach Zarzą-
du Transportu Metropolitalne-
go w Katowicach: www.metro-
poliaztm.pl.

Od piątku 29.10 do 3.11 nale-
ży się spodziewać wzmożonych 
patroli policji, która zwraca się 
z prośbą o zachowanie szczegól-
nej ostrożności i stosowanie się 
do znaków drogowych i zasad ru-
chu, wprowadzonych przy dojaz-
dach cmentarzy. ls ●

W latach 90. były przywiązane 
do sieci trakcyjnej, a gdy zabra-
kło napięcia, zatrzymywały się 
na środku drogi. Jeździły powo-
li i szarpały w rytm styczników 
rozruchowych, które stopniowały 
dawkę prądu do silnika. Kilka lat 
temu zapowiadano ich rychły ko-
niec w związku z rozwojem tech-
nologii autobusów elektrycznych, 
które eliminowały konieczność 
utrzymywania sieci trakcyjnej. 
Dziś Tyskie Linie Trolejbusowe 
pokazują, że nowoczesnym trolej-
busem można dojechać nawet do 
Mikołowa i wcale nie trzeba bu-
dować kilometrów sieci trakcyj-
nej, aby obsługiwać nowe linie.

Od ubiegłego tygodnia pa-
sażerowie linii 75 relacji Tychy 
Sikorskiego Wiadukt – Miko-
łów Dworzec przecierają oczy 
ze zdumienia, gdy na przysta-
nek podjeżdża trolejbus. Po Ty-
chach jedzie podłączony do sieci 
trakcyjnej, a później automatycz-
nie się od niej odpina i wyjeżdża 
poza miasto, korzystając z energii 
zgromadzonej w bateriach trak-
cyjnych. Pokonuje w sumie 20 km 
na trasie do Mikołowa i z powro-
tem. W czasie tego przejazdu zu-
żywa ok. 40% energii zmagazyno-
wanej w bateriach. To oznacza, że 
ponad połowa energii w dalszym 
ciągu jest w zapasie.

- Dla nas to naprawdę wielkie 
wydarzenie – mówi Marcin Ro-
gala, prezes zarządu Tyskich Linii 
Trolejbusowych. – Po raz pierwszy 

w naszej historii trolejbus wyjechał 
poza granice miasta Tychy. To po-
kazuje, jak duży potencjał tkwi w 
nowoczesnych technologiach. Za 
kilka miesięcy otrzymamy sześć 
kolejnych hybrydowych trolejbu-
sów, których zasięg jazdy na bate-
riach będzie jeszcze większy. Nowe 
pojazdy będą doskonałym prezen-
tem na czterdziestą rocznicę uru-
chomienia komunikacji trolejbu-
sowej w Tychach, która wypada w 
przyszłym roku – dodaje.

TLT specjalizują się w napę-
dach elektrycznych, eksploatują 
zarówno trolejbusy jak i autobusy 
elektryczne. Podczas obsługi linii 
75 trolejbus pokazał swoją prze-
wagę nad autobusem elektrycz-
nym, ponieważ ładuje się podczas 
jazdy. Autobus elektryczny mu-
siałby stać na końcowym przy-
stanku podłączony do specjalnej 
ładowarki, a trolejbus ładowany 

jest automatycznie podczas jaz-
dy po sieci i nie trzeba organizo-
wać mu dłuższych postojów, aby 
mógł naładować baterie. Wyniki 
eksploatacyjne po tygodniu kur-
sowania są bardzo optymistycz-
ne. Obecność trolejbusów na linii 
75 to czasowy eksperyment, któ-
ry jest możliwy dzięki współpracy 
TLT z Przedsiębiorstwem Komu-
nikacji Miejskiej w Tychach. 

– W efekcie tej współpracy 
mamy możliwość przetestowania 
nowoczesnych trolejbusów w wy-
jątkowych warunkach i uzyska-
nia istotnych wniosków technicz-
nych. Już dziś wiemy, że możliwe 
jest projektowanie nowych linii 
trolejbusowych w miejscach po-
zbawionych sieci trakcyjnej, wy-
korzystując energię zgromadzoną 
w bateriach trakcyjnych – podsu-
mowuje prezes Rogala. 
kaMil peszat ●

Jak dowiedzieliśmy się w działa-
jącej na terenie miasta Fundacji 
„Tychy – Dobre Miejsce”, uru-
chomiono przyjmowanie wnio-
sków o dotacje na różnego ro-
dzaju przedsięwzięcia na rzecz 
mieszkańców Tychów. Fundacja 
dofinansowuje projekty zgodne 
ze swoimi celami statutowymi, tj. 
w obszarze szeroko rozumianych 
działań promocji miasta Tychy, 
ochrony środowiska, gospodar-
ki, kultury, edukacji, sportu i re-
kreacji.  O dotację mogą ubiegać 
się podmioty mające siedzibę 
lub adres zamieszkania na tere-
nie Miasta Tychy na realizację 
następujących projektów: opra-
cowywanie i wydawanie publi-
kacji; organizację imprez kultu-
ralnych (organizację koncertów, 

festiwali, przeglądów, organiza-
cję wystaw prac, przygotowanie 
spektakli teatralnych); uczestni-
ctwo w krajowych i międzynaro-
dowych festiwalach, konkursach 
i przeglądach; udział w sesjach, 
konferencjach, seminariach 
i sympozjach; organizację konfe-
rencji, seminariów i sympozjów; 

przedsięwzięcia mające na celu 
integrację mieszkańców miasta 
Tychy; udział w stypendiach; 
wyprawy naukowo – badawcze 
(krajowe i zagraniczne).

Szczegółowy regulamin oraz 
wniosek znajdują się na stronie 
fundacji: https://tychydobremiej-
sce.pl/#akcje. ww ●
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Fundacja „tychy – dobre Miejsce” zaprasza do składania wniosków o dotację.

FuNdaCJa propoNuJe dotaCJe

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

ul. Barona 30
lokal nr 420 III p powierzchnia 16,72 m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepod-
ległości 49 – sala 100 o godz. 900. Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1 m2 
powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 20,00 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 16 listopada 2021 r. przelewem na konto 

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 16 listopada 2021 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

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

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

komunikat

tlt eksperymentalnie obsługują połączenie z Mikołowem.

daleko od „szelek”

W minionym tygodniu tyskie trajtki często bywały na górce mikołowskiej.

TL
T

W ŚWięto zmarłyCh 
Bez BiLetu
od piątkU do wtorkU cZASOWA ZMIANA ORGANIZAcJI Ruchu.

Mapka z dojazdami do cmentarza na Wartogłowcu.
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powoli opada kUrz 
i eMocje po XViii 
MiędzynarodowyM 
konkUrsie 
pianistycznyM 
iM. F. chopina, w któryM 
– po raz pierwszy 
w historii – zagraŁ 
MUzyk rodeM z tychów. 
poprosiliśMy MateUsza 
krzyżowskiego 
– bo o niM Mowa 
– o rozMowę na teMat 
przygotowań i saMych 
zMagań konkUrsowych.

„Twoje Tychy”: przede 
wszystkim gratulujemy 
wspaniałego występu przed 
publicznością Filharmonii 
narodowej a i przed całym 
światem. jesteś z siebie 
zadowolony?
maTeusz krzyżowski: 
– Dziękuję za te gratulacje. 
To jest jeden z najważniejszych 
konkursów pianistycznych 
na świecie i doszedłem do pół-
finału. Oczywiście, że jestem 
z siebie zadowolony. Tym bar-
dziej, że w tym roku, jak nigdy 
wcześniej w historii konkursu, 
jury przepuszczało do kolejnych 
etapów nadprogramową liczbę 
osób, co świadczy o wysokim 
poziomie uczestników. Półfinał 
to dla mnie ogromne osiągnię-
cie, a teoretycznie mogę wziąć 
udział ponownie w konkursie 
za 5 lat. Oczywiście skłamałbym, 
gdybym powiedział, że nie mam 
w sobie delikatnego poczucia 
niespełnienia. Udział w ścisłym 
finale byłby dla mnie ukorono-
waniem i postawieniem kropki 
nad „i”. Sama szansa zagrania 
w gronie ścisłej czołówki byłaby 
dla mnie nagrodą.

powiedz proszę coś więcej 
o przygotowaniach do konkursu.
– Zacząłem ćwiczyć „pod 
konkurs” już dwa lata temu. 
Wówczas nie śmiałem marzyć, 
że uda mi się zajść tak daleko. 
Przez ten okres dowiadywałem 
się coraz więcej o kompozytorze 
i jego muzyce. Wraz z pogłę-
bieniem wiedzy przychodziła 
świadomość, jak mało wiem 
i potrafię oraz jak wiele jeszcze 
muszę się nauczyć. Niemniej, tak 
jak powiedziałem, jestem z siebie 
bardzo zadowolony.

przejście eliminacji i znalezienie 
się wśród najlepszych pianistów 
na świecie to było doświadczenie 
motywujące czy deprymujące? 
mówiąc kolokwialnie – miałeś 
pietra?
– Ogromnego. Byłem przera-
żony. Po samych eliminacjach, 
gdy zostałem wytypowany 
do pierwszego etapu konkursu, 
zmroziło mnie. Do konkursu 
mogą się zgłosić osoby, które 
profesjonalnie się zajmują muzy-
ką, a ja ciągle się uczę. Musiałem 
opanować to przerażenie i zrozu-
mieć, że jury wybrało mnie nie 
bez powodu, że chyba jednak 
potrafię grać dobrze Chopina. 
Dalsza historia jest znana. 
Przechodziłem kolejne etapy, 
skupiając się na tym, by zagrać 
jak najszczerzej i jak najlepiej, 
zaś świadomość tego, jak już 
daleko zaszedłem, dodawała 
pewności siebie. Napędzała 
mnie.

czegoś nowego się o sobie 
dowiedziałeś na tym konkursie?
– Przede wszystkim dowiedzia-
łem się dużo o własnej psychice, 
czy raczej odporności psychicz-
nej. I w pierwszym, i w drugim, 
i w trzecim etapie, występowała 
przede mną genialna pianistka 
Aimi Kobayashi, finalistka 
z 2015 r. i ulubienica publicz-
ności, która ją doskonale zna, 
przez co i uwielbia. Po każdym 
swoim występie otrzymywała 
kilkuminutowe oklaski, 
publiczność wiwatowała na jej 
cześć. Można było usłyszeć też 
opinie, że pani Kobayashi jest 
poza konkursem, że wróciła 
do Filharmonii Narodowej 
jako ukształtowana pianistka, 
prawdziwa gwiazda. Słyszałem 
oczywiście w garderobie to, 
co się działo na widowni, więc 
wyjście po dwuminutowej wrza-
wie na cześć innej artystki nie 
było łatwe. Musiałem przecież 
przyciągnąć uwagę publiczności, 
zainteresować moją osobowoś-
cią, moją interpretacją. Trudno 
z tą świadomością rozpoczynało 
się utwór. Nie przypuszczałem, 
że jestem w stanie opanować się 
w takiej sytuacji i zagrać swoje. 
A jednak.

czy kiedy dowiadywałeś się, 
że grasz po pani kobayashi, 
zmieniałeś swoje założenia 
co do gry, przyjmowałeś jakąś 
taktykę? można w ogóle mówić 
o przygotowaniu taktycznym 
w takich konkursach?
– Myślę, że z mojej strony 
nie było żadnej taktyki, ale 
oczywiście na konkursy 
pianistyczne można ją obrać. 
Ja postanowiłem być po prostu 
sobą, realizować swoje założenia 
i grać to, co przez lata ćwiczy-
łem. Uważam, że mi się to udało. 
Paradoksalnie występ po pani 
Kobayashi umożliwił publicz-
ności przekonać się, jak inaczej 
instrument brzmi pod moimi 
palcami. Co do taktyk, to ostat-
nio usłyszałem wypowiedź pana 
Waldemara Malickiego [polski 
kompozytor, pianista i satyryk 
– przyp. red.], który zauważył, 

że konkursy wygrywa wysoka 
średnia arytmetyczna. Liczy 
się opinia wszystkich jurorów 
i wygrywa ten, który nikomu nie 
podpadł za bardzo. Jest w tym 
ziarno prawdy.

chopin jest jednym z twoich 
ulubionych kompozytorów?
– Od zawsze lubiłem słuchać 
muzykę Fryderyka Chopina, 
choć… nienawidziłem jej grać. 
Tak naprawdę zacząłem grać go 
dwa lata temu, kiedy postanowi-
łem wystartować w konkursie. 
Z perspektywy czasu chyba 
skłaniam się ku temu, że wyszło 
mi to na dobre, bo nie byłem 
„skażony” innymi interpretacja-
mi i mogłem w nich zawrzeć coś 
mojego.

z jakich powodów słuchałeś 
chopina, a jednak nienawidziłeś 
go grać?
– Czułem się bardzo źle, grając 
tę muzykę. Kiedyś w młodości 
usłyszałem, że ja do Chopina się 
absolutnie nie nadaje i to mnie 
zablokowało.

usłyszałeś jakieś argumenty?
– To było w gimnazjum, argu-
mentów nie pamiętam, ale wiem 
kto i kiedy mi to powiedział. Te 
słowa musiały na mnie zrobić 
mocne wrażenie, bo zablokowały 
mnie na długie lata.

tym bardziej gratuluję 
przełamania się. powiedz 
jakim kluczem posługiwałeś się 
przy wyborze utworów, które 
zaprezentowałeś?
– Odpowiedź jest bardzo 
prosta. Utwory, które wybrałem, 
są mi po prostu najbliższe 
i najlepiej się w nich odnajduję. 
W trzecim etapie postawiłem 
na preludia, a nie sonatę, 
bo uważam, że w tych małych 
formach czuje się najlepiej 
i jestem w stanie pokazać 
różnicę pomiędzy poszcze-
gólnymi utworami. Pokazać 
rożne barwy i brzmienia, które 
potrafię wydobyć z instrumentu. 
Próbowałem też nikogo nie 
naśladować i być jak najbardziej 

sobą w moich interpretacjach, 
co wbrew pozorom łatwe wcale 
nie jest.

wielokrotnie przy różnych 
wywiadach opowiadałeś, że prócz 
muzyki klasycznej interesujesz 
się sportem, zwłaszcza hokejem 
i piłką nożną. czy masz w ogóle 
czas na te zainteresowania?

– Nie. Trudno znaleźć czas, 
by pograć, choć faktycznie 
śledzę na bieżąco wyniki 
meczów. To mnie po prostu 
odpręża, jednak mój dzień 
ustawiam pod dyktando muzyki. 
Pragnę się rozwijać jako muzyk 
i temu poświęcam praktycznie 
większość czasu. Oczywiście 
to nie tylko czas spędzony przy 

klawiaturze. Wszystko, co robię, 
to są w jakiś sposób muzycznie 
połączone naczynia. Przy samym 
instrumencie, muszę przyznać, 
siedziałem po 5‒6 godzin dzien-
nie. Resztę czasu poświęcałem 
analizom, szukaniem inspiracji, 
dokształcaniem się z historii 
muzyki oraz konsultacjom. 
Także wszystkie te czynności 
trzeba było zaplanować, 
by uzyskać najwyższą możliwą 
formę w październiku.

za sportowcami, którzy sięgają 
po najwyższe laury, stoi zawsze 
cały sztab specjalistów. czy ty też 
masz swój zespół?
– Tak, jest nim moja narzeczona, 
która ma świetne pomysły 
i genialny słuch. Jej spojrzenie 
jest bardzo świeże na muzykę 
Fryderyka Chopina i wielokrot-
nie służyła dobrą radą.

mateusz, słowo na koniec 
od siebie.
– Mam nadzieję, że nie zabrzmi 
to jakoś patetycznie, ale 
bardzo chciałbym podziękować 
wszystkim tyszanom. To było 
niesamowite uczucie, wiedzieć, 
że tyle osób trzyma za mnie 
kciuki. Motywujące słowa płynę-
ły wieloma kanałami i wielokrot-
nie mieszkańcy naszego miasta 
dawali mi odczuć, że śledzą 
moje poczytania i mi kibicują. 
Grać dla was to była dla mnie 
prawdziwa przyjemność.
rozmawiał:
kamil peszaT ●

nienaWidziłem grać… Chopina!
rozMawiaMy z MateUszeM krzyżowskiM, uTALENTOWANyM TySKIM PIANIŚcIE, KTóRy WZIął uDZIAł W TRZEcIM ETAPIE KONKuRSu chOPINOWSKIEGO. 

reklama

Mateusz Krzyżowski podczas wrześniowego recitalu w Mediatece.
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nowy żŁobek oraz 
przedszkole otwarto 
w pawilonie spóŁdzielni 
Mieszkaniowej 
„oskard” przy Ul. arMii 
krajowej 1. placówka 
jest częścią sieci sport-
art, która w tychach 
prowadzi cztery żŁobki 
i dziewięć przedszkoli. 
na cereMonii 
otwarcia pojawili 
się: przedstawiciel 
sportowców karolina 
naja, artystów 
– ireneUsz krosny 
i wŁadz Miasta 
– przewodnicząca 
rady Miasta barbara 
konieczna.

– W placówkach publicznych 
obecnie mamy 3140 przedszko-
laków z czego 76 znajduje się 
w przedszkolnych oddziałach 
szkół podstawowych – w roz-
mowie z nami przybliżył sytua-
cję w mieście Maciej Gramaty-
ka, zastępca prezydenta Tychów 
do spraw społecznych.

Jest dobrze
– Dodatkowo we wrześniu 2021 r. 
dotacją w przedszkolach niepub-
licznych objętych zostało 2091 
przedszkolaków, co razem nam 
daje liczbę 5231. W jednostkach 
publicznych oferujemy 3237 
miejsc. Na chwilę obecną mamy 
wolnych 58 miejsc w przedszko-
lach oraz 39 w oddziałach przed-
szkolnych. Jak widać, w Tychach 
nie borykamy się z niedostatkiem 
miejsc w przedszkolach. Ale nie 
zawsze było tak dobrze – podkre-
ślił Maciej Gramatyka.

Sytuacja w Tychach faktycznie 
jest bardzo dobra. – W mieście 
mamy 22 publiczne przedszkola, 
w tym 4 przedszkola w zespołach 
szkolno-przedszkolnych – rela-
cjonuje Dorota Gnacik dyrektor 
Miejskiego Centrum Oświaty. 
– Ponadto funkcjonują oddzia-
ły przedszkolne w czterech szko-
łach podstawowych. Prócz placó-
wek gminnych działa 30 placówek 
niepublicznych. MCO w ramach 
udzielonego upoważnienia pre-
zydenta miasta prowadzi ewi-
dencję placówek niepublicz-
nych. W sytuacji, kiedy gmina 
nie jest w stanie zapewnić miejsc 
w przedszkolach publicznych 
wszystkim dzieciom (od 2017 
roku gmina ma taki obowiązek 
– przyp. red.), prezydent ogłasza 
konkurs. W jego toku wyłaniane 
zostają przedszkola niepublicz-
ne, do których zostają skierowa-
ne dzieci z rekrutacji miejskiej. 
Jest kilka warunków do spełnie-
nia, m.in. opłaty jak w przedszko-
lach publicznych (brak czesnego) 
czy zasady rekrutacji jak w przed-
szkolach publicznych. W zamian 
takie placówki otrzymują wyższą 
dotację z budżetu miasta (100% 
zamiast 75%). Obecnie na terenie 
Tychów działa pięć przedszkoli 
wyłonionych w drodze konkursu 
– tłumaczy dyrektor Gnacik.

początki nie były łatwe
Pierwsze niepubliczne przedszko-
la rozpoczęły swoje funkcjonowa-
nie w 2004 roku. Od tego czasu 
rośnie liczba prywatnych przed-
szkoli. W bieżącym roku na do-
tacje dla niepublicznych przed-
szkoli miasto wyda ok. 32 mln. zł. 
– Bywały lata, gdy po ogłoszeniu 

rekrutacji mieliśmy 600 dzieci 
nieprzyjętych – wspomina Daria 
Szczepańska, która była zastępcą 
prezydenta ds. społecznych w la-
tach 2002-2018. – Jako ówczesny 
zastępca prezydenta zaprezento-
wałam pełną otwartość na pry-
watne przedszkola. Na wolne 
lokale w zasobach gminy zro-
biliśmy przetargi ograniczone 
do działalności związanych z wy-
chowaniem przedszkolnym. Za-
częliśmy też prywatyzować duże 
przedszkola. Proszę pamiętać, 
że w tamtych latach słowo „pry-
watyzacja” miało nie najlepszy 
wydźwięk. Do dziś w pewnych 
grupach społecznych „prywa-
ciarz” oznacza tyle co chciwy 
i nieuczciwy wyzyskiwacz. A mó-
wimy tu przecież o prywatyzacji 
placówek, które zajmują się naj-
młodszymi dzieciaczkami. Obaw 
był ogrom, od przedmiotowego 
traktowania dzieci, po zawyżone 
czesne. Te obawy poniekąd roz-
wiała Bogusława Mazur, dyrektor 
jednego z pierwszych sprywaty-
zowanych przedszkoli Akademii 
Przedszkolaka. Przy pierwszym 
naborze podwoiła liczbę chęt-
nych względem placówki pub-
licznej. Przedstawiła po prostu 
bardzo dobrą, uczciwą i w pełni 
zaangażowaną ofertę. Co się ty-
czy budynków, dalej pozostawa-
ły własnością gminy, tylko forma 
prowadzenia się zmieniała. To był 
rok 2004, gminy nie miały obo-
wiązku przedszkolnego i panował 
demograficzny niż. Przeprowa-
dziliśmy cztery duże prywatyza-
cje i proces się zatrzymał.

Kolejny etap to pojawienie się 
małych, kameralnych przedszko-
li. Udział sektora niepubliczne-
go był bardzo istotny, bo w pub-
licznych placówkach robiło się, 
kolokwialnie mówiąc, „ciasno”. 
Tymczasem małe, bardziej ela-
styczne formy prowadzenia, da-
wały poniekąd rękojmie kosz-
tów bieżącego funkcjonowania, 
w miejsce wielomilionowych 
inwestycji. Jako miasto zaczęli-
śmy wyprowadzać nauczycieli 
zamieszkałych w szkołach. Na-
uczyciele otrzymywali miesz-
kania w zasobie komunalnym, 
my przestrzeń w placówkach 
do wykorzystania. Były to cza-
sami całe piętra. A miejsc bra-
kowało i demografia nie była 
jedyną tego przyczyną. Rodzice 
dostrzegli sens edukacji wczes-
noszkolnej i dzieci częściej tra-
fiały do przedszkoli. Dostrzegli-
śmy ten absolutnie pozytywny 
proces, a z miejscami było już 
źle w całej Polsce. Na spotkaniu 
wiceprezydentów na Forum Ślą-

skiego Związku Gmin i Powia-
tów wszyscy przedstawiliśmy 
swoje liczby. Nasze były złe, ale 
w innych gminach i powiatach 
były jeszcze gorsze. Słabe to po-
cieszenie. Tutaj zaczął się trze-
ci etap, podczas którego już nikt 
nie dyskutował o wyższość pla-
cówek publicznych nad niepub-
licznymi i odwrotnie. Faktycznie 
niepubliczne były droższe, jed-
nak oferowały dodatkowe zaję-
cia w pakiecie. W publicznych 
takie zajęcia były dodatkowo 
płatne. Sytuację, w której jedne 
dzieci idą na dodatkowe zajęcia, 
a drugie leżakują, nie można ni-
jak usprawiedliwić z pedagogicz-
nego punktu widzenia. Dlatego 
na konkursach wymagaliśmy do-
datkowych zajęć dla wszystkich 
dzieci. Wyjście na prostą trwa-
ło mniej więcej trzy lata – wspo-
mina była wiceprezydent Szcze-
pańska.

dobrze zagospodarowany rynek
Przypomnijmy, że obecnie w Ty-
chach działają 22 przedszkola 
publiczne oraz 30 niepublicz-
nych. – Rynek jest dobrze za-
gospodarowany – ocenia Paweł 
Janas, założyciel i dyrektor orga-
nizacyjny SportArtu, najwięk-
szej sieci przedszkoli w Tychach 
i jednej z większych w regio-
nie. – Tylko w tym roku szkol-
nym otworzyły się cztery nowe 
przedszkola, w tym nasze przy 
ul. Armii Krajowej 1. Nasycenie 
rynku trwało 15 lat i teraz rodzi-
ce są w tej komfortowej sytuacji, 
że to my musimy się starać o ich 
zainteresowanie, a nie oni o na-
sze. SportArt istnieje od 2012 
roku, czyli de facto pojawiliśmy 
się pod koniec procesu transfor-
macji, którą rozpoczęła wicepre-
zydent Szczepańska. W tym cza-
sie pojawił się obowiązek gminny 
zapewnienia dziecku miejsca 
w przedszkolu, a z roku na rok 
wiek dziecka, objętego obowiąz-
kiem, się obniżał. Na szczęście 
tyscy samorządowcy odpowied-
nio reagowali na to, co się działo 
„na Wiejskiej”, dzięki czemu dziś 
mamy w Tychach wręcz wzorową 
sytuację. Jako nauczyciel z wie-
loletnim doświadczeniem do-
skonale rozumiałem potrzeby 
rodziców, stąd nasza oferta była 
bardzo konkurencyjna względem 
innych na rynku, co przełożyło 
się na nasz nieustanny rozwój. 
Po prostu mamy misję do speł-
nienia i traktujemy masz biznes 
jako sztukę rozwiązywania prob-
lemów współczesnego rodzica 
– dodaje dyrektor Janas. 
kaMil peszat ●

1 i 2 listopada w kościele 
katolickiM obchodzone 
są Uroczystość 
wszystkich świętych 
oraz święto zMarŁych 
zwane zadUszkaMi. dziś 
wspoMinaMy znanych 
i ważnych tyszan, 
którzy odeszli w ciągU 
Minionych 12 Miesięcy.

„24 listopada zmarł były dyrektor 
Teatru Małego w Tychach, reżyser 
teatralny, dramaturg, scenarzysta 
i producent andrzej maria 
marczewski. Był absolwentem 
łódzkiej „Filmówki”, którą ukoń-
czył w 1974 roku. Już jako trzy-
dziestolatek został dyrektorem 
naczelnym i artystycznym Teatru 
Dramatycznego w Wałbrzychu, 
później podobne funkcje pełnił 
w Płocku, Warszawie, Koszalinie 
i Bydgoszczy. W roku 2013 zo-
stał dyrektorem Teatru Małego 
w Tychach. Na tyskiej scenie poka-
zał m.in. swój „Cabaret”, wiele sztuk 
K. Wojtyły, B. Schulza, a także swoje 
dramaty. Wraz z Teresą Wodzicką 
wystawił „Betlejem polskie” Rydla 
– monumentalne dzieło z ponad 
setką aktorów na scenie. Bardzo 
blisko współpracował także z nie-
formalnymi grupami teatralnymi 
w mieście” – pisaliśmy w TT.

*
W grudniu ubiegłego roku po-
żegnaliśmy na zawsze helenę 
goldę-BłahuT wybitną tyską 
malarkę, laureatkę Nagrody Pre-
zydenta Tychy miasta w Dziedzi-
nie Kultury.

Była absolwentką Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, Wy-
działu Grafiki w Katowicach. Przez 
wiele lat obecna w życiu kultural-
nym i artystycznym naszego mia-
sta oraz regionu. Uprawiała malar-
stwo i rysunek, w swoich pracach 
ze szczególnym upodobaniem 
przedstawiała śląską architektu-
rę oraz kwiaty. W 2007 r. zosta-
ła laureatką Nagrody Prezydenta 
Miasta Tychy w dziedzinie kultury. 
Zajmowała się także projektowa-
niem wnętrz. Helena Golda-Bła-
hut zmarła 4 grudnia, po długiej 
chorobie, w wieku 78 lat.

W lutym 2021r. na zamknął 
zawsze oczy jerzy sienicki 
radny Miasta Tychy w latach 
2002-2014.

*
W marcu zygmunT hanusik 
wybitny kolarz, olimpijczyk, tre-
ner i bohater Wyścigu Pokoju 

dojechał do ostatniej mety. „Był 
jednym z najwybitniejszych pol-
skich kolarzy. Cztery razy starto-
wał w Wyścigu Pokoju, w czasach, 
kiedy była to najważniejsza im-
preza sportowa w kraju. W 1970 
roku zajął w niej trzecie miejsce 
w klasyfikacji generalnej. Był 
mistrzem Polski w 1970 i brązo-
wym medalistą w 1972. Starto-
wał w Igrzyskach Olimpijskich 
w Meksyku w 1968 roku, mistrzo-
stwach świata, w Tour de Polog-
ne, a także w wielu wyścigach za-
granicznych, m.in. wygrał wyścig 
Dookoła Algierii w roku 1970 
i Tour du Loir et Cher w roku 
1972” – wspominaliśmy. Rondo 
u zbiegu ulic Goździków i Skot-
nicy nosi jego imię. Uchwała w tej 
sprawie podjęta została na sesji 
Rady Miasta Tychy.

*
W maju z przykrością poinfor-
mowaliśmy o śmierci gerarda 
jonderko wybitnego naukow-
ca i autorytetu medycznego wielu 
pokoleń. Był wieloletnim ordy-
natorem Oddziału Chorób We-
wnętrznych, a po przekształceniu 
go w Klinikę Chorób Wewnętrz-
nych Śląskiej Akademii Medycz-
nej jej kierownikiem.

*
Pożegnaliśmy również danuTę 
graBiec prezesa Koła Związku 
Sybiraków w Tychach. To m.in. 
dzięki Jej staraniom miasto wzbo-
gaciło się o dwa pomniki: „Ze-
słańcom Sybiru” przy Rondzie Sy-
biraków i pomnik pamięci ofiar 
Katynia w Parku Rodzinnym 
w pobliżu kościoła bł. Karoliny

*
1 czerwca br. odszedł, przeżywszy 
71 lat, zBigniew skorek – in-
struktor teatralny, dyrektor Tea-
tru Małego w Tychach, nauczyciel 
w Liceum Ogólnokształcącym nr 
1 w Tychach, szkołach podstawo-
wych nr 7 i 40. „Nade wszystko 
jednak artysta i wychowawca, czło-
wiek, który inspirował do samo-
dzielnego, twórczego myślenia. Był 
w nielicznej grupie osób, które w la-
tach 70. w Tychach, mieście górni-
ków i robotników, zajmowały się 
sztuką teatralną. Przywiózł ze sobą 
coś niezwykłego – pantomimę. Po-
zbawione słów przedstawienia tea-
tralne zachęcały widzów do poszu-
kiwania «niewypowiedzianego». 
Zbigniew Skorek uczył szukania 
tego, co ważne w przestrzeni nad 
materialnym wymiarem życia. 

Spośród aktorów „Migreski” wy-
wodzi się Ireneusz Krosny, którego 
Zbigniew Skorek doceniał, ciesząc 
się międzynarodową aktywnością 
solową mima” – wspominaliśmy 
na naszych łamach.

*
25 czerwca w wieku 87 lat zmarł 
roBerT chwalczyk jeden 
z najbardziej znanych tyskich rze-
mieślników, społecznik, przewod-
niczący pierwszej Rady Osiedla 
Stare Tychy, działacz tyskiego Ce-
chu Rzemiosł i Przedsiębiorczo-
ści, były członek Zarządu Cechu. 
Robert Chwalczyk, jako pierwszy 
w Tychach odznaczony został Pla-
tynowym Medalem im. Jana Kiliń-
skiego „Za Zasługi dla Rzemiosła 
Polskiego”. W chwili, kiedy poja-
wiła się możliwość wykonania ga-
zociągu w dzielnicach Stare Tychy 
i Mąkołowiec, był jednym z inicja-
torów Społecznego Komitetu, któ-
ry zorganizował i prowadził wraz 
z mieszkańcami działania związa-
ne z realizacją tej inwestycji.

*
„Wiadomość spadła na wszyst-
kich jak grom z jasnego nieba  
– darek dyrda nie żyje! Był 
świetnym dziennikarzem, czło-
wiekiem o ponadprzeciętnej 
inteligencji, erudycji, ze specy-
ficznym poczuciem humoru. 
Na facebookowym profilu sam 
siebie trafnie określił: humani-
sta, hanys i kpiarz. Po studiach 
dziennikarskich na Uniwersy-
tecie Śląskim pracował w wielu 
redakcjach: „Trybunie Robot-
niczej”, „Sztandarze Młodych”, 
„Tygodniu w Tychach”, „Nowym 
Echu”, „Wiadomościach Zagłę-
bia”, „Echu”, a także kierował 
„Jaskółką śląską”, a potem „Ślun-
skim Cajtungiem”. Był wielkim 
miłośnikiem Śląska, w przystęp-
ny sposób prezentował jego hi-
storię, nie zawsze zgodnie z ofi-
cjalną linią. Prowokował, ale 
zmuszał przez to do myślenia” 
– wspominał naszego kolegę na-
czelny „TT”.

*
W sierpniu z żalem poinfor-
mowaliśmy, iż zmarł henryk 
porcz radny Rady Miasta Ty-
chy w latach 1994-2002, na-
stępnie opublikowaliśmy wia-
domość o śmierci 98-letniego 
f r a n c i s z k a ws zo ł k a 
– współzałożyciela i pierwszego 
prezesa powstałego przed 50. laty 
Górniczego Klubu Sportowego 
Tychy. „Prezes Wszołek dzier-
żył ster tyskiego klubu przez rok, 
bo praca zawodowa spowodowała, 
że wyjechał do NRD, a potem Ni-
gerii. W 2015 roku prezes Wszołek 
był gościem na otwarciu Stadio-
nu Miejskiego, a w kolejnym roku 
przyjechał na inaugurację Ty-
skiej Galerii Sportu. Na początku 
września wybierał się do Mediate-
ki na galę 50-lecia GKS Tychy, nie-
stety zmarł w swoim domu w Ka-
towicach” – komunikowaliśmy.

*
W połowie września, po ciężkich 
zmaganiach z chorobą, zmarła 
znakomita tyska artystka ma-
larka kaTarzyna nowak-
zagórska – córka znanego 
tyskiego artysty Jana Nowaka. 
Uprawiała malarstwo i rysunek. 
Interesowała ją głównie przyroda 
we wszelakiej formie.
oprac. kaMil peszat ●

reklama

mieJsC nie BrakuJe
przy okazji otwarcia nowej placówki przedszkolnej SPORTART PRZyGLąDAMy 
SIę SyTuAcJI PRZEDSZKOLI W TychAch.

pozostaną W pamięCi
przed naMi WSZySTKIch ŚWIęTych I ZADuSZKI.

Uroczystość otwarcia przedszkola SportArt zaszczyciły obecnością m.in. 
medalistka olimpijska Karolina Naja (w środku) i przewodnicząca RM 

Barbara Konieczna (z prawej). W kapeluszu – Paweł Janas, dyrektor SportArt.
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nasze dziedzictwo

„kronika szkoŁy 
w paprocanach” jest 
najlepszyM dowodeM 
na to, że lUdzie, którzy 
przyjeżdżali tU za pracą 
i MieszkaniaMi w latach 
50. XX wiekU, nie traFiali 
na pUstkowie, że byŁa 
to zieMia z tradycjaMi 
i wŁasnyM dorobkieM 
kUltUrowyM.

Wydana staraniem Muzeum 
Miejskiego w Tychach i Rady 
Osiedla Paprocany z funduszy 
budżetu obywatelskiego „Kroni-
ka szkoły w Paprocanach”, z uwagi 
na zawarte w niej treści jest właś-
ciwie „kroniką paprocańską”. Nie 
ogranicza się bowiem do wyda-
rzeń związanych ze szkołą czy 
oświatą na Ziemi Pszczyńskiej, 
ale utrwala wiele wątków życia 
gminy Paprocany i gmin ościen-
nych. To po prostu fragment hi-
storii miasta – od połowy XIX 
wieku do początku XX wieku. 
Publikacja skierowana jest za-
równo dla tych, którzy w Papro-
canach mieszkają od pokoleń, jak 
i dla przyjezdnych, chcących się 
jak najwięcej dowiedzieć o miej-
scu, w którym zamieszkali.

spotkanie
Pisana przez nauczycieli papro-
cańskiej szkoły kronika została 
przetłumaczona i opatrzona ko-
mentarzami przez dr Edelgardę 

Foltyn. W sobotę, 16.10 br. Rada 
Osiedla Paprocany zorganizo-
wała spotkanie z autorką tłuma-
czenia, w którym wzięło udział 
kilkadziesiąt osób, w tym m.in. 
przedstawiciele władz miasta 
z wiceprezydentem Igorem Śmie-
tański, radną Urszulą Paździorek-
Pawlik, przedstawiciele Muzeum 
Miejskiego, historycy, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, proboszczowie 
paprocańskich parafii Ks. Michał 
Czaja i o. Emil Pacławski oraz 
mieszkańcy.

– Książka jest najlepszym do-
wodem na to, że ludzie, którzy 
przyjeżdżali za pracą i mieszka-
niami w latach 50. XX wieku, 
nie trafiali na pustkowie, że była 
to ziemia z tradycjami i włas-
nym dorobkiem kulturowym, 
miejscem, w którym przed wie-
kami kwitło i rozwijało się ży-
cie społeczne – powiedział Józef 
Wilczek, przewodniczący Rady 
Osiedla Paprocany.

mieszkańcy zadecydowali
Z pomysłem wydania szkolnej 
kroniki wystąpiła Rada Osiedla. 
Wpisano go do budżetu obywa-
telskiego w 2017 roku, jednak 
za pierwszym razem się nie uda-
ło. Ponowiono starania rok póź-
niej i dzięki głosom mieszkańców 
projekt trafił do realizacji.

– Bardzo nam zależało na tej 
publikacji, bo dotyczy ona nie tyl-
ko szkoły i samych Paprocan, ale 

także historii Cielmic, gdyż kiedyś 
była to jedna szkoła na dwie wsie 
– dodał J. Wilczek. – To kopalnia 
wiedzy o tym, jak wyglądało ży-
cie na Ziemi Pszczyńskiej, szcze-
gólnie jak działała szkoła, na ja-
kich zasadach, jakie były warunki 
do nauki, jak budowano nową 
placówkę itd. Cenne są również 
przypisy tłumaczki, które posze-
rzają wiedzę i zawierają mnóstwo 
ciekawostek.

z gotyku na… niemiecki
Przed dr Edelgardą Foltyn, która 
podjęła się przetłumaczenia kro-
niki, stanęło niełatwe zadanie. 
To księga pisana w XIX-wiecz-
nym języku niemieckim, odręcz-
nym łamanym pismem gotyckim, 
o „ostrych kątach”.

– Praca była niełatwa, ale zara-
zem bardzo przyjemna, bo mia-
łam do czynienia z ciekawym 
tekstem narracyjnym – mówi 
dr E. Foltyn. – Trudność polega-
ła na tym, że najpierw musiałam 
odczytać gotycki zapis, a potem 
dokonać transkrypcji, tzn. przepi-
sania gotyku na „okrągłe” pismo 
niemieckie, czyli takie, jakie zna-
my dzisiaj. Jak się okazuje, nawet 
osoby dobrze znające język nie-
miecki nie potrafią odczytać go-
tyku, bo to wymaga dodatkowych 
przygotowań. Nie jestem z wy-
kształcenia germanistką i choć 
znam niemiecki z domu i z kur-
sów językowych, odczytywania 

pisma gotyckiego nauczyłam się 
sama. Na szczęście kronika jest 
pisana dość wyraźnym pismem 
przez nauczycieli, którzy potra-
fili i starali się ładnie pisać. No, 
może z wyjątkiem jednego z au-
torów, który zaczął pisać wyraź-
nie, ale potem chyba trochę się 
zniechęcił…

ku pokrzepieniu nauczycieli
Jeden z pierwszych wpisów w kro-
nice, autor zadedykował… przy-
szłym nauczycielom, wykazując 
się niemal darem jasnowidztwa: 
„Gdyby nauczyciel miał być 
na tyle strapiony bezowocnością 
i brakiem docenienia jego starań, 
uciążliwościami i niskim wyna-
grodzeniem, może szukać w tych 
notatkach pocieszenia. Dowie się 
z nich, że nie tylko jemu samemu 
tak się wiedzie. Dowie się, że już 
dziesiątki lat przed nim pracowały 
nad dziełem nauczania dusze, któ-
re chyba z o wiele większymi nie-
dogodnościami walczyły, a ich do-
czesna zapłata była dużo niższa”.

A skoro już mowa o zarobkach 
nauczycieli, to w 1853 roku otrzy-
mywali oni w szkole w Paproca-
nach 50 talarów rocznie, ale wy-
płacanych co kwartał, ponadto 
od gmin Paprocany i Cielmice 
– zboże deputatowe (żyto i jęcz-
mień), letnią i zimową paszę dla 
bydła, materiał opałowy (drew-

no) lub rekompensatę. „Równo-
cześnie obie gminy mają obo-
wiązek podstawić nauczycielowi 
bezpłatnie, po uprzednim żąda-
niu i o każdej porze roku tyle wo-
zów, ile on na przywiezienie węgla 
i drewna opałowego potrzebuje. 
Do nieodpłatnego rąbania drew-
na na szczapy Paprocany wysta-
wiają jedną osobę, podczas gdy 
Cielmice muszą wystawić dwie 
osoby”.

paprocaner schule
Szkoła w Paprocanach powsta-
ła w 1829 roku (wcześniej dzieci 
uczęszczały do szkoły w Tychach), 
od 1839 roku nosiła nazwę Pa-
procaner Schule. Pisania kroniki 
szkolnej podjął się jednak dopiero 
w 1860 nauczyciel August Nowak. 
Pierwsze jej zapisy zawierają listę 
nauczycieli i proboszczów miej-
scowej parafii oraz majątku szkol-
nego. Jak się okazuje, szkoła miała 
dwa ogrody, warzywniak, oborę 
(hodowano krowy i trzodę), pole, 
na którym uprawiano ziemnia-
ki. Nie było natomiast… ubika-
cji, bo te wybudowano dopiero 
w 1854 roku. Szkoła posiadała 
własny majątek – jak zanotował 
kronikarz – w wysokości 200 tala-
rów w obligacjach państwowych. 
„Kapitał ten podarował tutejszej 
szkole profesor Kiss z Berlina pod 
warunkiem, że z odsetek po 7 ta-

larów rocznie zostaną zakupione 
dla biednych dzieci pracowników 
huty w Paprocanach szkolne pod-
ręczniki i im podarowane”.

ksiądz sponsorem i kary dla 
rodziców
Ciekawostką jest, że rodzice płaci-
li kary pieniężne za uchylanie się 
dzieci od obowiązku szkolnego, 
a prowadzący taką ewidencję na-
uczyciel co miesiąc dostarczał listę 
dzieci zaniedbujących naukę wła-
dzom administracyjnym i policji. 
Do szkoły przekazywali pieniądze 
księża z kolekty za chrzty i były 
one przeznaczane na zakup pod-
ręczników i tabliczek dla dzieci 
z biednych rodzin. Ciekawostek 
jest zresztą znacznie więcej, część 
znalazła się w przypisach dr. E. 
Foltyn, np. co to był szefel, sążeń, 
garniec, jaki obowiązywał system 
monetarny w Prusach, dlaczego 
w szkole świętowano rocznicę bi-
twy pod Fehrbellin i obchodzo-
no Dzień Sedanu, jaki był w XIX 
wieku program nauczania fizyki, 
jakie były stopnie i obowiązki za-
rządzających oświatą i wiele, wie-
le innych, w tym biogramy ludzi 
związanych z historią, polityką, 
ekonomią i kulturą Ziemi Pszczyń-
skiej. leszek sobieraj ●

dokończenie w następnym 
numerze „tt”

kronika paproCańska
książka jest kopalnią wiedzy O óWcZESNEJ OŚWIAcIE ALE I życIu MIESZKAńcóW.

Kronika paprocańskiej szkoły pisana była gotykiem.

Tłumaczenia jej zapisów podjęła się dr Edelgarda Foltyn, na zdjęciu w czasie spotkania z mieszkańcami Paprocan.
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Pierwsza połowa listopada zapo-
wiada się w kulturze niezwykle 
ciekawie. W Tychach jednocześ-
nie odbywać się będą wtedy dwa 
ważne festiwale – 47. Tyskie Spot-
kania Teatralne oraz tegoroczna 
edycja festiwalu muzycznego 
Auksodrone.

Chronologicznie pierwsze, 
bo rozpoczynające się już 3 listo-
pada są Tyskie Spotkania Teatral-
ne, których sceną będzie jak za-
wsze Teatr Mały. W konkursowe 
szranki stanie siedem spektakli ze-
społów nieprofesjonalnych z całej 
Polski, w tym tyska Grupa Arty-
styczna Teatr T.C.R., która zapre-
zentuje swoje najnowsze dzieło, 
przedstawienie „Disco Mori”.

Szczegółowy program TST za-
mieścimy w numerze za tydzień, 
teraz już jednak warto rozejrzeć 
się za biletami na spektakle nur-
tu mistrzowskiego, bo jest w tym 
roku w czym wybierać. Już 3 li-
stopada zobaczyć będzie można 
spektakl „Boże mój” Teatru im. 
Jaracza z Łodzi, 7.11. Mikołaj 
Grabowski pokaże swój mono-
dram „Audiencja II”, na kolejny 
wieczór zaproszą „Szewcy” kra-
kowskiego Narodowego Teatru 
Starego, zaś 9 i 10 listopada za-
prasza Krystyna Janda z genial-
nym spektaklem „Maria Callas. 
Master Class”.

Dwa dni po inauguracji Ty-
skich Spotkań Teatralnych, 
w piątek 5 listopada rozpo-
czniemy weekend z festiwalem 
Auksodrone, na który organi-
zatorzy zapraszają do Mediate-
ki przy al. Piłsudskiego 16. Fe-
stiwal w trzech równoległych 
nurtach prezentuje wszystko to, 
co ważne w muzyce współczes-
nej. W cyklu „Pokolenie 1951” 
usłyszymy dzieła Aleksandra La-
sonia, Andrzeja Krzanowskiego 
i Eugeniusza Knapika, zaś cykl 
„Jazz+” pokaże różne artystycz-
ne ścieżki trójki wybitnych pia-
nistów jazzowych: Piotra „Pia-
nohooligana” Orzechowskiego, 
Krzysztofa Herdzina i Dominika 
Wani. Wreszcie późnowieczor-
ny cykl „Dramma” to prezen-
tacja współpracy kompozyto-
ra Aleksandra Nowaka i autora 
Szczepana Twardocha. Usłyszy-
my „Pokorę”, „Syrenę” i „Dra-
cha”. Wszystkim artystom to-
warzyszyć będzie, rzecz jasna, 
AUKSO Orkiestra Kameralna 
Miasta Tychy.

Szczegółowy program festiwa-
lu „Auksodrone” opublikujemy 
na naszych łamach za tydzień, już 
dziś jednak zachęcamy do naby-
cia biletów na koncerty, które do-
stępne są na stronie ticketmaster.
pl. ww ●

na scenie i w Sali koncertowej.

listopad miesiąCem 
Festiwali

Krystyna Janda w spektaklu „Maria Callas. Master Class”.
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młodzi i starzy W teatrze 
w tyM MiesiącU MIAły MIEJScE DWA WAżNE WyDARZENIA TEATRALNE. 

te ważne wydarzenia 
to preMiery tyskich 
grUp teatralnych 
– „MaŁy książę” 
w interpretacji 
teatrU gęba oraz 
„nowe szaty króla” 
w wykonaniU teatrU 
belFegor świętUjącego 
w tyM rokU 35-lecie 
dziaŁalności. preMiery 
cieszyŁy się sporyM 
zainteresowanieM 
widzów.

Istniejący od 10 lat Teatr Gęba 
działa przy Miejskim Centrum 
Kultury i został powołany przez 
Piotra J. Adamczyka. – Na prze-
strzeni lat zmieniła się grupa two-
rząca „Gębę” – mówi Adamczyk. 
– Młodzi dorastają, wybierają się 
na studia i odchodzą. Na szczęś-
cie w ich miejsca przychodzą 
nowi. W aktualnym składzie ist-
nieje spora rozbieżność wiekowa. 
Najmłodszy aktor ma 15 lat, zaś 
najstarszy 25. W tej relacji wie-
kowej to przepaść, jednak bardzo 
dobrze się wszyscy dogadujemy 
– dodaje.

nieuchronna dorosłość
Reżyser po raz trzeci zmierzył się 
z tekstem de Saint-Exupéry’ego, 
jednak pierwszy raz podszedł 
do niego całościowo. Główny na-
cisk położył na wątki dorastania. 
– To bardzo bogaty tekst, który 
mieści szeroki wachlarz znacze-
niowy. Najmłodsi aktorzy rozpo-
częli już proces stawania się doro-
słymi, zaś najstarsi są tuż po nim. 
Uznałem, że to szalenie ciekawe 
zmierzyć ich z tematem od strony 
„Małego Księcia”. To była trud-
na rzecz, nie tylko od strony me-
rytorycznej. Aktorzy wcielali się 
w wiele ról oraz musieli ogrywać 
rozbudowaną scenografię – tłu-
maczy.

„Mały Książę” według Teatru 
Gęba, to nie tylko podróż przez 
dorosłość, lecz też przez formy te-
atru. Wraz z kolejnymi planetami 
grupa mierzy się z teatrem cie-
nia, tańca czy po prostu ruchu, 
zaś wizyty na kolejnych planet-
kach „miksowane” są przez Pilo-
ta, który bardziej niż narratorem 
staje się DJ’em. – Jestem bardzo 
zadowolony z grupy – mówił 
Piotr J. Adamczyk po premie-

rze. – Cieszyła nas duża publicz-
ność. Przyjechali goście z Pszczy-
ny, Katowic, z Częstochowy oraz 
miejscowości, o których nigdy 
nie słyszałem. Przykre jest dość, 
że tak mało było grup z Tychów 
– dodał. Prowadzone są rozmowy 
o kolejnych wystawieniach spek-
taklu w Teatrze Małym. W wi-
dowisku zagrali: Julia Kokoszka, 
Jowita Ladrowska, Kinga Opala, 
Gabriela Ozimek, Dawid Marut, 
Jan Skarboń, Małgorzata Gład-
czak, Anna Seweryn, Zuzanna 
Ratajczyk, Magdalena Imiełow-
ska i Sonia Stanisławska.

eklektyczna groteska
Teatr BELFEgoR (wtedy jeszcze 
jako Teatr Nauczycielski „Belfer”) 
założył w Tychach w 1986 roku 
Sławomir Żukowski, wówczas 
nauczyciel i wizytator w Kurato-
rium Oświaty. Przez wiele lat ze-
spół nie posiadał stałej siedziby. 
Zadebiutował przed 35 laty „Se-
renadą-Polowaniem na lisa” wg S. 
Mrożka. Skład zespołu ulegał czę-
stym zmianom, ale stałym trzo-
nem byli: sam Żukowski, Woj-
ciech Wieczorek i śp. Romuald 
Kłakus. Jubileuszową premierą 
„Nowe szaty króla” W. Wieczo-
rek pożegnał się z grupą, co sym-
bolicznie zamknęło pewien etap 
BELFEgoRa, który od kilku lat 

zauważalnie chyli się ku teatrowi 
dla dzieci.

Takim też wydawał się pozor-
nie spektakl „Nowe szaty króla”, 
choć na widowni w zdumiewa-
jącej większości zasiadły oso-
by dorosłe. Do tych Żukowski 
kilkukrotnie puścił porozumie-
wawcze mrugnięcie oka, jednak 
te były one dość subtelne. Doj-
rzale akcenty, jak użyty wizerunek 
„Rejtana” J. Matejki czy rozlicze-
nie się Żukowskiego ze śmier-
cią ojca, mocno kontrastowa-
ły z pstrokatymi kostiumami 
charakterystycznymi dla teatru 
dziecięcego i takim też kreo-
waniem treści i postaci, zaś ca-
łości przyszło współgrać ze ślą-
skim i rubasznym, aczkolwiek 
dobrym, humorem w wykona-
niu Krzysztofa Hanke z kabare-
tu „Rak”. Spektakl zakończył się 
klasykiem nad klasykami – „Bo-
lerem” M. Ravela, do dźwięków 
którego przemaszerowała parada 
złożona z członków tyskich grup 
teatralnych. Eklektyczna groteska 
– czy zamierzona? Trudno ocenić 
niewyrobionemu z BELFEgoRem 
widzowi, który pod tym tekstem 
się zaraz podpisze.

słowo od reżysera
– Ponad rok temu wymyśliłem 
sobie, że na 35-lecie BELFEgo-

Ra chciałbym stworzyć orszak 
z wszystkich tyskich teatrów, 
który pójdzie do równie wspa-
niałej, co długiej, muzyki Ravela 
– przyznał Sławomir Żukowski. 
– Długo szukałem literatury mo-
gącej ten pomysł unieść. Olśni-
ło mnie przypadkowo, pod-
czas rozwiązywania krzyżówki. 
Twórczość Andersena, jak sam 
ją określał, to pudełka. Dzieci 
oglądają opakowanie, a dorośli 
mają zajrzeć do wnętrza. W tym 
ostatnim dodałem od siebie bi-
skupa i stańczyka, o którego dłu-
go spierałem się z zaproszonym 
do współpracy Piotrem Adam-
czykiem. Nota bene jest świet-
nym dramaturgiem i jego wkład 
jest nie do przecenienia. Całość 
budowałem na kojarzeniu sym-
boli. Chciałem, by akcja osadzo-
na była nad Wisłą. Stąd obrazy J. 
Matejki, które mają nawiązywać 
do obecnej sytuacji politycznej 
w kraju, czy pochód, który jest 
asocjacją do „Wesela” S. Wy-
spiańskiego. Z tego powodu 
ukłoniłem się również w stronę 
ks. Jędrzeja Kitowicza. Zależało 
mi, aby pojawił się akcent śląski, 
stąd występ Krzysztofa Hanke. 
Wszak sam jestem adoptowanym 
synem ziemi śląskiej i zauważam 
potrzebę dialogu. Sam spektakl 
jest adresowany i do dorosłego 
odbiorcy, jak również młodzieży 
szkolnej, która powinna dostrzec 
nawiązania do „Ferdydurke” czy 
Witkacego. kaMil peszat ●

reklama

Teatr Gęba otrzymał zasłużone oklaski.

Fragment „Nowych szat króla” Teatru Alternatywnego Belfegor.
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ogłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ  Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3
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  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 
ul. Przejazdowa 8

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  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 Groszek ul. Wspólna 63

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
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

kariera/edUkacja

aUto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO! NAJLEPIEJ 
ZAPŁACĘ! 603 578 739

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBO-
WE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓWKA, 
NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ TEL. 888 666 791

UsŁUgi:

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

Elektryk. Tel. 504 877 825
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304

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

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

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

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

Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii15. Tel: 603 585 
329. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

Firma budowlana 32 lata stażu specjalizu-
je się: malowanie domów, dachów, krycie 
papą, blachą i inne Tel; 531 351 746 lub 
723 442 989

Remonty dachów – papa. Tel. 505 015 
176
Płytkowanie, malowanie, sufity podwie-
szane, hydraulika. Tel. 668 651 688

Restauracja KAMELEON organizuje ko-
munie, stypy, przyjęcia okolicznościowe 
Tel: 668 478 046

Finanse:

POŻYCZKI-SZYBKO Z KOMORNIKIEM 
32/260-00-33, 516-516-611, Pośrednik 
CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

praca:

Zatrudnimy młodego emeryta lub renci-
stę, elektryka lub automatyka, zdolnego 
do pracy w serwisie. Zatrudnimy elektry-
ka lub automatyka do pracy w serwisie. 
kontakt: 502 323 151, mail, biuro@tech-
nikagrzewcza.tychy.pl
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095

Agencja Ochrony zatrudni rencistów, 
emerytów do pracy w Tychach i najbliż-
szej okolicy na stanowisku: pracownik 
ochrony. Wymagamy: niekaralności, dys-
pozycyjności, umiejętności współpracy 
w zespole. Oferujemy: elastyczny grafik, 
stałe miejsce pracy, gwarantujemy wyna-
grodzenie wypłacone do 10 dnia każdego 
miesiąca. Więcej informacji pod nr tel. 32 
219-25-57
Bistro z obiadami domowymi zatrudni 
dorywczo panią do sprzątania, pomoc 
kuchenną tel: 516 175 264
Zatrudnię pracownika, najlepiej rencista 
lub emeryt (mężczyzna do 55 lat) Tel: 
666 865 777

nierUchoMości:

KUPIĘ

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

Kupię garaż na os. H - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737 938 416

Zgłoś nieruchomość do sprzedaży: miesz-
kanie, dom, działkę. Atrakcyjne warunki 
– wieloletnie doświadczenie. Oferta na-
tychmiast widoczna w 100 innych biu-
rach nieruchomości.  Szybka i bezpieczna 
sprzedaż.  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

SPRZEDAM
Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
390600zł, BN FUBI 509041910
Sprzedam mieszkanie Tychy – centrum. 
2 pokoje z aneksem kuchennym, 42 m2, 
IV piętro z balkonem + piwnica. Po re-
moncie, wyposażone, ładne i nowoczes-
ne. Niska zabudowa. Cena – 273 000 zł.  
Tel: 501 503 735.

reklama
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www.tychy.pl

ogłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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

Ważne  
telefonymiejskie

Sprzedam mieszkanie po remoncie os. 
H, M-3, 47 m2, wieżowiec. Cena – 268 
000 zł. Do negocjacji.  Tylko w BN VOTUM: 
501 503 735.
Sprzedam działkę mieszkaniowo-usłu-
gową w Bieruniu Nowym. Powierzchnia  
5155 m2. Cena 90 zł. /m2. Tylko w BN VO-
TUM: 501 503 735.
OKAZJA!!! Sprzedam dom 2 – rodzinny  
Tychy – Cielmice. Osobne wejścia, bardzo 
funkcjonalny. Działka 1655 m2. Cena 899 
000 zł. Tylko w BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ

Wynajmę pokój studentce TANIO w do-
brym miejscu! Tel: 511 055 718
Garaż do wynajęcia Tel: 731 548 494
Do wynajęcia umeblowany pokój tel. 609 
192 905
Tychy centrum -  M-3, 42 m2, wyposa-
żone. Czynsz najmu 1600 zł.  + media + 
kaucja.  BN VOTUM: 501 503 735.

Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
783 516 447, 722 151 747

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100
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
Chcesz sprzedać nieruchomość szybciej 
i drożej niż myślisz – zadzwoń, pomogę 
Marzena 519-595-674
Tychy, os N, 16 piętro, 49,9 m2, 2 poko-
je, po remoncie, 2 balkony, zapierający 
dech widok, cena 300.000 zł, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl
Tychy os. C 52 m2, 2 przestronne pokoje, 
pierwsze piętro, niska zabudowa. Cena 
279 000zł www.ASTON.com.pl 728-713-
101
Tychy Żwaków ul. Żorska, 1 piętro, 52,8 m2 
2 pokoje, umeblowanie w cenie. Cena 350 
000zł www.ASTON.com.pl 728-713-101
Katowice/Mysłowice Janów Miejski, 
ogromne mieszkanie w budynku 3 ro-
dzinnym, 86 m2, do kapitalnego remon-
tu, możliwość własnej aranżacji, duża 
piwnica 21 m2, ogród, 249.000 zł, 519 
595 672, www.ASTON.com.pl
Tychy Wilkowyje, super miejsce, pow. 839 
m2, wszystkie media, nowe domy w są-
siedztwie, cena 326.600 zł, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl

Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
Rzeniszów (między Siewierzem a Kozie-
głowami), działka budowlana 1132 m2, 
99.000 zł, 519 595 672, www.ASTON.
com.pl
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Orzesze, Gardawice działka budowlana 
1973 m2, 250.000 zł, 519 595 672, www.
ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec działka 2350 m2, dział-
ka nie jest budowlana – tereny zielone, 
blisko lasu, cena 235.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Lędziny Blych, działka 9706 m2, cena 
873.540 zł, www.ASTON.com.pl 731-
713-100
Pszczyna, 13 minut pieszo do Parku 
Pszczyńskiego, okolica wyłącznie nowych 
domów, pow. 133 m2, 5 pokoi, działka o 
pow. 501 m2, 750.000 zł 731-713-100, 
www.ASTON.com.pl
Tychy Balbina, dom wolnostojący do ka-
pitalnego remontu, pow. 180 m2, działka 
885 m2, cena 700.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, 
dom wolnostojący z budynkiem gospo-
darczym, działka 651 m2, w planie zago-
spodarowania 12MWU z dopuszczeniem 
lokali użytkowych, cena 999.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 2 100 000 zł, www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość postawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Mikołów Rynek lokal na parterze 120 m2, 
czynsz 7500 zł/mc www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy ul. Einstaina, do wynajęcia 1 pokój, 
26 m2 z balkonem czynsz 1200 zł + me-
dia www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Żwaków, do wynajęcia 3 pokoje, 74 
m2 z ogródkiem, parter domu jednoro-
dzinnego, czynsz 1700 zł + media www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, centrum, do wynajęcia ładna kawa-
lerka umeblowana i wyposażona, 1300 zł/
mc www.aston.com.pl 731-713-100
Tychy, os. B, do wynajęcia ładna kawaler-
ka umeblowana i wyposażona, 1400 zł/
mc www.aston.com.pl 602-627-610

Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Kupię działkę okolice Katwice, Tychy, Mi-
kołów , Bielsko, Pszczyna, Wola i inne oko-
lice miejscowościach tel 696-493-977

Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną 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  
Nowa inwestycja !!! na sprzedaż mieszka-
nia 1,2,3 pokojowe z balkonem i windą 
już od 5400 m2 tel. 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Na sprzedaż mieszkanie w nowym bu-
downictwie stan deweloperski 2 pokoje 
42 m2 235.200 zł tel. 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Na sprzedaż Tychy apartamenty nowe bu-
downictwo-stan deweloperski 455.000 zł 
tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż apartament Katowice-Bry-
nów z garażem wysoki standard 3 po-
koje 467.000 zł tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Na wynajem Tychy os Z 48 m2 cena 
1650zł+media+kaucja tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Dom w zabudowie bliźniaczej 179 
m2 duża działka 710.000 zł tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Dom w zabudowie szeregowej Mysłowice 
pow 119 m2 cena 469.000 zł 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Tychy pow 840 m2 
media cena 326.760 zł tel. 504- 476-805 
www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Mysłowice-Kosz-
towy pow. 1293 m2, media przy dział-
ce 265.000 zł 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Na sprzedaż działka Łaziska ul. Wierzo-
wa pow. 1428 m2 II linia zabudowy cena 
265.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal pow 80 m2 par-
ter  tel. 733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 
25m-148 m2  tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal Bieruń przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 
25m-148 m2  tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokale/magazyny pow 
95 m2, 148 m2, cena od 18 zł/m2 tel 886-
309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal  po generalnym re-
moncie idealny na kancelarię, przychod-
nie lekarską cena 3000 zł tel. 504- 476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy 
i okolice pow 144 m2 i 500 m2 od 15 zł 
m2 tanie ogrzewanie, 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. 733-476-805 www.ihn.com.pl

Tychy os. R, M-5, 78 m2, 5 piętro, cena 
370000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś F, M-4, 47,5 m2, 5 piętro, cena 
285000zł VIPART 501 396 663

Tychy oś W, M-4,66,2m2,3 piętro, cena 
470000zł VIPART 501 396 663
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, 150m2. cena 
640000zł VIPART 501 396 663
Lachowice, Dom,160m2,działka 592m2ce-
na 349000zł, VIPART 501 396 663
Tychy Mąkołowiec-nowy dom, pow 
136m2/550m2 ,cena 750000zł VIPART 
501 396 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 966
Bieruń Nowy , działka , pow. 2596m2,cena 
140000zł VIPART 509 733 966
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
69000zł VIPART 509 733 966
Tychy  Glinka , działka, pow. 874m2, cena 
460zł/m2  VIPART 501 396 663
Gostyń , działka, pow. 925m2, cena 
50000zł VIPART  501 396 663
Lędziny ul. Lędzińska, działka, pow. 
1311m2, cena 150zł/m2 VIPART 509 
733 966

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856
SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów De-
veloperskich w Tychach– INDOMO tel. 508 
063 856 szczegóły na www.indomo.info.
pl oraz www.facebook.com/indomotychy
SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów 
Developerskich w Katowicach, Mi-
kołowie i Tychach– INDOMO tel. 508 
063 856 szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
Nowe Działki budowlane – Bojszowy 
Nowe – pow. ok. 1000m2 – cena:150 zł/
m2 - INDOMO tel. 508 063 856 szczegóły 
na www.indomo.info.pl oraz www.fa-
cebook.com/indomotychy
NOWOCZESNY APARTAMENT W TY-
CHACH GOTOWY DO ZAMIESZKANIA – 
pow. 106m2 + ogródek + dwa miej-
sca parkingowe pod budynkiem. 
Osiedle nowych domów jednorodzin-
nych. Tychy Paprocany -INDOMO tel. 
508 063 856 szczegóły na www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.com/
indomotychy 

zdrowie:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

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

transport:

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

kUpię / sprzedaM:

Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 335
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Sprzedam  monety "PRL" ,medale, od-
znaczenia, antyki, komiksy, starocie 691 
577 335

SPRZEDAM - Płytę gazową cztero-palni-
kową NOWĄ, kryształy białe, maszyna 
do szycia, wieszaki drewniane na ubrania 
Tel. 688 756 191

inne:
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 e-mail: e.kunc@twojetychy.pl
tel.: 605 874 605, 32 325 72 40
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tel.: 601 624 255, 32 325 72 15
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W poprzednim numerze nasze-
go tygodnika przewidywaliśmy, 
że w domowych meczach z ostat-
nim w tabeli Stomilem i benia-
minkiem z Częstochowy GKS za-
inkasuje sześć punktów i umocni 
się w pierwszoligowej czołówce. 
Tymczasem już poniedziałkowe 
spotkanie z outsajderem zwery-
fikowało te prognozy i pokazało, 
że dramatycznie słaba postawa 
tyszan we wcześniejszej potyczce 

z GKS Katowice, to nie kwestia 
jednego gorszego dnia.

Po raz pierwszy piłka znalazła 
drogę do tyskiej bramki już w 4 
min. po rzucie rożnym i głów-
ce jednego z graczy Stomilu, ale 
gol nie został uznany z powodu 
wcześniejszego faulu. Pięć minut 
później wszystko odbyło się już 
prawidłowo – kolejne dośrodko-
wanie z rogu i Dampc uprzedził 
pilnującego go Łukasza Sołowie-

ja (wszedł kilka chwil wcześniej 
za kontuzjowanego Kamila Szy-
murę) i zdobył pierwszego gola 
dla Stomilu.

Na drugiego nie czekaliśmy 
długo. W 27 min. olsztynianie 
przeprowadzili kontrę: Mikita 
podał do eks-tyszanina Monety, 
który nie zmarnował sytuacji sam 
na sam z Konradem Jałochą. Nie 
można powiedzieć, by gospoda-
rze w tej części meczu nie pró-
bowali zmienić jego losów, ale 
kilkanaście prób (m.in. Nemanji 
Nedića i Tomaša Malca) nie przy-
niosło efektu.

Pierwsze minuty po przerwie 
to zmasowane ataki GKS, ale ich 
efektem był jedynie strzał Malca 
z dwóch metrów w słupek. Wy-
dawało się, że swój cel w posta-
ci kontaktowego gola osiągną 
miejscowi w 53 min., gdy po fau-
lu na Macieju Mańce arbiter po-
dyktował rzut karny na korzyść 
GKS. Łukasz Grzeszczyk naj-
pierw kilka minut ustawiał so-
bie piłkę, by potem… nie trafić 
w światło bramki.

Ostatecznie mecz powinien za-
mknąć w 66 min. Fundambu, ale 
nie trafił do pustej bramki. Tra-
fił natomiast precyzyjnym strza-
łem z 20 metrów Gracjan Jaroch, 
ale była to już 95 minuta i czasu 
na wyrównanie brakło.
gks Tychy – sTomil ol-
szTyn 1:2 (0:2). Gole: Jaroch 
(90’) oraz Dampc (9’) i Mone-
ta (27’)
gks Tychy: Jałocha – Mańka, 
Nedić, Szymura (7’ Sołowiej), 
Wołkowicz – Janiak (46’ Kozi-
na), Żytek (78’ K. Piątek), J. Pią-
tek, Grzeszczyk, Biel (46’ Steble-
cki) – Malec (67’ Jaroch). Żółta 
kartka: Wołkowicz.

W pozostałych meczach 13. 
kolejki: Skra – GKS Katowi-
ce 0:0, Puszcza – Odra 3:0, Ja-
strzębie – Polkowice 3:1, Koro-
na – Widzew 0:1, ŁKS – Arka 1:0, 
Resovia – Chrobry 3:0, Miedź – 
Zagłębie 4:0, Podbeskidzie – San-
decja 0:1.

Szansę na zmazanie plamy 
po wstydliwej porażce pod-
opieczni trenera Artura Derbi-
na otrzymali już w sobotę, gdy 
do Tychów przyjechał średnio 
sobie radzący w lidze benia-
minek z Częstochowy. Jednak 
to właśnie goście jako pierw-
si zagrozili tyskiej bramce, gdy 
w 7 min. Jałocha poradził sobie 
w sytuacji sam na sam. Potem 

jednak już do końca meczu by-
liśmy świadkami coraz bardziej 
przytłaczającej przewagi gospo-
darzy i towarzyszącego jej fe-
stiwalu nieskuteczności. W 27 
min. Marcin Kozina w zamie-
szaniu podbramkowym znalazł 
się sam na sam z Kosem i strze-
lił wprost w niego. W 42 min. 
tyszanie próbowali dwukrotnie, 
ale oba strzały z bliskiej odległo-
ści wybronił golkiper Skry. Mie-
liśmy też główkę Koziny w słu-
pek (51 min.), obronione przez 
bramkarza uderzenie głową Bar-
tosza Biela (67 min.), strzał Se-
bastiana Stebleckiego w bocz-
ną siatkę czy sytuację z 71 min., 
kiedy Łukasz Grzeszczyk i To-
maš Malec nie dali rady pędząc 
we dwójkę na jednego obrońcę 
gości.

Poza dwoma punktami GKS 
stracił w tym spotkaniu także ko-
lejnego obrońcę – Macieja Mań-
kę, który w 30 min. opuścił boi-
sko z kontuzją.
gks Tychy – skra częsTo-
chowa 0:0.
gks Tychy: Jałocha – Mańka 
(31’ Połap), Nedić, Żytek, Woł-
kowicz – Kozina (77’ Janiak), Pa-
przycki (67’ Steblecki), J. Piątek, 
Grzeszczyk, Biel (77’ Jaroch) – 
Malec. Żółte kartki: Mańka, Po-
łap, J. Piątek, Steblecki.

W innych meczach 14. kolej-
ki: Chrobry – Miedź 0:0, Arka – 
Resovia 2:0, Polkowice – Korona 
2:2, GKS Katowice – Puszcza 1:0, 
Zagłębie – Podbeskidzie 2:2, Wi-
dzew – ŁKS 2:2, Odra – Jastrzębie 
2:2. Spotkanie Stomil – Sande-
cja rozpoczęło się już po odda-
niu tego numeru „TT” do dru-
ku. ww ●

i liga
1. Widzew 14 33 29:11
2. Miedź 14 28 24:11
3. Korona 14 26 17:10
4. Arka 14 23 23:13
5. gks Tychy 14 23 14:13
6. Podbeskidzie 14 22 23:19
7. Sandecja 12 22 14:11
8. łKS 13 21 18:14
9. Odra 14 21 18:19
10. chrobry 13 16 14:13
11. Resovia 14 15 14:17
12. Katowice 14 15 18:26
13. Skra 13 14 7:13
14. Puszcza 14 14 13:20
15. Zagłębie 14 11 14:21
16. Jastrzębie 14 11 14:26
17. Stomil 13 10 15:23
18. Polkowice 14 10 14:23

W sobotnie popołudnie w Bełku 
spotkały się dwie najlepsze druży-
ny naszej grupy IV ligi, by rozegrać 
mecz na szczycie. W dużo lepszym 
nastroju spędzili weekend gospo-
darze, którzy wygrali z rezerwami 
GKS Tychy 3:0 i zdetronizowali ty-
szan na fotelu lidera tabeli.

Z pewnością mecz ustawił 
szybko stracony przez zespół 
trenera Jarosława Zadylaka gol. 
Już w 6 min. po faulu Zarębskie-
go sędzia podyktował rzut kar-
ny dla LKS Bełk, który Mąka 
zmienił na prowadzenie miej-
scowych. Na nic zdały się liczne 
próby tyszan (głównie Stefaniaka 
i Krężeloka) – wynik nie ulegał 
zmianie aż do 40 minuty, kiedy 
Reguła ośmieszył obrońców go-
ści i strzałem w okienko podwyż-
szył na 2:0.

Po zmianie stron tyskie rezer-
wy przypuściły szturm na bram-
kę LKS, ale ani Dzięgielewskiemu 
ani Rutkowskiemu nie udało się 
zdobyć kontaktowego gola. Za-
miast niego mieliśmy za to trze-
cie trafienie gospodarzy, które 
w 60 min. praktycznie rozstrzyg-
nęło losy meczu.

– Od kilku kolejek nasza gra 
w defensywie nie wygląda tak 
jak powinna. Staramy się szukać 
nowych rozwiązań, ale wciąż tra-
cimy bramki – mówił po meczu 
trener Jarosław Zadylak. – Dzisiaj 
rywale zdominowali nas w każ-
dym elemencie gry i tak napraw-
dę ten wynik to i tak najmniejszy 

wymiar kary. Widoczny był brak 
kilku zawodników i niestety prze-
grywamy ten mecz – dodał szko-
leniowiec tyskich rezerw.
ks decor Bełk – gks ii Ty-
chy 3:0 (2:0). Gole: Mąka (6; 
z karnego), Reguła (40’), Joa-
chim (60’).
gks ii Tychy: Dana, Rutkowski, 
Zarębski (66’ Bielusiak), Kopczyk, 
Stefaniak (55’ Pipia), Krężelok, 
Ploch, Kargulewicz, Orliński (46’ 
Dzięgielewski), Biegański, Paluch 
(46’ Staniucha). Żółte kartki: Rut-
kowski, Ploch.

W pozostałych meczach 12. 
kolejki: Landek – Podbeskidzie 
1:1, Łękawica – Kuźnia 2:0, Be-
stwina – Gorzyce 1:0, Czaniec – 
Czechowice 2:1, Piast II – Ksią-
żenice 2:2, Jasienica – Unia Turza 
2:1, ROW – Góral 0:2. ww ●

iV liga
1. bełk 12 26 27:14
2. gks ii Tychy 12 26 36:12
3. Jasienica 12 21 20:21
4. unia Turza 12 20 25:21
5. Piast II 12 18 21:12
6. łękawica 12 18 22:25
7. Landek 12 18 21:14
8. czaniec 12 18 21:17
9. czechowice 12 17 21:14
10. Kuźnia 12 16 14:18
11. Podbeskidzie II 12 14 17:21
12. Gorzyce 12 12 16:24
13. ROW 12 11 19:29
14. Książenice 12 10 22:31
15. bestwina 12 9 18:30
16. Góral 12 6 16:33

rezerwy przegrały i straciły fotel lidera.

szCzyt dla Bełku

gks W kryzysie?
zaMiast planowanych sześciU pUnktów, TySZANIE ZDObyLI TyLKO… JEDEN.

coraz Mniej kibiców przychodzi na Mecze piŁkarzy 
gks tychy i to nie tylko ze względU na pogodę. 
to wyniki, jakie osiągają w ostatnich dniach 
piŁkarze trenera artUra derbina, zniechęcają 
syMpatyków tyskiego klUbU do wizyty na edUkacji 7.

Trzy z rzędu wygrane i awans 
na pozycję wicelidera zaostrzyły 
apetyty kibiców GKS Futsal Ty-
chy. Niestety, w meczu z jednym 
z pretendentów do awansu, Soś-
nicą, podopieczni Bartłomieja 
Nogi przegrali 3:7.

Już pierwsza połowa pokaza-
ła, że tym razem tyszanie nie będą 
rozdawać kart. Rywale ruszyli z im-
petem i choć drużynie GKS nie 
brakowało okazji, ekipa gospoda-
rzy była dokładniejsza w rozgrywa-
niu piłki i przede wszystkim sku-
teczniejsza. Nic zatem dziwnego, 
że do przerwy prowadziła 3:0.

Po przerwie nie mający już nic 
do stracenia tyszanie zagrali bar-
dziej ofensywnie, z większym im-
petem, ale bramkarz Sośnicy bronił 
znakomicie. Mimo kilkuminutowej 
przewagi tyszan, to rywale zdoby-
li kolejną bramkę. Goście nadal 
jednak próbowali i chwilę potem 
po raz pierwszy bramkarza gospo-
darzy pokonał Dawid Pasierbek, 
silnym strzałem pod poprzeczkę. 
Kolejne minuty przyniosły tysza-
nom następną bramkę, której au-
torem był Michał Widuch. Soś-
nica znów poderwała się do gry, 

podwyższając na 5:2. Drużyna 
GKS goniła rywali, Jakub Haase 
zdobył trzecią bramkę, ale odpo-
wiedź gospodarzy była nokautu-
jąca – w ostatnich minutach zdo-
byli jeszcze dwa gole. Nigdy jeszcze 
w oficjalnych rozgrywkach druży-
nie GKS Futsal nie udało się poko-
nać drużyny Sośnicy i teraz też tra-
dycji stało się zadość.
sośnica – gks fuTsal Ty-
chy 7:3 (3:0). Bramki: Pasier-
bek, Widuch i Haase.
gks fuTsal: Barteczka – Koło-
dziejczyk, Hiszpański, Widuch, 
Haase – Jastrzębski, Banaszczyk, 
Słonina, Pasierbek, Krzyżowski, 
Kokot, Pytel. ls ●

1. bSF bochnia 5 15 23-2
2. unia 5 10 17-18
3. Sośnica 5 9 16-19
4. AZS Katowice 5 9 20-16
5. Gwiazda 5 9 20-16
6. gks Tychy 5 9 20-18
7. Nowiny 5 9 25-20
8. Siemianowice 4 6 9-11
9. AZS Lublin 5 4 14-22
10. AZS Kraków 5 3 12-15
11. heiro 5 2 15-22
12. GSF  4 0 5-17

Bez większych problemów koszy-
karze GKS Tychy pokonali rezer-
wowy zespół AZS UMCS Lublin 
93:62. Tyszanie wygrali wszystkie 
kwarty i w każdym elemencie gry 
byli zespołem lepszym od benia-
minka I ligi.

Objęli prowadzenie od stanu 4:3 
i nie oddali go do końca spotkania. 
Pierwszą kwartę wygrali różnicą 
10 punktów, imponując celnymi 
rzutami z akcji oraz trójkami. Tu-
taj brylowali Trubacz, który trafiał 
z dystansu oraz Wieloch, Koperski 
i Stankowski. Druga kwarta była 
dla tyszan okazją do powiększe-
nia przewagi, a że nie napotyka-
li na większy opór rywali, czynili 
to bardzo skutecznie.

Do przerwy GKS prowadził 
45:29 i stało się jasne, że jeśli 
nie nastąpi jakaś katastrofa, nie 
powinien tego spotkania prze-
grać. Rzuty za trzy Trubacza 
i Diduszki znów podbiły wynik 
i choć rywale także próbowali, 
mecz przebiegał pod całkowitą 
kontrolą gospodarzy. Przewaga 
tyszan w końcówce powiększy-
ła się do 20 punktów, a w ostat-

niej kwarcie także nie oszczędza-
li rywali, stąd pewna i efektowna 
wygrana.

Najwięcej punktów dla GKS 
zdobył Radosław Trubacz – 20 
punktów, notując 6 celnych rzu-
tów za trzy na 9 prób. Podopiecz-
ni Tomasza Jagiełki trafili w tym 
meczu 14 „trójek”. Ponadto atu-
tem tyszan były rzuty wolne – nie 
spudłowali w żadnym z 13 rzu-
tów, które wykonywali.
gks Tychy – azs umcs 
sTarT ii luBlin 93:62 (26:16, 
19:13, 26:22, 22:11)
gks: Trubacz 20 (6 za 3), Koper-
ski 11 (2), Wieloch 11 (1), Stan-
kowski 10 (2), Diduszko 9 (1), 
Krajewski 8, Mąkowski 7 (1), 
Tyszka 6, Ziaja 5 (1), Nowak 4, 
Chodukiewicz 2, Szczepanek 0.

Oto czołówka I ligi (mecze, 
punkty zwycięstwa-porażki):
1. Sokół 6 12 6-0
2. Wałbrzych 6 11 5-1
3. gks Tychy 6 11 5-1
4. WKK Wrocław 6 11 5-1
5. Kotwica 5 9 4-1
6. Starogard 6 9 3-3
ls ●

piąte zwycięstwo koszykarzy GKS.

pewNa wygraNa

w i lidze futsalu.

przerwaNa seria
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alFabet tgs
z jak piotr zdunek
TakTyka częsTo zaBija piękno sporTu. dlaTego kiBi-
ce uwielBiają – w każdej grze zespołowej – zawod-
ników, kTórzy wymykają się wszelkim schemaTom. 
na hokejowych Taflach do Tego grona z pewnością 
należało zaliczyć pioTra zdunka, kTóry w swojej 
BogaTej karierze ma Także Tyski epizod.

Zdunek w GKS-ie Tychy spędził sezon 1999/2000. I choć nie był on 
udany dla naszej drużyny, to kibice zapamiętali grę napastnika. 
hokejowy cwaniak i showman? Oczywiście, ale przede wszystkim 
świetny zawodnik. 313 zdobytych goli w 541 ligowych meczach 
nie wzięło się przecież znikąd.

Zdunek już jako nastolatek zdecydowanie wyróżniał się w ze-
spole łKS łódź i szybko zadebiutował w reprezentacji Polski. 
Miał papiery na hokeistę międzynarodowej klasy, a jednak cza-
rował – z dwiema rocznymi przerwami na grę w lidze szwedzkiej 
– jedynie krajową publiczność. Dokładniej mówiąc – czarował 
„swoich” kibiców, a innych denerwował. Zdunek lubił bowiem 
prowokować widownię drużyny przeciwnej. Pasowało mu to, 
uznawał, że kibicom, podobnie jak zawodnikom, też należy się 
spora porcja emocji. Zdobywał sporo bramek, ale również często 
był wysyłany na ławkę kar.

W sezonie 1999/2000 GKS Tychy zaszalał z transferami. W ze-
spole pojawili się dawni bądź aktualni reprezentanci Polski: Ma-
rek cholewa, Andrzej Kotoński, Wojciech Tkacz, Mariusz Kieca, 
Mirosław copija, Jarosław Morawiecki i właśnie Zdunek.

Zdunek miał tzw. kartę w ręce, więc sam decydował o swoich 
transferach. W środowisku żartowano, że zakończy karierę do-
piero wtedy, gdy zaliczy grę we wszystkich polskich klubach. 
Niewiele mu zabrakło, bo w trakcie swojej kariery reprezentował: 
łKS łódź, Zagłębie Sosnowiec, Naprzód Janów, Towimor Toruń, 
unię Oświęcim, KKh Katowice, GKS Tychy, Orlik Opole i KTh Kry-
nica. Z żadnym z tych zespołów nie zdobył mistrzostwa Polski, 
z Naprzodem i unią sięgnął jedynie po wicemistrzostwo.

Sam Zdunek wyjaśniał: – Grałem tam, gdzie płacili najlepiej. 
Ale są też tego pozytywne strony – teraz mam kolegów na każ-
dym lodowisku w Polsce.

W Tychach, jak w innych klubach, został zapamiętany jako 
świetny napastnik, zdolny do ekstrawagancji. Potrafił strzelić 
bramkę marzeń, jak i popełnić najgłupszy faul i osłabić w ten 
sposób zespół. Kiedyś GKS na 42 sekundy przed końcem gry 
prowadził z cracovią 14:1 i za ruszenie bramki podyktowany zo-
stał jeszcze rzut karny dla gospodarzy. Kibice domagali się, aby 
strzelał go Zdunek. Gdy nie trafił do bramki… dostał owację.

Niestety, sezon 1999/2000 ze Zdunkiem w składzie nie okazał 
się udany dla tyszan. Drużyna odpadła w play-off z SKh Sanok 
i zajęła dopiero piąte miejsce. 32-letni wówczas Zdunek żalił się, 
że to m.in. z niego szefowie klubu zrobili kozła ofiarnego. Zawod-
nik domagał się ponadto od GKS-u zaległych pieniędzy.

Prezes GKS-u Jacek białożyt nie miał jednak zamiaru płacić ho-
keiście. – W kontraktach wszystkich zawodników GKS był zapis, 
że zarząd może zmniejszyć im wynagrodzenie w przypadku, gdy 
obniżą poziom sportowy. Przegrane mecze z Sanokiem świadczą 
najlepiej o zaangażowaniu zawodników. Nie jesteśmy organiza-
cją charytatywną, żeby płacić za nic – wyjaśniał.

Zdunka dobrze pamięta henryk Gruth, dawny kapitan repre-
zentacji Polski i GKS Tychy. W jednym klubie wprawdzie nigdy 
zagrali, ale znali się z kadry.

– Piotrek to był utalentowany chłopak, który przebojem 
wszedł do reprezentacji. był niekonwencjonalny, nie zawsze 
grał w ramach taktycznych i trenerzy ciągle z nim o to walczyli. 
Mile go wspominam, dobry kolega, świetny zawodnik. Szkoda, 
że jego talent nie rozwinął się w pełni, nie zagrał na przykład 
na igrzyskach olimpijskich – wspomina Gruth.

Mam wrażenie, że kibice wciąż czekają na takich zawodników, 
jak niesforny Zdunek. czy grają u nas, czy w ekipie przeciwnika, 
jeszcze bardziej ubarwiają hokejowe widowisko.
piotr zawadzki, tyska galeria sportU ●

Piotr Zdunek jako reprezentant Polski. Zdjęcie – zbiory 
kronikarza sekcji hokejowego Zagłębia K. Wojtanowskiego 

siatkarki i siatkarze tks tym 
razem bez punktu.

dwie 
przegraNe
W piątej kolejce II ligi siatkarze 
TKS Tychy przegrali 1:3 z MCKiS 
Jaworzno i spadli na 7. miejsce 
w tabeli.

W tym sezonie drużyna z Ja-
worzna ponownie wymieniana jest 
w gronie faworytów do awansu. 
Wygrała wszystkie z dotychczaso-
wych pięciu spotkań i także w me-
czu z tyszanami nie pozwoliła ry-
walom na zbyt wiele. Goście dość 
gładko wygrali pierwszego seta, 
a w drugim także poradzili sobie 
bez większych problemów. I być 
może nieco zlekceważyli tyską eki-
pę, która w trzecim secie poderwa-
ła się do walki i wygrała go do 20. 
Niestety, w czwartej partii ponow-
nie skuteczniej zagrała drużyna go-
ści, pieczętując wygraną. 
Tks Tychy – mckis jaworz-
no 1:3 (18:25, 19:25, 25:20, 
22:25).

TKS zajmuje 7 lokatę z 9 pkt (3 
wygrane, 2 porażki).

Po wygranej z Zorzą w II li-
dze śląskiej kobiet, TKS Tychy 
tym razem zanotował porażkę, 
przegrywając z UKS Trójka Mi-
kołów 1:3 (19:25, 25:18, 20:25, 
18:25). Drużyna zajmuje 9. miej-
sce w tabeli z dorobkiem 2 punk-
tów. ls ●

w niedzielnej, 15. 
kolejce spotkań phl, 
hokeiści gks tychy 
doznali dotkliwej 
porażki w wyjazdowyM 
starciU z gks katowice, 
przegrywając 
2:5. wygrana 
ta pozwoliŁa drUżynie 
z katowic UMocnić się 
na prowadzeniU phl, 
natoMiast tyszanie 
spadli na 6. Miejsce 
w tabeli.

Mecz zaczął się fatalnie dla GKS, 
bo w 5 min., po uderzeniu Patryka 
Wronki, GKS Katowice objął pro-
wadzenie, a 6 minut później Pa-
tryk Krężołek podwyższył wynik. 
Jednak tyszanie ruszyli do ataku 
i już w 13 min. Radosław Galant 
zdobył kontaktowego gola. Wy-
pada żałować, że chwilę później 
Michael Cichy nie wykorzystał 
rzutu karnego, jednak w 18 min. 
tyszanie cieszyli się ze zdobycia 
kolejnej bramki – tym razem sku-
tecznym egzekutorem okazał się 
Denis Sierguszkin.

Przy remisie 2:2 rozpoczę-
ła się druga tercja, która na mo-
ment została przerwana pięś-
ciarskim pojedynkiem Cichego 
z Lehtonenem. Skutkiem tego 
obaj otrzymali karę meczu, a sę-
dziowie dodatkowo ukarali ty-
szan 5 minutami, katowiczan – 2. 
Przez 3 minuty gospodarze grali 
więc w przewadze i nie zamierza-
li zmarnować prezentu. Najpierw 

w tyską bramkę wstrzelił się Grze-
gorz Pasiut, a minutę później – 
Bartosz Fraszko, windując wynik 
na 4:2. Czy i teraz tyszanom uda 
się nadrobić dwubramkową stra-
tę? – zastanawiali się tyscy kibi-
ce. Podopieczni Krzysztofa Maj-
kowskiego rzeczywiście zaczęli 
gonić wynik, jednak w 54 min. 
dość szczęśliwie Fraszko po raz 
drugi pokonał Ondreja Raszkę, 
ustalając wynik spotkania.
gks kaTowice – gks Tychy 
5:2 (2:2, 2:0, 1:0). Bramki dla GKS 
Tychy: Galant, Sierguszkin.

1. GKS Katowice 14 33 53-29
2. Energa 14 25 53-40
3. unia 13 24 54-36
4. cracovia 13 22 35-28
5. GKS Jastrzębie 12 21 40-32
6. gks Tychy 14 21 38-41

7. Zagłębie 14 16 45-60
8. ciarko  13 15 40-45
9. Podhale 13 3 18-65

W meczu w Katowicach w ty-
skiej drużynie zadebiutował 29-
letni Grigori Żełdakow (185 cm, 
86 kg). Ma na koncie 355 spotkań 
w KHL. W tym sezonie rozegrał 
8 spotkań w Donbasie Donieck – 
w lidze ukraińskiej, w 4 spotka-
niach zdobył bramkę i 3 asysty, 
a w Hokejowej Lidze Mistrzów 
rozegrał 4 mecze i zaliczył dwie 
asysty. W przeszłości Żełdakow 
był zawodnikiem Torpedo Ni-
zhny Novgorod, Yugra Khanty
-Mansiysk i Spartaka Moskwa. 
Wystąpił też na mistrzostwach 
świata do lat 18 i 20 i w wyższej 
kategorii wiekowej zdobył srebr-
ny medal. ls ●

Aż 1.095 biegaczek i biegaczy wzię-
ło udział w 34. edycji biegu Perła 
Paprocan, którą rozegrano w nie-
dzielę, co oznacza rekord imprezy. 
Do tej pory najwięcej startujących 
było podczas wiosennej edycji bie-
gu w 2019 roku – 1.007.

Trasa tradycyjnie prowadziła 
wokół Jeziora Paprocańskiego, 
a zawody odbyły się na 6 dystan-
sach biegowych: od 7 km (jed-
no okrążenie) do maratonu oraz 
na trzech dystansach nordic wal-
king: 7–21 km.

Na najbardziej prestiżowym dy-
stansie biegu maratońskiego wy-
startowało 70 uczestników. Naj-
szybszy okazał się Rafał Teliga 
(Nowa Huta) 2:53.13 przed Huber-
tem Zawieruchą (Bieliny) 3:00.23 
i Tomaszem Kalinowskim (Wo-

dzisław Śl.) 3:05.18, a wśród kobiet 
wygrała Sylwia Skrzypek (Kraków) 
3:30.46 przed Magdaleną Przysto-
lik (Katowice) 3:56.232 i Iwoną Ja-
rzębowicz (Katowice) 3:57.09.

W biegu najlepsze czasy za-
notowali mężczyźni, natomiast 
w nordic walking sytuacja była 
odwrotna. Co prawda na naj-
krótszym dystansie wygrał Ma-
rek Makowski, ale na dłuższych 
górą były panie. Dość powiedzieć, 
że na dystansie 14 km najlepszy 
zawodnik zajął dopiero 13. miej-
sce – za dwunastoma paniami.

A oto najlepsi na poszczegól-
nych dystansach biegu. 7 km: 
Krzysztof Smuda (Tychy) 28.01 
i Zuzanna Jarlaczyńska (Tychy) 
30.53; 14 km: Kordian Zygma 
(Ligota) 54,29 i Alicja Pyszka-

Bazan (Tychy) 1:02.19; 21 km: 
Adam Malina (Bojszowy) 1:23,16 
i Ewelina Majewska-Hołys (Ty-
chy) 1:36.49; 28 km: Maciej Ku-
kla (Chorzów) 2:02.21 i Joan-
na Cholewa (Ustroń) 2:50.17; 
35 km: Szymon Maroszek (Ryb-
nik) 2:35.35 i Maria Slisz (Ryb-
nik) 4:04.24.

Nordic walking. 7 km: Marek 
Makowski (Tychy) 50.38 i Ka-
rolina Koziołek (Tychy) 52.26; 
14 km: Aga Madeja (Imielin) 
2:00.38 i Piotr Zawadzki (Mi-
kołów) 2:13.05; 21 km: Joanna 
Kołodziej (Ruda Śląska) 2:23.06 
i Czesław Błaszczyk (Katowice) 
2:38.06.

Kolejną, 35. edycję biegu za-
planowano na 3 kwietnia 2022 
roku. ls ●

W miniony weekend tyskie dru-
żyny ligi okręgowej sięgnęły za-
ledwie po jeden punkt. Postarała 
się o niego niepokonana w tym 
sezonie drużyna OKS Zet Tychy.

Podopieczni trenera Krzyszto-
fa Skiby pojechali na mecz z Czar-
nymi Jaworze. To trudny przeciw-
nik, który stawia rywalom wysokie 
wymagania. Oba zespoły stoczy-
ły wyrównany i twardy mecz, a sę-
dziowie nie szczędzili kartek. Dość 
powiedzieć, że pokazali piłkarzom 
aż 10 „żółtek” (6 zobaczyli zawod-
nicy OKS Zet) oraz dwie czerwo-
ne dla piłkarzy Czarnych (jedną 

za dwie żółte, a drugą za agresywne 
zachowanie). Prowadzenie uzyskali 
gospodarze w 34 min., tyszanie wy-
równali w 72 min – bramkę zdobył 
Arkadiusz Lewicki i mecz zakoń-
czył się podziałem punktów.
czarni jaworze – osk zeT 
Tychy 1:1 (1:0). Bramka: Lewi-
cki (72’).
oks zeT: Kowalczyk – T. Bernat, 
Olszowski, Ryszka, Lewicki, – M. 
Pustelnik, Słonina (65’ M. Ber-
nat), Kuliński, Nieśmiałowski – 
Gajewski, Migdał (55’ Fortuna).

Kontuzje i choroby wyklu-
czyły z gry kilku zawodników 

JUWe Jaroszowice i ich absen-
cja z pewnością rzutuje na wy-
niki. W meczu z rezerwą Re-
kordu Bielsko Biała faworytem 
byli zajmujący trzecie miejsce 
w tabeli rywale i wygrali wy-
soko 5:0. Minimalnej porażki 
doznał w wyjazdowym meczu 
Ogrodnik Cielmice, przegrywa-
jąc w Łące 0:1.

1. Wilkowice 12 30 49-8
2. MKS Lędziny 12 30 41-11
3. Rekord II 12 30 30-3
4. oks zet 12 26 32-13
5. czarni 12 26 42-16

6. łąka 12 17 20-20
7. Pasjonat 11 16 29-23
8. Iskra 12 16 20-27
9. Studzienice 12 15 19-34
10. Wisła 12 15 24-24
11. jaroszowice 12 11 18-34
12. GTS bojszowy 12 10 17-31
13. ogrodnik  12 7 9-29
14. bestwinka 12 6 13-39
15. bKS Stal 11 5 16-30
16. Piast 12 4 13-50

W klasie A Siódemka Tychy 
przegrała na wyjeździe z Kru-
pińskim Suszec 1:4, a B-klasowa 
Czułowianka pauzowała. ls ●

grały drużyny niższych lig.

tylko JedeN puNkt

rozegrano 34. edycję biegu wokół Jeziora Paprocańskiego.

rekordowa perła – 1.095

dotkLiWa porażka W derBaCh
rosyjski obrońca grigori  żeŁdakow WZMOcNIł hOKEJOWą EKIPę GKS.

informaTor kiBica

hokej. phl: 26.10 GKS Ty-
chy – Energa (godz. 17), 28.10 
unia – GKS Tychy (18), 31.10 
GKS Tychy – Podhale (17).
piłka nożna. piłka noż-
na kobiet (eliminacje Mś): 
26.10 Polska – Albania (19.45 
Stadion Miejski) i liga: 31.10 
Puszcza – GKS Tychy (20.30); 
iV liga: 30.10 GKS II Tychy – 
czaniec (11); liga okręgowa: 
30.10 Pasjonat – JuWe (15), 
30.10 OKS Zet Tychy – Wil-
kowice (15), 30.10 Ogrodnik 
– Jaworze (15); klasa a: 31.10 
Siódemka – Studzionka (16); 
klasa b: 30.10 czułowian-
ka – Niepokorni (15); iii liga 
kobiet: 31.10 Polonia Tychy 
– Polonia Świdnica (15).
koszykówka. i liga: 30.10 
AZS Politechnika Opolska – 
GKS Tychy (18).
fuTsal. i liga: 31.10 GKS 
Futsal – bSF bochnia (17).
siaTkówka. ii liga męż-
czyzn: MKS Andrychów – TKS 
Tychy; ii liga śląska kobiet: 
30.10 TKS Tychy – Spartakus 
Zabrze (17). ls ●

Porażka z liderem zrzuciła tyszan na 6. miejsce w tabeli 
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horoskop

Jak można oddać do schroniska 
psa po 14 latach wspólnego ży-
cia? Nie potrafimy tego zrozu-
mieć. Nie rozumie tego też mały 
Kubuś, bo o nim Wam dzisiaj 
chcemy opowiedzieć. Kuba jako 
młody psiak został adoptowany 
z tyskiego schroniska. Niestety, 
po 14 latach jego były „opiekun” 
postanowił go oddać. Powód 
oddania? Pies podobno szczekał 
pod nieobecność rodziny. Posta-
nowiono więc pozbyć się chłopa-
ka… I tak Kubuś trafił ponownie 
do schroniskowego kojca. Czy tak 
ma wyglądać jesień jego życia? 
Czy naprawdę na to zasłużył? Jaki 
jest Kubuś? Psiak zupełnie nie wy-
gląda na swoje lata. Jest wesołym, 
małym pieskiem. Na wybiegu czy 
spacerze z przyjemnością korzy-
sta z chwil beztroski – uwielbia 
biegać, węszyć, tarzać się w tra-
wie. Bardzo lubi kontakt z czło-
wiekiem. Chcesz poznać Kubusia 
– zapraszamy na wspólny spacer 
do schroniska. rM ●

zaadoptuJ mNie  

kuBuŚ

RM

w tyM MiejscU, we wspóŁpracy z wolonta-
riUszaMi tyskiego schroniska dla zwierząt 
prezentUjeMy czworonogi, które czekają na 
swoich nowych wŁaścicieli. spójrzcie na nich 
ciepŁo i otwórzcie swoje serca i doMy.

skorpion 24.X-21.Xi
Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne. Przestań 
narzekać i snuć czarnowidztwo. Koniecznie 
wybierz się na relaksujący masaż.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Wiele rzeczy będzie się działo równocześnie. 
W domu zamieszanie, w pracy urwanie głowy 
i jeszcze samochód może ci się zepsuć.

koziorożec 22.Xii-19.i
Gwiazdy szykują ci sporo niespodzianek! 
Spodziewaj się dodatkowej gotówki, wygranej 
na loterii lub po prostu uśmiechu losu.

wodnik 20.i-18.ii
Księżyc uśmiechnie się do ciebie i wprowadzi 
do Twojego życia zmiany, na które czekałeś! 
Zadzwoń do Raka!

ryby 19.II-20.III
Możesz spodziewać się gości! Twój dom będzie 
teraz tętnić życiem. Wszyscy będą chcieli znaleźć 
w Tobie powiernika.

baran 21.III-20.IV
Planety będą dla ciebie łaskawe! Najbliższe 
dni przyniosą wiadomości, na które od dawna 
czekasz.

byk 21.iV-21.V
Możesz poczuć jesienną chandrę. Koniecznie nie 
pozwól sobie na spadek nastroju i zacznij o siebie 
dbać!

bliźnięta 22.V-20.Vi
Ktoś interesujący pojawi się w Twoim życiu. 
Możliwe, że Twoje serce zabije teraz mocniej. 
W pracy stagnacja.

rak 21.Vi-22.Vii
Ktoś stale myśli o Tobie. Możliwe, że dostaniesz 
zaproszenie, którego się nie spodziewałeś. 
Zdrowie ci dopisze.

lew 23.Vii-22.Viii
W pracy będzie nerwowo. uważaj, żeby nie 
popełnić błędu, bo ktoś chce ci zaszkodzić. 

panna 23.Viii-22.iX
Na horyzoncie szczęście, o jakim nie marzyłeś. 
Gwiazdy będą cię wspierać w każdej dziedzinie 
życia. Wykorzystaj to!

waga 23.iX-23.X
Ktoś z Twoich znajomych chce ci zaszkodzić. 
Przyjrzyj się dokładnie temu, co dzieje się 
za Twoimi plecami.

 wróżka adrasTeja Tel. 692 893 871

co wiemy o psach:

imię: Kuba II 
w typie rasy: mieszaniec 
wiek: 14 lat 
płeć: samiec 
waga: ok 8 kg 
nr: 7626 
status: do adopcji 
obecnie przebywa: w Miej-
skim Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach 
Telefon w sprawie adopcji: 
605 897 607

więcej na www.kulTura.Tychy.pl

26 października, wtorek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy – projekcja filmu 
„Przerwana lekcja muzyki” (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

27 października, środa
godz. 18 – WARSZTATy FOTOGRAF II z Tomaszem 
Jodłowskim (SDK „Tęcza”, al. Niepodległości 188)
godz. 18 – TEATR DORO „Jest tak, jak mi się 
zdaje” – spektakl Teatru DoRo z urbanowic 
(Klub McK urbanowice, ul. Przejazdowa 8)

28 października, czwartek
godz. 18 – MOZAIKA GóRNOŚLąSKA: spotka-
nie ze Zbigniewem Rokitą, autorem nagrodzo-
nej Nagrodą Nike książki „Kajś. Opowieść o Gór-
nym Śląsku” (Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 18 – cZWARTKI Z PALETą: „Witkacy 
– wariat z Krupówek” – gawęda o sztuce (MbP 
– Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

29 października, piątek
godz. 17.30 – „bAbROSZKI LEcą W KOSMOS” 
– interaktywny spektakl dla dzieci w wyk. Tea-
tru TRIP (SDK „Tęcza”, al. Niepodległości 188)
godz. 18 – „NIEPODLEGłOŚć TRóJKąTóW” 
– wernisaż wystawy łukasza Radwana, Alicji 
Domańskiej i Grzegorza Skawińskiego (Tichau-
er Art Gallery, ul. browarowa 7)
godz. 19 – DR MISIO – koncert zespołu Arka-
diusza Jakubika (Klub Muzyczny underground, 
pl. Korfantego 1)
godz. 19 – cREE – koncert zespołu Sebastiana 
Riedla (Riedel Music club, ul. Oświęcimska 53)

30 października, sobota
godz. 16 i 19 – „KOLAcJA DLA GłuPcA” Fran-
cisa Vebera – spektakl teatralny (Teatr Mały, ul. 
hlonda 1)
godz. 19 – cREE – koncert zespołu Sebastiana 
Riedla (Riedel Music club, ul. Oświęcimska 53)

29 i 30 października godz. 19: koncert zespoŁU cree, riedel MUsic clUb

Hasło z krzyżówki nr 726: 
KRAJOBRAZ JESIENNY.

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.
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