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in vitro z dofinansowaniem
Rada Miasta Tychy uchwaliła przepisy dopuszczające  
dofinansowanie procedury in vitro z budżetu gminy.

Hokeiści poza pp, piłkarze powalczą
W środę piłkarze GKS zagrają z Wisłą w Pucharze 
Polski. Dla hokeistów droga do PP jest zamknięta.

sportowa ikona miasta
Tyska Galeria Sportu z okazji swojego pięciolecia 
zorganizowała konferencję popularno-naukową.3 1410

2 listopada 2021 www.tycHy.pl ISSN 1898–7206

strona 4

kwiaty i czek dla karoliny
multimedalistka igrzysk w londynie, rio de janeiro oraz tokio została uhonorowana przez swoje rodzinne miasto.
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Siedmioro 
wSpaniałych 
Na ostatniej sesji Rady Miasta Tychy siedmiu osobom przyznane zostały 
stypendia „Quod discis tibi discis” („Czegokolwiek się uczysz, dla siebie 
się uczysz”). Wyróżnienia wręczył prezydent Tychów Andrzej Dziuba 
oraz przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna. str. 3
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oStatnia SzanSa 
na „marię callaS”
W środę, 3 listopada spektaklem „Boże mój” z Bronisławem Wrocław-
skim w roli tytułowej, zainaugurowane zostaną 47. Tyskie Spotkania 
Teatralne. O rozmowę na temat imprezy poprosiliśmy dyrektora Te-
atru Małego, Pawła Drzewieckiego. str. 9

wojenny 
kryminał 
tySzanina
Nakładem Stowarzyszenia Roz-
woju Zawodowego Śląska i Ma-
łopolski ukazała się przed waka-
cjami książka „Tajemnica Cecylii 
Broll” autorstwa tyszanina Rafa-
ła Ryszki. Jest to literacki debiut 
autora.

Akcja powieści toczy się 
w 1942 r. na Śląsku – i w dużej 
części w naszym mieście – kie-
dy to szeregowiec Wehrmachtu 
Henryk Krawietzki, prosty żoł-
nierz z Tychów dostaje trzytygo-
dniowy urlop. str. 6
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Tyscy policjanci ustalili dane oso-
bowe 23-latki, która wybiła szybę 
w autobusie miejskim. Do zda-
rzenia doszło trzy miesiące temu 
na przystanku autobusowym przy 
alei Niepodległości. Nieznana 
wówczas kobieta w momencie, gdy 
kierowca autobusu linii 262 otwo-
rzył drzwi na przystanku, rzuciła 
przez otwarte drzwi butelkę. Siła 
rzutu była tak duża, że przebiła 
szklaną szybę oddzielającą kabinę 
kierowcy. Na skutek zdarzenia kie-
rowca zmuszony był do udania się 
do zajezdni, gdzie udzielono mu 
pomocy medycznej.

Funkcjonariusze z Wydzia-
łu do Walki z Przestępczością 
Przeciwko Mieniu tyskiej ko-
mendy, przy wykorzystaniu na-
grań z monitoringu ustalili podej-
rzaną w tej sprawie. Zatrzymana 
23-latka przyznała się do popeł-
nionego czynu.

Teraz kobieta odpowie za znisz-
czenie mienia, usłyszała także za-
rzut uszkodzenia ciała oraz znie-
ważenia kierowcy autobusu. O jej 
dalszym losie zadecyduje proku-
rator i sąd. Grozi jej nawet 5 lat 
pozbawienia wolności. 
ls ●

policja dotarła do sprawczyni ataku na autobus.

rzuciła, poSiedzi?
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na ostatniej sesji Rady 
Miasta tycHy siedMiu 
osoboM pRzyznane 
zostaŁy stypendia 
„Quod discis tibi discis” 
(„czegokolwiek się 
uczysz, dla siebie się 
uczysz”). otRzyMali 
je: Łukasz antkowiak, 
natalia skRzypczak, 
kataRzyna tyśkiewicz, 
MicHaŁ botoR, 
agnieszka czapska, 
piotR pudeŁko i kaMil 
janko. wyRóżnienia 
wRęczyŁ pRezydent 
tycHów andRzej dziuba 
oRaz pRzewodnicząca 
Rady Miasta baRbaRa 
konieczna.

Wysokość stypendium ustala się 
na jednokrotność kwoty bazowej 
określonej każdorazowo w budże-
cie państwa i stanowiącej pod-
stawę do obliczania diet radnych 
miasta Tychy, kwota ta jest kwotą 
brutto i wynosi 1.789,42 zł.
Stypendium przyznawane jest 
studentom legitymującym się 
wybitnymi osiągnięciami na-
ukowymi i zaangażowaniem 
w pracę na rzecz promocji i roz-
woju miasta Tychy. Uprawnio-
nymi do składania wniosków są 
studenci, których średnia ocen 
pozwala otrzymać stypendium 
naukowe w macierzystej uczel-
ni. – To bardzo potrzebna i do-
bra inicjatywa rady miasta, aby 
wyławiać takich uzdolnionych 
ludzi – mówił Andrzej Dziuba. 
– Wszystkim nam bardzo zależy 
na tym, aby te wybitne osoby zo-
stały z nami w Tychach. Mamy też 

inne stypendia np. Tyskie Orły, 
ale to, które dziś wręczamy stu-
dentom, to wyróżnienie dla naj-
lepszych z najlepszych. Życzymy 
im dalszych sukcesów. Przede 
wszystkim ukończenia studiów, 
powodzenia w pracy zawodo-
wej i dalszej karierze. Trzymamy 
za nich kciuki, by osiągali kolejne 
sukcesy – dodał prezydent.

– To duże wyróżnienie, ale prze-
de wszystkim satysfakcja, że tru-
dy, które ponosimy jako studenci, 
jako artyści, są potem doceniane 
i honorowane. Bardzo się cieszę 
i czuję ogromną satysfakcję. Sty-
pendium przeznaczę na wszelkie-
go rodzaju koszty, jakie ponoszę, 
szukając, poszukując, badając, ale 
również na wyposażenie mojego 
stanowiska pracy, mojego studia 
kompozytorskiego – mówił je-
den z wyróżnionych studentów 
Piotr Pudełko, absolwent Szkoły 
Muzycznej w Tychach oraz Pań-
stwowej Ogólnokształcącej Szko-
ły Muzycznej II stopnia im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach.

wyróżnieni
Stypendia „Quod discis tibi discis” 
otrzymali: Łukasz Antkowiak – 
student kierunku lekarskiego 
na Wydziale Nauk Medycznych 
Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Katowicach. Przyszły le-
karz prowadzi projekty badawcze, 
publikuje w prasie specjalistycznej 
oraz bierze udział  konferencjach 
naukowych; Michał Botor – stu-
dent Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Kato-
wicach na Wydziale Instrumental-
nym. Uczestnik wielu koncertów 
min. Jubileuszowych XXX Tyskich 

Wieczorów Kolędowych. Finalista 
11 Międzynarodowego Konkur-
su Muzyki Organowej w Gdańsku 
oraz I Międzynarodowego Kon-
kursu „Muzyczne Orły” w Łodzi; 
Agnieszka Czapska – studentka 
kierunku lekarskiego na Wydziale 
Collegium Medicum Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Finalistka licz-
nych olimpiad przedmiotowych. 
Wolontariuszka IX Tyskiego Pół-
maratonu oraz Fundacji Śląskie 
Hospicjum dla Dzieci Świetli-
kowo; Kamil Janko – student 
Warszawskiej Szkoły Filmowej 
na kierunku reżyseria filmowa. 
Zwycięzca prestiżowego konkur-
su Grand Video Awards  2020; 
Piotr Pudełko – absolwent Szkoły 
Muzycznej w Tychach oraz Pań-
stwowej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach. 
Jest nauczycielem w Młodzieżo-
wym Domu Kultury nr 1 im. Arty-
stów Rodu Kossaków w Tychach, 
a także akompaniatorem grup te-
atralnych i zespołów tanecznych; 
Natalia Skrzypczyk – studentka 
6. roku Wydziału Lekarskiego 
na Uniwersytecie Medycznym im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu. 
W trakcie studiów odbywała prak-
tyki m.in. w szpitalu na oddziale 
internistycznym w Rio de Janeiro 
w Brazylii. Prowadzi także dzia-
łalność w Międzynarodowym Sto-
warzyszeniu Studentów Medycyny 
IFMSA-Poland; Katarzyna Tyś-
kiewicz – studentka filologii kla-
sycznej na Uniwersytecie Śląskim. 
W roku akademickim 2020/2021 
członek grupy projektowej w pro-
gramie naukowo-dydaktycznym. 
opR. kaMil peszat ●

siedmioro wspaniałych 
stypendia „QuOD DIScIS TIbI DIScIS” PRZyZNANE.

Obecni na ceremonii wręczenia stypendiów studenci, wraz z prezydentem 
Andrzejem Dziubą i przewodniczącą RM Barbarą Konieczną.

Ka
m

il P
es

za
t

na sesji Rady Miasta 
tycHy, 28 paździeRnika 
Radni pRzyjęli 
pRojekt ucHwaŁy 
w spRawie pRzystąpienia 
do opRacowania 
pRojektu pRogRaMu 
polityki zdRowotnej 
pn. „wspaRcie leczenia 
niepŁodności Metodą 
zapŁodnienia 
pozaustRojowego 
– in vitRo dla 
Mieszkańców Miasta 
tycHy na lata 2022-
2025”. szacuje się, 
że będzie MogŁo z niego 
skoRzystać nawet 100 
paR z tycHów.

Jak podaje Światowa Organiza-
cja Zdrowia (WHO) niepłod-
ność uznawana jest za chorobę 
społeczną. Szacuje się, że w Pol-
sce niepłodność dotyka nawet 15-
20% par znajdujących się w wie-
ku prokreacyjnym, tj. ok. 1,5 mln 
par. Około 2% z nich wymaga le-
czenia metodą zapłodnienia po-
zaustrojowego (in vitro), co ozna-
cza około 30 tys. par rocznie.

Uzasadniając wprowadzenie 
projektu uchwały pod obrady 
Rady Miasta, jeden z jej współ-
autorów, wiceprzewodniczący RM 
z ramienia Koalicji Obywatelskiej, 
Rafał Żelazny mówił: – Biorąc 
powyższe pod uwagę i odnosząc 
dane do populacji naszego miasta, 
ok. 5000 par z Tychów może być 
dotknięta problemami z niepłod-
nością. W przypadku 2% z nich 
możliwe jest leczenie z wykorzy-
staniem metody in vitro. Chcemy 
wspomóc te pary w realizacji ma-
rzeń o posiadaniu potomstwa.

W ramach programu zakła-
da się dofinansowanie do 100% 

kosztów – łącznie będzie to nie 
więcej niż 10.000 zł dla jednego 
zabiegu. Program finansowany 
będzie z budżetu gminy. Szacun-
kowy koszt wynosi milion złotych 
w perspektywie trzyletniej.

– Nie mam żadnych wątpliwo-
ści, że powinniśmy realizować 
taki program w naszym mieście 
i pomóc osobom, które są po licz-
nych, często wieloletnich próbach 
i staraniach o dziecko. Te oso-
by już wiele wycierpiały i będą 
z pewnością świadomymi rodzi-
cami. Takim ludziom trzeba po-
magać – mówi Anna Krzystyniak, 
radna Rady Miasta Tychy, Klub 
Radnych Prezydenta Andrzeja 
Dziuby.

Uchwała została przyjęta trzy-
nastoma głosami „za” Klubu 
Radnych Prezydenta Andrzeja 
Dziuby (Karolina Chemicz-Pa-
łys, Lidia Gajdas, Michał Ka-
sperczyk, Patrycja Kosowska-Pa-
włowicz, Krzysztof Król, Anna 
Krzystyniak i Aleksandra Pa-
bian), Klubu Radnych Koalicji 
Obywatelskiej (Wojciech Czar-
nota, Grzegorz Gwóźdź, Ali Nur-
bagandow, Rafał Żelazny), oraz 
radnych Stowarzyszenia Tychy 
Naszą Małą Ojczyzną (Edyta 
Danielczyk, Dariusz Wencepel). 
Przeciw byli radni PiS: Marek 
Gołosz, Iwona Oleksiak i Alek-
sandra Wysocka-Siembiga, zaś 
wstrzymali się od głosu: Jarosław 
Hajduk, Andrzej Kściuczyk, Ani-
ta Skapczyk, Sławomir Wróbel 
(PiS) oraz Grzegorz Kołodziej-
czyk, Barbara Konieczna, Ur-
szula Paździorek-Pawlik i Sławo-
mir Sobociński (Klub Prezydenta 
Andrzeja Dziuby)

Radni dali zielone światło 
do realizacji programu, ale kolej-
nym krokiem będzie opracowanie 

przez specjalistów szczegółowych 
zasad funkcjonowania programu 
i udziału w nim zainteresowanych 
par. Jednym z warunków udzia-
łu w programie ma być zamiesz-
kanie i rozliczanie podatku PIT 
w Tychach. Szczegóły zostaną 
jednak doprecyzowane w regu-
laminie programu.

Do tej pory podobne progra-
my realizują w województwie ślą-
skim m.in. Mysłowice, Sosnowiec 
i Częstochowa. ww

***
Podczas bardzo krótkiej dyskusji 
na forum Rady Miasta, najdonio-
ślej zabrzmiał głos radnego PiS 
Marka Gołosza, który poinfor-
mował, że w sprawie uchwały 
dotyczącej wsparcia leczenia nie-
płodności metodą in vitro będzie 
głosował przeciw, ponieważ we-
dług jego wiedzy ten program jest 
niezgodny z nauką kościoła kato-
lickiego, do którego należy.

Czy program dofinansowania 
procedur in vitro dla par, które 
zmagają się z problemem nie-
płodności (uważaną przez WHO 
za chorobę społeczną) jest do-
brem czy złem? Czy wspoma-
ganie młodych ludzi na drodze 
do posiadania własnego potom-
stwa, czego nie chce robić rząd 
PiS i nie refunduje wspomnia-
nych procedur, jest dobre czy 
złe dla mieszkańców naszego, 
wyludniającego się miasta? Nie 
ma wątpliwości, że intencje au-
torów tyskiej uchwały ws. in vi-
tro są działaniem dla dobra ty-
szan. Są natomiast wątpliwości, 
czy do Rady Miasta należy wy-
bierać osoby, które – mając służyć 
tymże mieszkańcom – kierują się 
zgoła innymi kryteriami.
wojciecH wieczoRek ●

in vitro z dopłatą?
Rada Miasta zobligowaŁa wŁadze Miasta DO STWORZENIA PROGRAMu LEcZENIA 
NIEPłODNOŚcI DLA MIESZKAńcóW TychóW. 
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komunikat

Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 

przy al. Niepodległości 49 na parterze 
został wywieszony wykaz z nieruchomością przewidzianą do

–  bezprzetargowego wydzierżawienia, położoną w Tychach przy al. Jana Pawła II, oznaczoną 
jako część działki nr 5389/64, o pow. 30 m2, na cele handlowe i usługowe,  dojście piesze i 
ogródek letni, na okres 3 lat.

kRonika policyjna

◆ 27 PaźDZierNika OkOłO 
gODZiNy 10:50 dyżurny SK KM 
PSP Tychy otrzymał zgłoszenie, 
że w jednym z mieszkań w bu-
dynku wielorodzinnym przy ul. 
Honoraty 28 może znajdować 
się mężczyzna potrzebujący pil-
nej pomocy, a z mieszkania czuć 
dziwny zapach. Po przybyciu 
na miejsce została podjęta decy-
zja o wejściu do mieszkania przy 
użyciu drabiny mechanicznej.

Po jej sprawieniu strażak wraz 
z policjantem weszli do wska-
zanego mieszkania przez okno. 
Niestety wewnątrz mieszkania 
znaleźli zwłoki mężczyzny. Poli-
cjanci KMP Tychy prowadzą dal-
sze czynności w tej sprawie.
◆ CZtery samOChODy ZDe-
rZyły się 29.10 na ul. Oświę-
cimskiej, w rejonie skrzyżowania 
z ul. Urbanowicką. W zdarzeniu 
brały udział: chevrolet, skoda, 
ford i renault. Przed przyjaz-
dem policji kierowcy usunęli 
swoje pojazdy z pasa drogowego 
na pobliską zatokę przystankową. 
Z ustaleń pracujących na miejscu 
policjantów, że sprawcą zdarze-
nia jest kierowca renault, który 
nie zachował ostrożności i odpo-
wiedniej odległości od poprze-
dzającego pojazdu.
◆ PrZy WyjeźDZie Z ZDZ 
Na ul. BuDOWlaNyCh do-
szło do zdarzenia drogowego 
z udziałem dwóch samochodów 
osobowych – w bok hondy ja-
dącej ul. Budowlanych uderzyło 
renault, którego kierowca chciał 
włączyć się do ruchu. W wyni-
ku zderzenia oba pojazdy zostały 
w znacznym stopniu uszkodzone. 
Sprawcę zdarzenia policjanci uka-
rali mandatem karnym.

◆ 27.10 kOmeNDę miejską 
PsP W tyChaCh poinformowa-
no o pożarze samochodu na trasie 
S1. Osoby podróżujące pojazdem 
opuściły go przed przybyciem 
strażaków Jak się okazało, w ko-
morze silnika doszło do pożaru 
liści. Pożar został ugaszony przez 
kierowcę, a strażacy po przybyciu 
dokładnie sprawdzili pojazd.
◆ Na ul. BuDOWlaNyCh, w re-
jonie Carboautomatyki na pasie 
w kierunku dworca PKP doszło 
do zderzenia dwóch samochodów 
– w tył peugeota uderzył opel. Zda-
niem policji, kierowca peugeota 
zatrzymał się, a jadący oplem nie 
zachował należytej odległości i ude-
rzył w tył jego pojazdu. Na szczęś-
cie nikomu nic się nie stało.
◆ Na leśNym ODCiNku tra-
sy Dk 86 doszło 25.10 do zde-
rzenia mercedesa i skody z leśną 
zwierzyną. W wyniku zdarze-
nia zwierzęta poniosły śmierć, 
a uszkodzone pojazdy utrudniały 
ruch na trasie. Policjanci wykona-
li dokumentację z tego zdarzenia. 
Utrudnienia w ruchu na pasie 
w kierunku Katowic trwały bli-
sko trzy godziny.
◆  rZaDkO ZDarZa się, 
By Na ParkiNgu ZDerZy-
ły się trZy samOChODy. 
Do takiego zdarzenia doszło 
25.10 po godzinie 9.30 na osied-
lowym parkingu przy al. Piłsud-
skiego (przy budowie nowych 
bloków). Ze wstępnych ustaleń 
pracujących na miejscu policjan-
tów jak i relacji uczestników zda-
rzenia wynika, że kierowca opla 
zafira doprowadził do zderzenia 
z kierowcą peugeota, a następnie 
peugeot uderzył w opla merivę. 
ls ●

Na ul. Budowlanych doszło w ostatnich dniach do dwóch 
kolizji. W jednej z nich mocno ucierpiał renault.
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wybitna kajakaRka 
i MultiMedalistka 
oliMpijska odwiedziŁa 
w czwaRtek (28 
paździeRnika) swoje 
Rodzinne Miasto – 
tycHy. kaRolina naja 
zobaczyŁa pRzystań 
kajakową nad jezioReM 
papRocany, spotkaŁa 
się M.in. z tReneRaMi 
– sylwią i MaRkieM 
stanny, MŁodyMi 
kajakaRzaMi z MosM 
tycHy, wzięŁa też udziaŁ 
w sesji Rady Miasta 
tycHy.

Podczas sesji prezydent Andrzej 
Dziuba oraz przewodnicząca 
RM Barbara Konieczna wręczy-
li sportsmence symboliczny czek 
na 50 tys. złotych. To nagroda 
za dwa medale olimpijskie, które 
zdobyła podczas Igrzysk Olimpij-
skich w Tokio.

Karolina Naja to brązowa meda-
listka olimpijska z Londynu (2012) 
i Rio de Janeiro (2016), sześcio-
krotna medalistka mistrzostw 
świata i pięciokrotna medalist-
ka mistrzostw Europy. Do tej im-
ponującej kolekcji trofeów w tym 
roku dołożyła dwa kolejne meda-
le: srebrny oraz brązowy medal 
XXXII Igrzysk Olimpijskich w To-

kio. Jest najbardziej utytułowanym 
tyskim sportowcem i po raz ko-
lejny Tychy postanowiły ją za ten 
wielki sukces uhonorować.

– Jako ktoś, kto uprawiał sport, 
wiem doskonale, jak ciężko jest 
utrzymać pewien poziom. A Ka-
rolina, nie dość, że to już trze-
cia Olimpiada, to jeszcze pod-
niosła tę poprzeczkę, bo zdobyła 
przecież srebro po dwóch brą-
zowych medalach i to jest coś 

niezwykłego. Jest to coś, co wy-
maga uhonorowania, co jest po-
wodem do naszej dumy – mówi 
Andrzej Dziuba. – Zawsze tego 
typu spotkania z wybitnymi ludź-
mi przynoszą ten dreszczyk emo-
cji Po rozmowie z  Karoliną wiem, 
że szykuje się do następnej Olim-
piady, więc pewnie będą następne 
sukcesy i kolejne okazje do spot-
kań. Wszyscy w Tychach bardzo 
jej kibicujemy – dodaje.

W 2012 roku kajakarka rodem 
z Tychów otrzymała od miasta 
i sponsorów Fiata 500, cztery lata 
później prezentem był Fiat Lan-
cia. Teraz czek na 50 tys. złotych. – 
Pani Karolina Naja przede wszyst-
kim urodziła się w Tychach i mimo 
młodego wieku zdobyła liczne tro-
fea. Jesteśmy dumni jako miesz-
kańcy, jako samorząd z osiągnięć 
pani Karoliny Naji i życzymy jej 
przede wszystkim wielu jeszcze 
sukcesów, zdrowia, radości i żeby 
jak najwięcej tych medali przyno-
siła również do naszego miasta – 
mówiła Barbara Konieczna.

Karolina Naja podczas sesji 
podziękowała prezydentowi, Ra-

dzie Miasta i mieszkańcom Ty-
chów za wsparcie. Andrzejowi 
Dziubie przekazała także pamiąt-
kę przywiezioną z igrzysk z To-
kio. – Marzę o tym, żeby star-
tować w kolejnych igrzyskach 
olimpijskich więc bardzo się cie-
szę, że pomagam promować ka-
jakarstwo w Tychach, na Śląsku, 
w Polsce jak również na arenie 
międzynarodowej. Cieszymy się, 
że jest to zauważane i docenia-
ne – mówiła Karolina Naja od-
bierając symboliczny czek. – Nie 
mieszkam obecnie w Tychach, 
ale z radością wspominam Pa-
procany i moje osiedle – tam 
dojrzewałam, tam tak napraw-
dę kształtował się mój charak-
ter. Myślę o przystani kajakowej 
– pięknej dzisiaj Marinie. Myślę, 
że młodzi zawodnicy mają god-
ne warunki do rozwoju – podsu-
mowała swoją wypowiedź tyska 
multimedalistka.

Wiosną planowane jest na te-
renie Ośrodka Wypoczynkowe-
go Paprocany spotkanie wybitnej 
tyskiej kajakarki z mieszkańcami 
Tychów. opRac. kp ●

Policjanci z Komendy Miejskiej 
Policji w Tychach prowadzą 
śledztwo dotyczące zniszczenia 
mienia znacznej wartości po-
przez spalenie dwóch samocho-
dów osobowych.

W toku prowadzonego śledz-
twa uzyskano zdjęcia mężczyzny, 
który może mieć związek z tym 
zdarzeniem. Osoby, które mają 
wiedzę na temat sprawcy lub były 
świadkiem zniszczenia proszone 
są o pilny kontakt z policjantami 
z Tychów.

Chodzi o zdarzenie z 6.09 br. 
około godz. 9.30 na parkingu sa-
mochodowym przy ulicy Spa-
cerowej 6 w Tychach. Nieznany 
sprawca zniszczył dwa samocho-
dy osobowe, mazdę oraz bmw, 
poprzez ich spalenie. Łączne stra-
ty sięgają niemal pół miliona zło-
tych. W porozumieniu i za zgodą 

prokuratora publikujemy uzy-
skany w ramach prowadzonych 
czynności wizerunek mężczyzny, 
który może mieć związek z tym 
zdarzeniem.

Rysopis: wiek około 20-30 lat, 
szczupłej budowy ciała, wzrost 
około 175 cm, ubrany w bluzę 
koloru czarnego, spodnie kolo-
ru jasnego, na twarzy założona 
maseczka koloru białego, czapka 
z daszkiem koloru jasnego, buty 
sportowe koloru czarnego.

Osoby, które wiedzą coś 
na temat zdarzenia lub rozpozna-
ją mężczyznę, proszone są o pilny 
kontakt z policjantami Wydziału 
do Walki z Przestępczością Prze-
ciwko Mieniu Komendy Miejskiej 
Policji w Tychach – al. Bielska 46, 
pod numer telefonu 47 85-512-00, 
47 85-512-30 lub telefonem alar-
mowym 112. ls ●

reklama

w sprawie podpalenia dwóch samochodów.

policja poSzukuje 
Sprawcy
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karolina naja z czekiem
pRezydent tycHów andRzej dziuba WRęcZył MEDALISTcE OLIMPIjSKIEj NAGRODę W WySOKOŚcI 50 TyS. Zł.

Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta. Od lewej: pierwsi trenerzy kajakarki Marek i Sylwia 
Stanny, przewodnicząca RM Barbara Konieczna, Karolina Naja i prezydent Andrzej Dziuba.
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2 lipca tego Roku 
„w inteRnetacH” 
pojawiŁa się pRawdziwa 
peReŁka czyli fanpage 
z MeMaMi o tycHacH 
– bk tycHy [beka – coś 
śMiesznego, ubaw, 
pośMiewisko, po pRostu 
beczka śMiecHu – pRzyp. 
Red.]. udaŁo naM się 
nawiązać kontakt 
z twóRcaMi i zadać kilka 
pytań.

Dla osób, które nie orientują się 
w świecie internetu, przypomina-
my, że mem to gatunek humory-
stycznej wypowiedzi internetowej 
w formie komunikatu obrazkowe-
go, często wielokrotnie powielany 
i modyfikowany. Na przestrzeni 
ostatnich lat stał się prawdziwym 
znakiem czasów.

twoje tychy:  jak powstał fanpage 
Bk tychy?
Bk tyChy: – Powstanie BK 
Tychy nie ma jakiejś niezwykłej 
historii. Ogólnie nosiliśmy 
się dłuższy czas z zamiarem 
założenia strony, jakiej jeszcze 
nie ma w Tychach, a że jesteśmy 
osobami, które lubią wymieniać 

się memami o różnej tematyce, 
to stwierdziliśmy, że będzie 
to oryginalny pomysł na fanpage. 
I tak też zrobiliśmy. Nasz zespół 
to aż dwie osoby.

Czy jesteście tyszanami?
– Dwa razy tak, mieszkamy 
w piwnym mieście od urodze-
nia. Na co dzień pracujemy, 
jesteśmy młodzi, kreatywni 
i mamy podobne poczucie 
humoru. Czym się inspirujemy? 
Internetem oczywiście. W tym 
przypadku social media to jedno 
wielkie źródło inspiracji. 
Dodatkowo memy bardzo często 
opierają się na szablonach, tak 
więc wystarczy je dopasować 
do sytuacji.

Czym karmi się Bk tychy, co jest 
waszą główną pożywką?
– Ogólnie pożywką dla nas są 
wszystkie newsy z lokalnych 
portali informacyjnych, grup 
społecznościowych o Tychach, 
na których „toczy się życie” ty-
szan. Plus własne doświadczenia. 
Ciężko nam tak jednoznacznie 
powiedzieć, co jest łatwe, 
a co trudne w robieniu memów 
o Tychach. Nie raz ciężko jest 

nam wybrać ostateczny wygląd 
czy tekst mema, ponieważ 
chcemy, żeby był on jak 
najbardziej czytelny i zrozumiały 
dla odbiorców.

Czy tychy są bardziej „memiczne” 
od innych miast?
– Z pewnością każde miasto 
ma swoje perełki do memów 
i to na nich można opierać 
twórczość. Jednak czy Tychy 
są bardziej „memiczne”? 
Trudno tutaj chyba pokusić się 
o ranking, bo nie znamy tak 
dobrze innych miejscowości. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszą się memy, które odnoszą 
się do aktualnych wydarzeń 
z miasta oraz także takie, które 
bazują na generowaniu skoja-
rzeń z konkretnym miejscem 
lub sytuacją. Z tego miejsca 
chcemy zachęcić także każdego 
tyszanina do przesyłania 
nam pomysłów lub gotowych 
memów na skrzynkę odbiorczą 
na facebooku, ponieważ 
chcemy, by mieszkańcy mieli 
także swój wkład w ten fanpage.

Memy o Tychach można zna-
leźć pod adresem facebook.com/
bktychy. kaMil peszat ●

W sobotę 6 listopada w godzi-
nach od 12 do 16 mieszkańcy 
Tychów będą mieli okazje sa-
modzielnie zasadzić drzewo 
lub krzew na terenie zielonym 
przy ul. Hlonda w Tychach 
(w pobliżu psiego parku). Do-
celowo ma powstać tam sad 
owocowy w ramach projektu 
Budżetu Obywatelskiego. Or-
ganizatorami wydarzenia są: 

Fundacja „Świat w Naszych 
Rękach” i Tyski Zakład Usług 
Komunalnych.

Pomysł wziął się przede 
wszystkim z planów zadrzewie-
nia terenu a przez to poprawy re-
tencji i bioróżnorodności. Jakość 
powietrza także ma ulec popra-
wie. Celem projektu jest stworze-
nie przestrzeni przyjaznej miesz-
kańcom.

– Na terenie zielonym przy 
ul. Hlonda pragniemy wspólnie 
stworzyć wyjątkowe miejsce peł-
ne owocowych drzew i krzewów, 
miejsce wypoczynku i edukacji. 
Wykonawcą sadu edukacyjnego 
na podstawie koncepcji Tyskie-
go Zakładu Usług Komunalnych 
w Tychach jest Fundacja „Świat 
w Naszych Rękach” – mówią 
przedstawiciele TZUK. pb

od 1 do 19 listopada 
tycHy po Raz szósty 
wŁączą się w dziaŁania 
MiędzynaRodowej 
kaMpanii spoŁecznej 
„19 dni”. w tyM Roku 
zaplanowano 
waRsztaty i wykŁady dla 
pRacowników placówek 
oświatowycH, dziaŁania 
pRofilaktyczne 
i waRsztaty dla dzieci 
i MŁodzieży oRaz 
Rodziców.

W tym roku organizatorzy chcą 
dotrzeć z przekazem kampanii 
w szczególności do rodziców 
oraz osób najczęściej współpra-
cujących z dziećmi m.in. nauczy-
cieli żłobków, przedszkoli i szkół, 
kuratorów, asystentów rodzin 
i pracowników socjalnych, poli-
cjantów, lekarzy pediatrów peda-
gogów oraz  psychologów.

Głównym celem kampanii jest 
budowanie prawidłowych postaw 
wobec przemocy i wyposażanie 
mieszkańców w narzędzia nie-
zbędne do szukania pomocy.

– Tylko wyuczenie zachowań, 
które tworzą faktyczne przeszko-
dy dla sprawców, jest skutecznym 
sposobem ochrony dzieci przed 
przemocą. Symbolem kampa-
nii jest pomarańczowa wstążka. 
Pomarańczowy to kolor ostrze-
gawczy, a prowadzone w ramach 
kampanii działania mają ostrze-
gać, zwracać uwagę, uczyć wi-
dzieć więcej i lepiej. Chcemy, aby 
pomarańczowa wstążka wpisała 
się na stałe w świadomość na-
szych mieszkańców, jako znak 
sprzeciwu wobec działań mają-
cych na celu krzywdzenie dzieci 
i młodzieży – mówi zastępca pre-
zydenta Tychów ds. społecznych 
Maciej Gramatyka.

Udział w akcji „19 dni przeciw-
ko przemocy”   na stałe wpisał się 
w harmonogram akcji profilak-
tycznych w mieście Tychy.

– Przy al. Niepodległości 39 
i 77a, przez 19 dni (od 1-19 li-
stopada) będą widoczne specjalne 
banery informujące o kampanii. 
Również galeria Gemini włączy-
ła się do kampanii i na budynku 
galerii, na dużych wyświetlaczach 
na elewacji budynku będą ukazy-
wały się informacje nawiązujące 
do kampanii.  „Żyrafa” w Parku 
Miejskim zostanie podświetlona 
na pomarańczowo, a w oknach 
Urzędu Miasta, tak jak w ubie-

głym roku, pojawi się symbol 
pomarańczowej wstążki. Ponad-
to Fundacja „Po skrzydła” na zle-
cenie Urzędu Miasta przeprowa-
dzi warsztaty dla osób dorosłych 
– rodziców i specjalistów pra-
cujących z dziećmi i młodzieżą. 
Z uwagi na obecną sytuację war-
sztaty odbędą się za pomocą środ-
ków porozumiewania się na odle-
głość - mówi Iwona Bińkowska, 
naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia w Urzędzie 
Miasta Tychy.

Warsztat dla rodziców zapla-
nowano na 17 listopada na godz. 
17:00. Szkolenie online odbę-
dzie się poprzez platformę Click 
Meeting (w celu rejestracji na-
leży zgłosić się na adres: po-
skrzydla@gmail.com, tam bę-
dzie formularz zgłoszeniowy wraz 
z linkiem na wydarzenie. W war-
sztatach jednorazowo może wziąć 
udział 50 osób).

Warsztat dla specjalistów 
(osób pracujących z dziećmi oraz 
młodzieżą) zaplanowano z ko-
lei na 5 i 19 listopada. Zakres te-
matyczny warsztatów obejmował 
będzie: definicję przemocy, for-
my i rodzaje przemocy, możli-
we kroki prawne i pozaprawne, 
zawiadomienie odpowiednich 
władz, co się dzieje na policji 
i podczas przesłuchania, bada-
nia lekarskie, osoby występujące 
w postępowaniu karnym, prawa 
osoby pokrzywdzonej w postę-
powaniu karnym, prawna osoby 
pokrzywdzonej w postępowaniu 
cywilnym, objawy doznawania 
przemocy u dzieci oraz co zro-
bić, by uchronić dziecko przed 
przemocą, zwłaszcza, gdy spraw-
cą jest osoba najbliższa albo oso-
ba nieletnia. Podczas tych zajęć 
zostaną także omówienie rodza-
jów przestępstw oraz największe 
mity dotyczące przemocy. Szko-
lenie online poprzez platformę 
Click Meeting (w celu rejestra-
cji należy zgłosić się na adres: 
poskrzydla@gmail.com, tam 
będzie formularz zgłoszeniowy 
wraz z linkiem na wydarzenie. 
Tak jak w przypadku szkolenia 
dla rodziców, w warsztatach jed-
norazowo może wziąć udział 50 
osób).

Ponadto dr Halina Walicka-
Marek z Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej przygotowała 
dla nauczycieli i rodziców pro-
pozycję dyżurów telefonicznych 
oraz spotkań on-line. Dyżury dla 

nauczycieli zainteresowanych te-
matyką rozwoju seksualnego 
dzieci i młodzieży, rozpoznawa-
nia symptomów nadużyć seksu-
alnych u dzieci i młodzieży oraz 
pracą z dzieckiem prezentującym 
niepożądane zachowania o zabar-
wieniu seksualnym odbędą się 
5.11 w godzinach 8.30-10.30 oraz 
9.11 w godzinach 16.30-18.

Rodzice mogą wziąć udział 
w spotkaniu on-line „Psychosek-
sualny rozwój małego dziecka”, 
które odbędzie się 16.11 w go-
dzinach 15.30-16.15 (rejestra-
cja do 15.11 2020 r. pod adresem 
e-mail: ppptychy.walicka@onet.
pl. Link do spotkania na platfor-
mie ZOOM zostanie przesłany 
16.11 2020 r. W spotkaniu może 
wziąć udział do 20 osób).

W ramach kampanii zostanie 
również nagrany specjalny film 
instruktażowy dla nauczycie-
li i wychowawców oraz zostaną 
przygotowane karty pracy ucz-
niów, które nauczyciele będą mo-
gli wykorzystać podczas zajęć.

– Film będzie mówił o tym 
w jaki sposób podejmować te-
mat przemocy, na co zwrócić 
szczególną uwagę, jak rozpoczy-
nać rozmowy na trudne tematy, 
jakich sformułowań unikać oraz 
w jaki sposób wpłynąć na atmo-
sferę prowadzonych zajęć, aby 
uniknąć reakcji prześmiewczych. 
Nagrany zostanie również wykład 
instruktażowy dla rodziców: „do-
bry” i „zły” dotyk, jakie są formy 
przemocy seksualnej, wytyczanie 
granic ciała i intymności, czym 
jest i jak przeciwdziałać słownej 
agresji seksualnej oraz jak uchro-
nić swoje dziecko przed przemo-
cą seksualną - dodaje naczelnik 
Iwona Bińkowska.

Do akcji włączają się miejskie 
instytucje, placówki oświatowe 
oraz organizacje pozarządowe. 
Partnerem miasta w kampanii są 
również C.H. Gemini Park Tychy, 
Radio CCM, Fundacja Po skrzyd-
ła, tygodnik „Twoje Tychy”, Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
– Ośrodek Interwencji Kryzy-
sowej, Poradnia Psychologiczno
-Pedagogiczna, Komenda Miejska 
Policji w Tychach, kluby sporto-
we i inni.

Harmonogram i informacje 
o działaniach w ramach kampa-
nii „19 dni przeciwko przemocy” 
znajdują się na stronie Urzędu 
Miasta Tychy poświęconej prze-
ciwdziałaniu przemocy. Mn ●

w tychach powstaje publiczny sad owocowy.

drzewa dla każdego

Beka w tychach
uwaga! POD SPODEM ObRAZEK O MOcNyM ZAbARWIENIu huMORySTycZNyM. 

Jeden z memów autorstwa BK Tychy.

jak walczyć z przemocą
kaMpania „19 DNI” W TychAch.

Do udziału w akcji chętnie włącza się młodzież tyskich szkół.
ar
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100 e-Hulajnóg tieR 
wyjecHaŁo w sobotę, 
30.10 na ulice tycHów. 
tieR to caŁkowicie 
nowe podejście 
do tRanspoRtu 
osobistego, 
pozwalające 
użytkownikoM 
na wygodne 
i bezeMisyjne 
pRzeMieszczanie się 
po Mieście.

E-hulajnogi TIER różnią się 
od innych tego typu pojazdów 
dostępnych na rynku i zapewniają 
najlepsze doświadczenia z użyt-
kowania. Wyróżniają się stabilną 

konstrukcją – szeroką podstawą, 
dużymi kołami, podwójnymi 
amortyzatorami i hamulcami – 
dzięki czemu jazda jest bezpiecz-
na i przyjemna. Innowacyjna 
na tle rynku jest także zoptymali-
zowana logistyka zarządzania flo-
tą TIER. Zastosowanie w hulajno-
gach wymiennych baterii pozwala 
na ich wymianę na miejscu, bez 
konieczności przewożenia do ma-
gazynu całych pojazdów.

Tychy to kolejne miasto w Pol-
sce, w którym od 30.10 dostępne 
są w pełni neutralne klimatycz-
nie e–hulajnogi operatora. W cią-
gu niecałych 3 lat hulajnogi TIER 
pojawiły się w 16 krajach w po-
nad 155 miastach.

– TIER pojawia się w Tychach, 
by wnieść zupełnie nową jakość 
w miejską mobilność. Wiemy, 
że Tychy od lat realizują gmin-
ny Program Ochrony Środowi-
ska Przed Hałasem i niezmiernie 
cieszy nas, że wprowadzając w peł-
ni neutralne klimatycznie pojaz-
dy TIER, możemy stać się częścią 
pozytywnych zmian miejskich. 
Wyznajemy wspólne wartości 
i chcemy wspierać miasto w zrów-
noważonym rozwoju oraz ochro-
nie klimatu i jakości powietrza. Je-
steśmy przekonani, że e–hulajnogi 
TIER szybko i na stałe wpiszą się 
w miejski krajobraz i będą dobrze 
służyć mieszkańcom, szczególnie 
na krótszych odcinkach – powie-

dział Mathieu Deloly, dyrektor 
TIER Mobility Poland.

Aby spróbować jazdy e-hulaj-
nogą TIER należy pobrać aplika-
cję, zarejestrować się i przypisać 
swoją metodę płatności. Następnie 
należy znaleźć e-hulajnogę na ma-
pie lub na ulicy i odblokować ją, 
skanując umieszczony na niej kod 
QR za pomocą aplikacji. Aby za-
kończyć jazdę należy znaleźć bez-
pieczne miejsce do zaparkowania, 
opuścić podpórkę, otworzyć apli-
kację TIER i dotknąć przycisku 
„Zakończ przejazd”.

Minuta jazdy e-hulajnogą 
TIER kosztuje 59 groszy, nato-
miast opłata za odblokowanie 
hulajnogi wynosi 2,50 zł. Najbar-

dziej wymagający użytkownicy 
będą mogli w aplikacji wykupić 
pakiet bezpłatnych odblokowań 
e-hulajnóg na 30 dni za 9,99 zł.

Poza działaniami proekologicz-
nymi, TIER podjęło wiele przed-
sięwzięć na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa. Dotyczy to nie tylko 
użytkowników e–hulajnóg i in-
nych uczestników ruchu, lecz tak-
że postrzegania branży przez opi-
nię publiczną. TIER przypomina 
też o zasadach bezpieczeństwa – 
na e-hulajnodze można jeździć 
wyłącznie w pojedynkę, stanowczo 
zabrania się przejazdów po spoży-
ciu alkoholu. Porzucona lub zapar-
kowana w nieodpowiednim miej-
scu e-hulajnoga może stanowić 

przeszkodę na drodze, szczególnie 
niebezpieczną dla osób z niepełno-
sprawnościami, dlatego hulajno-
gę należy zaparkować w miejscu 
do tego przeznaczonym, a jeśli ta-
kiego miejsca nie ma – jak najbli-
żej zewnętrznej krawędzi chodnika 
(oddalonej od jezdni). Szerokość 
pozostawiona dla pieszych nie 
może być mniejsza niż 1,5 me-
tra. Zaparkowana odpowiednio 
hulajnoga powinna „przylegać” 
do ściany budynku lub stać za po-
zostawioną tam wcześniej inną hu-
lajnogą inie blokować przejścia lub 
przejazdu.

Więcej informacji można zna-
leźć na stronie www.tier.app
leszek sobieRaj ●

nakŁadeM 
stowaRzyszenia 
Rozwoju zawodowego 
śląska i MaŁopolski 
ukazaŁa się pRzed 
wakacjaMi książka 
„tajeMnica cecylii 
bRoll” autoRstwa 
tyszanina RafaŁa 
Ryszki. jest to liteRacki 
debiut autoRa.

Akcja powieści toczy się w 1942 r. 
na Śląsku – i w dużej części w na-
szym mieście – kiedy to szerego-
wiec Wehrmachtu Henryk Kra-
wietzki, prosty żołnierz z Tychów 
dostaje trzytygodniowy urlop 
zdrowotny i przyjeżdża do domu 
z frontu na wschodzie. Jest ranny 
i ma się tutaj podleczyć.

Na zapleczu wojny życie wy-
daje się toczyć swoim rytmem: 
w Bieruniu dziesiątki ludzi pra-
cują przy wojennej produkcji, 
mieszkańcy widzą dymy nad Ba-
bicami, a hasło „Auschwitz” bu-
dzi strach, niepokój i niepewność, 
ale jeszcze nie grozę. Wydłużają 
się listy poległych i zaginionych 
na frontach. I w tej scenerii do-
chodzi do morderstwa – w nie-
jasnych okolicznościach zostaje 
zabita kuzynka Krawietzkiego, 
tytułowa Fraulein Cecylia Broll, 
pracownica fabryki dynamitu 
LIGNOZA. A była to nietuzin-
kowa Ślązaczka, co wychodzi 
podczas prywatnego śledztwa 
kuzyna.

– Z rodzinnych pamiątek, ar-
chiwalnych źródeł, strzępów 
wspomnień powstał kryminał – 
w stylu „retro”, ale mocno osa-
dzony w rzeczywistych wyda-
rzeniach i miejscach – zaznacza 
autor. – Ta historia morderstwa 
i śledztwa jest jak najbardziej fik-
cją literacką, jednak niektóre opi-
sane wydarzenia miały miejsce. 
Zbieżność lokalizacji oraz postaci 
jest też celowa. Książka łączy róż-
ne wątki i konwencje. Znajdują 
się tu motywy wojenne, miłosne, 
muzyczne, filmowe, etnograficz-
ne. Sporo miejsca poświęciłem 
tutejszym relacjom międzyludz-
kim, rodzinie, przyjaźni, polity-
ce i oczywiście historii. To książ-

ka o wszystkim tym, czym żyli 
ówcześni bierunianie i tyszanie 
– dodaje.

Dla Rafała Ryszki kryminal-
na historia jest tylko pretekstem, 
aby poruszyć sprawę Ślązaków 
w latach drugiej wojny. – W tym 
wojennym opisie jednej rodziny 
i jednego miejsca, perspektywa 
widzenia jest szersza, egzempla-
ryczna, świadcząca, że historia lo-
kalna ma wymiar globalny i nie 
jest obojętna na osobiste życio-
rysy i prywatne losy. Powieść po-
dejmuje refleksję nad problemem 
zależności pomiędzy nieuchron-
nymi procesami historycznymi, 
a ich wpływem na koleje losu po-
jedynczego człowieka. „Dziadek 
w Wehrmachcie” – temat tabu, 
temat wstydliwy, temat drażli-
wy to jeden z nośnych przykła-
dów takiej wielkiej i lokalnej per-

spektywy historycznej – tłumaczy 
autor.

„Ten materiał oraz zadziwia-
jące dążenie do jego zachowania 
i przekazania potomnym, stały 
się przyczynkiem do wysnucia 
ciekawej opowieści utrzymanej 
od początku do końca w kon-
wencji sensacyjnego krymina-
łu. Książka wnosi wiele nowej 
wiedzy do poznania wojennych 
dziejów Górnego Śląska. Warto 
ją przeczytać, bowiem lektura bę-
dzie dla czytelników wielką nie-
spodzianką” – napisał o tej książ-
ce Alojzy Lysko.

Książka jest do naby-
cia w lokalnych księgarniach: 
„CYGNUS”  w Bieruniu, Rynek 
8, „KACPER” w Lędzinach, ul. 
Fredry 6Y oraz „BOOKSZPAN” 
w Tychach, ul. Bocheńskiego 10.
kaMil peszat ●

POmOC Dla sChrONiskaflasH

Dobre inicjatywy należy wspierać, dlatego radne z Komisji Rewizyjnej Rady Miasta: Patrycja 
Kosowska-Pawłowicz, Lidia Gajdas, Anita Skapczyk oraz radny Ali Nurbagandow postanowili 
pomóc Miejskiemu Schronisku dla Zwierząt w Tychach i przekazać upominki.
– Zespół pracujący w schronisku to ludzie o ogromnych sercach, którzy z największą troską opiekują 
się podopiecznymi. Zachęcamy wszystkich do wspierania schroniska poprzez przekazywanie 
darowizn rzeczowych lub finansowych. Podopiecznych schroniska możemy wesprzeć poprzez 
przekazanie karmy dla szczeniąt i kociąt, karmy dla dorosłych psów i kotów, zabawki dla małych 
zwierząt, koce – stwierdziła Patrycja Kosowska-Pawłowicz.
Na zdjęciu radne RM Tychy: Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Lidia Gajdas, Anita Skapczyk. Z lewej 
– Katarzyna jasińska z Miejskiego Schroniska dla Zwierząt. ls ●

ar
c.

e-hulajnoga z apki
100 jednośladów TIER WyjEchAłO NA uLIcE TychóW.

wojenny kryminał 
tyszanina
„tajeMnica cecylii bRoll” jEST LITERAcKIM DEbIuTEM RAfAłA RySZKI.

Okładka literackiego debiutu tyszanina Rafała Ryszki.
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reklama

to wŁaśnie tycHy i icH 
ciekawe lokalizacje 
staŁy się pleneRaMi, 
w któRycH nagRywano 
MinikonceRty 
finalistów 
tegoRocznego 
pRzeglądu zespoŁów 
dla tycH zagRają – nowa 
fala tyskicH bRzMień. 
wykonania zespoŁów 
insekt, dead vultuRes, 
wHite deeR, exoMoon 
i piotRa Rzeki Można 
sukcesywnie oglądać 
od poŁowy paździeRnika 
na facebooku i youtube 
Miejskiego centRuM 
kultuRy w tycHacH.

Przegląd Muzyczny „Dla Tych 
zagrają – nowa fala tyskich 
brzmień” to konkurs, który po-
wstał w 2017 roku, aby przy-
bliżyć mieszkańcom Tychów 
twórczość zespołów związanych 
z naszym miastem oraz zinte-
grować środowisko muzyczne. 
Co roku nagrodą w przeglądzie 
był koncert podczas miejskiego 
wydarzenia plenerowego, jednak 
pandemia wpłynęła na zmianę 
formuły. W ubiegłym roku za-
praszano finalistów na reje-
strowane minikoncerty w Sali 
Kameralnej MCK, w tym po-
stanowiono „wyjść w miasto” 
z muzyką.

– To propozycja z myślą o fan-
tastycznych kapelach z naszego 
miasta, które nie zawsze mają 
możliwość profesjonalnego nagra-

nia. Formuła, jaką proponujemy 
w tym roku, ma szansę dotarcia 
do szerokiego grona odbior-
ców, nie tylko tyszan, ze względu 
na nieograniczone wręcz możli-
wości, jakie daje zamieszczanie 
zarejestrowanych materiałów 
w mediach społecznościowych 
czy na YouTube – mówią orga-
nizatorzy z MCK.

Miejsca koncertów, wybrane 
przez Miejskie Centrum Kultu-
ry w Tychach, zaskakują – oprócz 
placu przy MCK, gdzie w minio-

nych latach odbywał się konkurs, 
zobaczymy także inne znane i lu-
biane miejsca tyszan. Jak moż-
na było zobaczyć na zdjęciach 
backstage’owych prezentowanych 
na facebooku MCK podczas na-
grań, finaliści zaprezentowali się 
także w Parku Jaworek, przy tęż-
ni w Parku Rodzinnym im. bło-
gosławionej Karoliny Kózkówny, 
w Parku Miejskim Solidarno-
ści pod „Żyrafą” i nad Jeziorem 
Paprocańskim w otoczeniu im-
ponującej przystani kajakowej. 

To prawdziwy strzał w dziesiątkę 
– co docenili sami muzycy:

– Każdy z nas ma na koncie 
doświadczenia muzyczne, ale 
to właśnie „Dla Tych” wystąpi-
liśmy pierwszy raz publicznie 
w tym składzie. Uznaliśmy, że faj-
nie będzie zadebiutować w przed-
sięwzięciu, które promuje miasto, 
z którego pochodzimy (w więk-
szości) i w którym narodził się 
pomysł na nasz zespół. Cała eki-
pa realizująca projekt była wspa-
niała i pomocna, wszystko odby-

ło się na totalnym luzie. Wielkie 
brawa dla nich! – przyznaje z en-
tuzjazmem Rafał Kurpas z gru-
py Dead Vultures, która zagra-
ła na szczycie górki saneczkowej 
w Parku Jaworek.

Zespoły, które zagrały w po-
wyższych miejscach, zostały wy-
brane spośród składów, które 
przesyłały swoje zgłoszenia w te-
gorocznej edycji „Dla Tych zagra-
ją – nowa fala tyskich brzmień”. 
Ostatecznie komisja powołana 
przez dyrektor Miejskiego Cen-
trum Kultury w Tychach Małgo-
rzatę Król, dokonała wyboru pię-
ciu zespołów w oparciu o takie 
kryteria muzyczne jak: aranżacja, 
spójność stylistyczna, dobór ele-
mentów muzycznych, poszukiwa-
nie oryginalnej stylistyki i nowych 
brzmień, wokal (czystość, prawid-
łowa intonacja, emisja głosu, bar-
wa, interpretacja tekstu, dykcja), 
dobór tekstu, moc przekazu oraz 
całościowe wrażenie artystyczne. 
Zespoły zaskoczyły różnorod-
nością gatunkową, a ostatecz-
nie do finałowych występów za-
proszono: Insekt, Dead Vultures, 
White Deer, ExoMooN i Piotra 
Rzekę. Pierwsze dwa zespoły zo-
baczyć można było jeszcze w paź-
dzierniku, kolejne – w listopadzie 
i grudniu na fanpage’u Miejskie-
go Centrum Kultury w Tychach 
i jego kanale YouTube. Projekt 
zwieńczy wspólny klip, w którym 
miasto przeplatać będzie się z fi-
nałowymi zespołami.

Partnerem przedsięwzięcia jest 
Invenio Polska. Mk ●

zgłoszenia przyjmowane 
do 12 listopada.

wyStaw Się 
na jarmarku
W drugiej połowie grudnia, 
po dwuletniej przerwie spowodo-
wanej pandemią, wraca Tyski Jar-
mark Bożonarodzeniowy – trady-
cyjne przedświąteczne spotkanie 
tyszan na placu Baczyńskiego.

Podobnie, jak w przypadku po-
przednich edycji, Miejskie Cen-
trum Kultury przygotowuje sze-
reg atrakcji artystycznych, które 
pozwolą poczuć klimat nadcho-
dzących świąt. Głównym nurtem 
jarmarku jest jednak każdorazo-
wo kiermasz w specjalnie na te 
okazję postawionych i przystro-
jonych domkach.

MCK zaprasza zatem oso-
by prywatne i podmioty, które 
w swojej ofercie mają rękodzie-
ło i artykuły świąteczne (ozdo-
by choinkowe, stroiki itp.), ce-
ramikę artystyczną i użytkową, 
wyroby regionalne, w tym gó-
ralskie, świece. Ozdoby, koron-
ki, galanterię skorzaną (odzież, 
czapki, rękawiczki), biżuterię, 
kamienie mineralne, kosmety-
ki, artykuły spożywcze (w tym 
słodycze, drobne przekąski, po-
trawy i wyroby regionalne) oraz 
wypieki świąteczne i gastrono-
mię (w tym aromatyczne grzane 
wino, miód, wina).

Aby zgłosić chęć udziału 
w tegorocznym Tyskim Jarmar-
ku Bożonarodzeniowym, nale-
ży zapoznać się z regulaminem 
oraz wypełnić wniosek dostępny 
na stronie www.kultura.tychy.pl, 
a następnie dostarczyć wniosek 
do Miejskiego Centrum Kultury 
w Tychach, w terminie do 12 li-
stopada 2021 roku. ww ●

tym razem w plenerze
dla tycH zagRają – NOWA fALA TySKIch bRZMIEń.

Grupa Dead Vultures zagrała koncert na górce saneczkowej w Parku Jaworek.
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w śRodę, 3 listopada 
spektakleM „boże 
Mój” z bRonisŁaweM 
wRocŁawskiM 
w Roli tytuŁowej, 
zainauguRowane 
zostaną 47. tyskie 
spotkania teatRalne. 
o RozMowę na teMat 
iMpRezy popRosiliśMy 
dyRektoRa teatRu 
MaŁego, pawŁa 
dRzewieckiego.

„twoje tychy”: -po latach 
na afisz wracają tyskie spotkania 
teatralne...
– Uważam, że jeśli mamy 
w Tychach wydarzenie z tak 
wielkim dorobkiem i tradycjami, 
to należy z nich czerpać i twór-
czo rozwijać. W tym przypadku 
mamy do czynienia z najstarszą 
cykliczną imprezą artystyczną 
w regionie. Co prawda trzy 
ostatnie edycje odbyły się pod 
zmienioną nazwą i w innej 
formie, jednak zaliczane są 
do dorobku i wliczone w ich 
numerację. Należy je uszanować. 
Trochę szkoda, że zawężono 
wybory repertuarowe tylko 
do teatru offowego (nasz 
rozmówca mówi o imprezie 
TopOFFFestival, która w 2017 r. 
zastąpiła Tyskie Spotkania Te-
atralne – przyp. red.). Warto 
podkreślić, że off zawsze był 
obecny na TST i teraz również 
będzie mocno reprezentowany. 
Dla mnie osobiście powrót 
do TST nie jest grą sentymen-
tem, lecz przywróceniem im 
należytego miejsca na kultu-
ralnej mapie regionu. Chcemy 
w Teatrze Małym przywrócić 
Tyskim Spotkaniom dawny 
blask, nie jako imprezie teatru 
offowego, tylko głównego nurtu. 
Ten festiwal w założeniu ma być 
największym świętem TEATRU 
w mieście. TST to poniekąd 
łączenie ognia z wodą, bo zawsze 
było to spotkanie mistrzów sceny 
z bardzo ciekawymi propozycja-
mi teatru niezawodowego.

dość często odcina się pan 
od podziału na zawodowców 
i amatorów…?
– Teatr dzielimy na dobry i zły, 
nie zaś na zawodowy i niezawo-
dowy. Nawet w ramach kwali-
fikacji było kilka przedstawień 
zrobionych przez zawodowców. 
Bardzo poprawnych warszta-
towo, lecz bez iskry bożej czy 
pasji. Z tego powodu nie weszły 
do konkursu. Tych braków nato-
miast absolutnie nie było widać 
w innych przedstawieniach, 
granych przez osoby zajmujące 
się teatrem „po godzinach” lub 
w ramach studenckiej pasji. 
Taką propozycją jest ostatnia 
premiera tyskiego Teatru T.C.R 
„Disco Mori”. Ich obecność nie 
ma nic wspólnego z miejscem 
zamieszkania. Jasne, świetnie 
jest mieć w konkursie swojego 
reprezentanta, jednak o ich 
udziale w konkursie zadecydo-
wał tylko i wyłącznie bardzo 
wysoki poziom przedstawienia. 
Mamy tu do czynienia z teatrem, 
który od kilku lat świadomie bu-
duje swój własny, autorski język 

wypowiedzi, piórem świetnego 
dramaturga Marcina Stachonia. 
Poza tym temat „Disco Mori” 
bardzo mocno osadzony jest 
w tym co tu i teraz i dotyka 
problemów, które stały się bar-
dzo ważne w Polsce w ostatnich 
kilkunastu miesiącach. Takim 
kluczem dobieraliśmy repertuar 
konkursowy.

podczas naszej ostatniej rozmowy 
(kwiecień 2021) mówiliśmy o tym, 
że każdy sezon w teatrze małym, 
będzie miał swój wątek główny, 
temat nadrzędny. w tym sezonie 
jest to relacja na linii Bóg – 
człowiek. jak tst wpisują się w te 
zagadnienie?
– Wszystkie propozycje, te 
mistrzowskie oraz konkursowe, 
niosą ze sobą przyczynek do głę-
bokiej refleksji nad współczes-
nością oraz pierwiastek, który 
ma poruszyć widza. Ustalając 
temat sezonu, zastrzegłem, że nie 
chodzi o relacje Bóg – człowiek 
sensu stricto. Religijność czy 
wiara w tej relacji jest zaledwie 
jedną ze składowych. Dobiera-
liśmy przedstawienia mistrzow-
skie, które dotykają tej relacji 
pod kątem socjologicznym czy 
kulturoznawczym. Oczywiście 
sacrum też jest obecne. Zastana-
wiamy się również nad kondycją 
współczesnego człowieka, nad 
samym człowieczeństwem, ale 
też zadajemy pytanie, co lub kto 
może być bogiem dla człowieka 
współcześnie. Gdy ogłaszaliśmy 
nabór do nurtu konkursowego, 
zawarliśmy w regulaminie 
wymóg odniesienia się 
do tematu sezonu. Ten realizuje 
się w piękny sposób choćby 
w „Niewiastach” Teatru AST.

Bezapelacyjnie perłą w koronie 
47. tyskich spotkań teatralnych 
będzie spektakl „maria Callas. 
master Class”, wystawiany jeden 
z ostatnich razy na scenie...
– Tak, Krystyna Janda zagra 
„Marię Callas” jeszcze trzy razy, 
z czego dwa spektakle odbędą 
się w Teatrze Małym w Tychach. 
To wspaniała opowieść również 
o relacji nauczyciel – uczeń, 
a zatem jest to inna forma relacji 
Bóg – człowiek. Przedstawienie 
uświadamia, że bożyszcza stu-
dentów nie zawsze są dobrymi 
pasterzami, a ich metody bywają 
kontrowersyjne. Krystyna Janda 
przez długie lata była filarem 
Teatru Powszechnego, gdy jed-
nak zdecydowała się zbudować 
własną scenę, część przedstawień 
wznowiła, w tym właśnie „Marię 
Callas”. To przedstawienie 
stało się kultowe jeszcze przed 
wznowieniem, tym bardziej 
wartym jest podkreślenia fakt, 
że na deskach Teatru Małego 
Krystyna Janda znów wcieli 
się w postać „Marii Callas”. Jak 
sama artystka podkreśla, jest 
ograniczona ilość ról, które aktor 
może w sobie nosić. Najpraw-
dopodobniej już dawno by się 
z tą rolą pożegnała, gdyby nie 
to, że obiecaliśmy sobie dwa 
spektakle, które kilkakrotnie 
przekładaliśmy z powodów pan-
demii. Tym bardziej zapraszam 

do Teatru Małego na ostatnie 
spotkanie z Marią Callas.

kto będzie przewodził jury 
konkursowemu? Czy możemy 
spodziewać się omówień 
poszczególnych spektakli, 
podobnie jak to miało miejsce 
chociażby przy Festiwalu 
monodramu motyF?
– Tak, spektakle będziemy oma-
wiać przy otwartych drzwiach. 
U nas bardzo ważny jest nurt 
krytyczny, który stanowi formę 
edukacji widza. Omówienia 
nie będą zaraz po przedsta-
wieniu, lecz następnego dnia. 
Myślę, że to dobra praktyka, aby 
omawiający mieli czas ochłonąć 
i ułożyć w sobie analizowane 
treści. Kolejne odsłony forum 
teatralnego dostępne będą 
w całości online, dzięki czemu 
sięgnąć będzie można po nie 
w każdej chwili.
Co się tyczy składu jury 
to zachowaliśmy parytet i mamy 
dwie kobiety oraz dwóch panów. 
W jury zasiądą: prof. Katarzyna 
Flader-Rzeszowska, Ewa Zbroja, 
Adam Wojtyszko i prof. Mikołaj 
Grabowski w roli przewodni-
czącego. Kiedyś podczas jednej 
z rozmów usłyszałem ciekawy 
argument, że w konkursach, 
gdzie pojawia się off czy 

alternatywa, nie powinni oceniać 
profesorowie i artyści związani 
z najważniejszymi instytucjami 
kultury w kraju. Ciekawość 
argumentu jest jednak pozorna. 
Pierwsze skojarzenia doty-
czące Mikołaja Grabowskiego 
to oczywiście klasyk, profesor, 
wieloletni wykładowca, dziekan. 
Jednak warto zauważyć, że ten 
klasyk w młodości wyrastał 
z alternatywy. Teatr STU czy 
Schaeffer stały w mocnej kontrze 
do tego, czego oni uczyli się 
w szkole. Warto pamiętać o ko-
rzeniach dzisiejszych klasyków.

słowo zachęty na koniec?
– Myślę, że wartym podkreślenia 
jest fakt, że wszystkie spektakle 
konkursowe będą zaprezentowa-
ne naszej publiczności za darmo. 
Oczywiście na przedstawienia 
będą obowiązywać wejściówki, 
jednak te już teraz można odbie-
rać w kasie teatru. Konstrukcja 
47. TST jest tak zbudowana 
przez cały zespół Teatru Małego, 
aby po miesiącach ograniczo-
nego dostępu do żywego teatru, 
umożliwić naszej publiczności 
spotkanie z TEATREM w całym 
jego bogactwie i różnorodności 
Zapraszam państwa na Tyskie 
Spotkania Teatralne.
RozMawiaŁ: kaMil peszat ●

ostatnia szansa 
na „marię callas”
z pawŁeM dRzewieckiM RozMawiaMy o tyskicH spotkaniacH teatRalnycH, KTóRE WRAcAją NA DESKI TEATRu 
MAłEGO.

PrOgram 47. tst

3 listOPaDa
godz. 18 –  „boże mój” – spektakl mistrzowski Teatru im. jara-

cza w łodzi
4 listOPaDa

godz. 17 – „Gino i Suzi. Kucharze” – spektakl konkursowy
godz. 20 – „Mady baby Kropka Klik! ” – spektakl konkursowy

5 listOPaDa
godz. 18 – „Disco Mori” – spektakl konkursowy
godz. 20.30 – „hej, Ty” – spektakl konkursowy

6 listOPaDa
godz. 16 – „Niewiasty” – spektakl konkursowy
godz. 20 – „Stan Stabilny” – spektakl konkursowy

7 listOPaDa
godz. 12 – „Szac” – spektakl konkursowy
godz. 17 –  „Audiencja II” – mistrzowski monodram Mikołaja 

Grabowskiego
8 listOPaDa

godz. 18 –  „Szewcy” – spektakl mistrzowski Teatru Starego 
w Krakowie

9 listOPaDa
godz. 18 –  „Maria callas. Master class” – spektakl mistrzowski 

Och-teatru w Warszawie
10 listOPaDa

godz. 18 –  „Maria callas. Master class” – spektakl mistrzowski 
Och-teatru w Warszawie

9 i 10 listopada tyszanie będą mogli po raz ostatni zobaczyć 
genialną Krystynę Jandę w roli słynnej śpiewaczki.
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Co prawda ubiegłoroczna edy-
cja festiwalu AUKSODRONE 
odbyła się w pierwszych dniach 
listopada 2020 roku, ale ze wzglę-
du na pandemiczne obostrzenia 
publiczność mogła w niej uczest-
niczyć jedynie za pośrednictwem 
transmisji internetowej. W tym 
roku festiwal powraca do formu-
ły znanej od kilku lat i zaprasza 
do Mediateki wszystkich miłośni-
ków muzyki współczesnej.

Tradycyjnie już, AUKSODRO-
NE podzielony został na trzy 
główne nurty. Pierwszy z nich, 
zatytułowany „Pokolenie 1951” 
zaprezentuje twórczość tzw. 
kompozytorów stalowowolskich 
(z racji ich spektakularnych de-
biutów na festiwalu w Stalowej 
Woli): Aleksandra Lasonia, An-
drzeja Krzanowskiego i Eugeniu-
sza Knapika. Ich utwory, każdego 
dnia o godz. 18 wykonywać bę-
dzie gospodarz festiwalu – Aukso 
Orkiestra Kameralna Miasta Ty-
chy pod świetna batutą maestro 
Marka Mosia.

Ta sama orkiestra towarzyszyć 
będzie solistom, zakwalifikowa-

nym do nurtu „Jazz+”, czyli trzem 
wybitnym pianistom jazzowym – 
Piotrowi „Pianohooligan” Orze-
chowskiemu, Krzysztofowi Herdzi-
nowi i Dominikowi Wani. Podczas 
koncertów, które rozpoczynać się 
będą każdego festiwalowego dnia 
o godz. 19.30, poznamy nowe kom-
pozycje muzyków. Pierwszy z wy-
mienionych zagra wraz z orkiestrą 
i zaproszonymi przyjaciółmi mszę, 
drugi wykona suitę, a Domink Wa-
nia… malarskie impresje.

Wreszcie koncerty wieczor-
ne (o godz. 22), podczas któ-
rych prezentowane będzie try-
logia „Pokora – Syrena – Drach” 
– wspólne dzieło kompozyto-
ra Aleksandra Nowaka i literata 
Szczepana Twardocha. Wykona 
je orkiestra Aukso wraz z zapro-
szonymi solistami – śpiewakami 
i instrumentalistami.

Tradycyjnie festiwalowi towa-
rzyszyć będą warsztaty, spotkania 
z twórcami, a duet prowadzących 
radiowców Jacek Hawryluk i Bar-
tek Chaciński prezentować będzie 
w foyer Mediateki swoje sety DJ-
skie. ww ●

dziewięć koncertów w trzy dni.

weekend z muzyką 
wSpółczeSną

auksODrONe – PrOgram

5 listOPaDa
gODZ. 17.30 – STREfA Ruchu: Aleksander Lasoń/Piotr „Piano-
hooligan” Orzechowski
gODZ. 18 – „POKOLENIE 1951: Aleksander Lasoń” – koncert 
orkiestry Aukso
gODZ. 18.30 – WORKShOPS//Małe instrumenty: Wykonano 
inaczej – Zero (Paweł Romańczuk)
gODZ. 18.30 – WOKShOPS//Asi Mina: Triada – kompozytor 
(joanna bronisławska)
gODZ. 18.30 – WORKShOPS//SEPR: Gieniu, nie podsłuchuj, czyli 
„Szkic do portretu miastrza” I (Michał Mendyk)
gODZ. 19.30 – jAZZ+//Pianohooligan: Missa Sine Verbis – koncert
gODZ. 21 – Dj SET//hch: Elementy I (jacek hawryluk i bartek chaciński)
godz. 22 – DRAMMA//Pokora. Dramma giocoso – koncert

6 listOPaDa
gODZ. 16 – STREfA Ruchu//Tryptyk: Drach-Syrena-Pokora – spot-
kanie z twórcami (Szczepan Twardoch, Alek Nowak, Daniel cichy)
gODZ. 17.30 – STREfA Ruchu//Grażyna Krzanowska/Krzysztof 
herdzin
gODZ. 18 – „POKOLENIE 1951: Andrzej Krzanowski” – koncert 
orkiestry Aukso
gODZ. 18.30 – WORKShOPS//SEPR: Gieniu, nie podsłuchuj, czyli 
szkic do portretu mistrza” II (Michał Mendyk)
gODZ. 18.30 – WORKShOPS//Małe instrumenty: Wykonano 
inaczej – jeden (Paweł Romańczuk)
gODZ. 18.30 – WOKShOPS//Asi Mina: Triada – dyrygent (joanna 
bronisławska)
gODZ. 19.30 – jAZZ+//Krzysztof herdzin – koncert
gODZ. 21 – Dj SET//hch: Elementy II (jacek hawryluk i bartek chaciński)
gODZ. 22 – DRAMMA//Syrena. Melodrama aeterna – koncert
7 listOPaDa
gODZ. 17.30 – STREfA Ruchu//Eugeniusz Knapik/Dominik Wania
gODZ. 18 – „POKOLENIE 1951: Eugeniusz Knapik” – koncert orkie-
stry Aukso
gODZ. 18.30 – WORKShOPS//Małe instrumenty: Wykonano 
inaczej – Plus (Paweł Romańczuk)
gODZ. 18.30 – WOKShOPS//Asi Mina: Triada – muzyk (joanna 
bronisławska)
gODZ. 18.30 – WORKShOPS//SEPR: Gieniu, nie podsłuchuj, czyli 
szkic do portretu mistrza” III (Michał Mendyk)
gODZ. 19.30 – jAZZ+//Dominik Wania – koncert
gODZ. 21 – Dj SET//hch: Elementy III (jacek hawryluk i bartek chaciński)
gODZ. 22 – DRAMMA//Drach. Dramma per musica – koncert
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reklama

w konfeRencji „jak 
opowiadać o spoRcie 
w MuzeuM – Między 
kReacją i naRRacją”, 
zoRganizowanej 
z okazji 5-lecia 
powstania tgs, wzięli 
udziaŁ ekspeRci – 
naukowcy, Muzealnicy, 
ale także bywalcy 
Muzeów i osoby 
inteResujące się 
spoRteM.

Dyrektorka Muzeum Miejskie-
go Aleksandra Matuszczyk oraz 
kierownik Tyskiej Galerii Spor-
tu Piotr Zawadzki mówili o tym, 
jak powstała TGS, jak tworzono 
stałą ekspozycję, jakie wystawy 
i przedsięwzięcia zorganizowa-
no w ciągu minionych kilku lat, 
na czym skupiała się jej pięciolet-
nia działalność.

Uczestnicy konferencji poru-
szyli wiele ciekawych tematów 
związanych z tym, jak można 
i należy pokazywać sport w wy-
miarze muzealnym, mówiono 
o lokalizacji placówek muzeal-
nych, sposobach komunikacji 
z odbiorcami.

sport rekonstruowany
Dr hab. Dariusz Słapek z Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie przedstawił proble-
matykę rekonstrukcji historycz-
nej w muzeum sportu.

Niewiele osób pewnie wie, 
że podobnie, jak istnieją historycz-
ne grupy rekonstrukcyjne – rycer-
skie, napoleońskie czy z czasów 
II wojny światowej, działają także 
grupy rekonstrukcyjne drużyn pił-
karskich, które rywalizują na boi-
skach w strojach z epoki. Są też 
grupy rekonstrukcyjne (lub poka-
zy historyczne) w innych dyscypli-
nach – tenisie, kolarstwie, boksie, 
zapasach, czy narciarstwie, wy-
korzystujące m.in. dawny sprzęt 
sportowy i niegdysiejsze przepi-
sy. Dr D. Słapek mówił też o od-
radzaniu się gier i zabaw podwór-
kowych, szkolnych oraz sportów 
lokalnych, które – jak np. palant – 
aspirują do miana dyscyplin spor-
towych.

Z kolei Sebastian Glica z Mu-
zeum Sportu i Turystyki w Łodzi 
poruszył temat działalności pla-
cówek muzealnych w miastach 
o silnych antagonizmach kibi-
cowskich – w tym przypadku 
Widzewa i ŁKS-u. Zbiory i naj-

nowsze wystawy, które można 
oglądać w Muzeum Sportu i Tu-
rystyki w Warszawie przybliżyła 
Katarzyna Gutowska. Jest to jed-
no z najstarszych muzeów o te-
matyce sportowej na świece, bo-
wiem w odróżnieniu od innych 
muzeów, te sportowe są najmłod-
sze – zaczęły powstawać dopiero 
w latach 50. XX wieku. Listę pre-
legentów konferencji uzupełnili 
Piotr Kapusta z Muzeum Nowej 
Huty, oddział Muzeum Krako-
wa i Dariusz Kortko, wielolet-
ni redaktor naczelny katowickiej 
„Gazety Wyborczej”, a zakończył 
ją panel dyskusyjny „Czego prag-
ną odbiorcy? ”.

nie tylko gks
– Naszą ambicją w czasie two-
rzenia TGS było pokazanie ty-
szanom, że historia sportu w na-
szym mieście to nie tylko GKS 
Tychy, że nie rozpoczyna się 
w 1971 roku, kiedy powstał klub 
– powiedział Piotr Zawadzki, 
kierownik TGS. – Stąd przywo-
łaliśmy historię pierwszego klubu 
w „nowym mieście” czyli Polo-
nii Tychy, zawodników, trenerów, 
najważniejszych wydarzeń. Ta-
kim meczem-legendą wówczas 
A-klasowej Polonii jest spotkane 
z drużyną gwiazd mistrza Polski 
Górnika Zabrze, zakończone sen-
sacyjnym remisem 3:3. Legenda 

mówi, że sędzia tak długo prze-
dłużał spotkania, aż Górnik zdo-
był wyrównującego gola. Strzel-
cem okazał się Ernest Pohl… 
Potem było zbieranie eksponatów, 
zdjęcie, organizacja pierwszego 
spotkania, pierwszej wystawy ple-
nerowej. Powstał też mural na os. 
A, były koszulki z Polonią Tychy, 
trening z udziałem Józefa Kieco-
ka byłego piłkarza Polonii. Zorga-
nizowaliśmy też grę miejską. Nie 
twierdzę, że teraz wszyscy tysza-
nie wiedzą, co to była Polonia, ale 
myślę, ze dzięki nam ta historia 
wyszła z zakamarków niepamięci, 
a byli sportowcy wyszli z podzie-
mia i pomachali tyszanom. Być 
może w przyszłym roku pojawi 
się książka o Polonii.

miejsce chętnie odwiedzane
W ciągu pięciu lat, jakie minę-
ły od powstania Tyskiej Galerii 
Sportu, stała się ona miejscem 
chętnie odwiedzanym przez set-
ki, a może już tysiące osób, nie 
tylko zresztą tyszan, ale miesz-
kańców całego regionu. Dziś 
trudno sobie wyobrazić sportowy 
krajobraz miasta bez tej placów-
ki i to nie tylko z racji zgroma-
dzonych tu pamiątek, ale także, 
a może przede wszystkim, dzię-
ki działalności wystawienniczej, 
organizacji spotkań z wybitnymi 
sportowcami, trenerami, dzięki 

wieczorom autorskim, filmowym 
premierom, konkursom i quizom, 
spacerom po stadionie, grom 
miejskim i działalności eduka-
cyjnej. Cieszymy się, że mieliśmy 
w tej działalności swój skromny 
udział, bowiem redakcja „Twoich 
Tychów” i tychy.pl była współor-
ganizatorem cyklicznych spotkań 
„Tyskie oblicza sportu”.

Trudno przecenić znaczenie ty-
skiej placówki, jeśli chodzi o usy-
stematyzowanie wiedzy o spor-
cie w naszym mieście. Poprzez 
wystawę stałą „Sportowa strona 
miasta” oraz kolejne publikacje 
książkowe i różne wydawnictwa 
Tyska Galeria Sportu pomogła 
wydobyć to, co było i jest wyjąt-
kowe w tyskim sporcie, przybli-
żyć największe gwiazdy oraz lu-
dzi sportu – trenerów, działaczy 
– których codzienna działalność 
i praca przyczyniała się do osiąga-
nia sportowych sukcesów. Od po-
czątku ambicją TGS było również 
pokazanie mniej znanych kart ty-
skiego sportu, np. tego co działo 
się w sporcie zanim powstał GKS. 
I w ten sposób ponownie w cen-
trum uwagi pojawiła się Polonia 
Tychy. Największym jednak suk-
cesem „pięciolatki” TGS jest to, 
że całą tę zgromadzoną wiedzę 
udało jej się utrwalić w zbiorowej 
pamięci mieszkańców miasta.
leszek sobieRaj ●

Od ośmiu lat mł. inspektor Mar-
cin Zybowski z tyskiej Straży 
Miejskiej startuje w mistrzo-
stwach Polski służb munduro-
wych w „Biegu o Nóż Komando-
sa”. Ta crossowa impreza stawia 
przed uczestnikami wysokie wy-
magania nie tylko z racji trasy, ale 
przede wszystkim z uwagi na to, 
że 10-kilometrowy dystans trzeba 
pokonać w mundurze i służbo-
wych butach. Ale tyszanin radzi 
sobie znakomicie i już po raz szó-
sty z rzędu zdobył złoty medal!

– Wyjątkowy był ubiegłorocz-
ny bieg – mówi M. Zybowski. 
– W związku z obostrzeniami, był 
trzykrotnie przekładany, w koń-
cu zadecydowano, że każdy będzie 
startował indywidualnie na wy-
znaczonej 10-kilometrowej trasie. 
Uczestnicy musieli udokumento-
wać swój wynik i strój w jakim bie-
gli i przesłać to do organizatorów. 
I jak się okazało, że także w tym 
przypadku byłem najlepszy.

W tym roku, w rozegranej 
w Lublińcu 25. edycji biegu, wy-
startowało około 500 zawod-
niczek i zawodników, a w tym 
gronie żołnierze (kategorie we-
dług rodzajów wojsk), policjan-
ci, strażacy, funkcjonariusze 
straży miejskiej, straży granicz-
nej, służby więziennej. Kategorię 
strażników miejskich powiększo-
no o pracowników nadleśnictwa 
i żandarmerię wojskową. Łatwiej 
więc na pewno nie jest…

– Ale ku mojemu zaskoczeniu 
także w tej szerszej grupie uda-
ło mi się wygrać. Bieg wymaga 
doświadczenia i pewnej takty-
ki. Trasa liczy 10 km – to szyb-
ki bieg i od początku trzeba 
biec w dobrym tempie, jednak 
z drugiej strony trzeba pamiętać, 
że w momencie, kiedy wbiegnie 

się do lasu i zaczną się podbiegi, 
teren piaszczysty, dobrze jest za-
chować więcej sił. W takich bu-
tach i stroju biegnie się znacznie 
trudniej. Dlatego liczy się też do-
bre przygotowanie. Czas w tym 
przypadku nie odgrywa większej 
roli zwłaszcza, że w poszczegól-
nych latach organizatorzy nieco 
modyfikowali trasę. Pojawiają się 
np. dodatkowe podbiegi i trud-
no powiedzieć, czy w danym roku 
ma się lepszy czy gorszy czas. Te-
raz zanotowałem 56,04, ale drugi 
zawodnik był zaledwie 20 sekund 
za mną, a więc tuż, tuż. Wcześniej 
wygrywałem z większą przewagą. 
Sił na trasie dodaje mi także obec-
ność syna, który kibicuje mi nie-
mal od początku.

Marcin Zybowski trenuje 
średnio co dwa dni, przebiega-
jąc po kilkanaście kilometrów 
po Tychach, w dość szybkim tem-
pie. Od czasu do czasu wyjeżdża 
w Beskidy, bo zaprawa w biegach 
po górach zawsze się przyda.

Tyski strażnik nie tylko jednak 
biega, startuje także w zawodach 
triathlonowych. Zaliczył dystans 
Ironmana – 3,8 km pływania, 
180 km jazdy rowerem i bieg 
maratoński. Co roku pojawiają 
się nowe cele – w 2022 r chciałby 
wystartować w Maratonie War-
szawskim i zawodach Ironma-
na w Barcelonie. No i przedłu-
żyć złotą passę w biegu „O Nóż 
Komandosa”.

– Problem jest tylko jeden 
– czy te zawody dojdą do skut-
ku ze względów epidemiologicz-
nych. Trzeba się odpowiednio 
przygotować, a start zagranicz-
ny zaplanować z wyprzedzenie. 
Tymczasem nigdy do końca nie 
wiadomo, czy jakaś impreza nie 
będzie odwołana. ls ●

sportowa ikona miasta
w tyskiej galeRii spoRtu, ODDZIALE MuZEuM MIEjSKIEGO, ODbyłA SIę KONfERENcjA POPuLARNONAuKOWA.

Z ciekawym wykładem o sportowych grupach rekonstrukcyjnych przyjechał do TGS dr Dariusz Słapek z Lublina.
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tyski strażnik Marcin zybowski mistrzem Polski służb 
mundurowych w biegu o Nóż Komandosa.

SzóSte złoto 
inSpektora

Najwierniejszym kibicem Marcina Zybowskiego jest jego syn.
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Raz po Raz w cielMicacH 
i papRocanacH 
wybucHaŁy epideMie 
– cHoleRy, tyfusu, 
odRy i szkaRlatyny. 
w wyniku tej ostatniej, 
w 1904 R. zaMknięto 
szkoŁę, a pRawie każdy 
doM byŁ pod nadzoReM 
policji. zMaRŁo 
wówczas 13 dzieci 
w wieku od 1 do 13 lat.

We wstępie do wydanej staraniem 
Rady Osiedla Paprocany i Muze-
um Miejskiego w Tychach „Kro-
niki szkoły w Paprocanach”, jej 
tłumaczka dr Edelgarda Foltyn 
zauważa, że choć głównymi jej 
bohaterami są uczniowie szkoły 
i jej nauczyciele, to w roli drugo-
planowych bohaterów są papro-
cańscy i cielmiccy gospodarze, 
sołtysi, ławnicy gminni, człon-
kowie zarządu szkoły i sądów 
wiejskich, inspektorzy szkół, ale 
także duchowni Ziemi Pszczyń-
skiej, urzędnicy państwowi oraz 
książęcy różnego szczebla i branż. 
Słowem – duża część miejscowej 
społeczności, bowiem do szkoły 
uczęszczały dzieci z dwóch gmin: 
Paprocan i Cielmic. Kronikę pisa-
ło sześciu nauczycieli – kierowni-
ków szkoły, a obejmuje ona okres 
od 1849 do 1909 roku.

co to za litera?
– Język, jakim napisana jest „Kro-
nika...”, pochodzi sprzed prawie 
dwóch wieków, więc wiele termi-
nów oświatowych, nazw funkcji 
np. w administracji państwowej, 
gminnej czy szkolnej wyszło już 
z użycia, podobnie jak nazwy 
miar i wag – mówi dr Edelgarda 
Foltyn. – Autorzy stosowali też 
wiele skrótów, które trzeba było 
rozwinąć i wyjaśnić. Jest to język 
staroniemiecki, jakim się posługi-
wano w połowie XIX wieku. Ko-
nieczne było zatem przeczytanie, 
a przynajmniej przewertowanie 
kilku XIX-wiecznych książek, aby 
uchwycić znaczenie niektórych 
określeń. Rzecz jasna inna niż 
obecna była też gramatyka nie-
miecka, czy zapis poszczególnych 
słów. „Kronika…” pisana jest tzw. 
gotykiem kurrent, w którym jed-
nym pociągnięciem zapisuje się 
wiele liter. Odczytanie tekstu pi-
sanego przez wielu autorów w cią-

gu 60 lat jest zajęciem momenta-
mi skazanym na niepowodzenie 
– w kilku przypadkach nie udało 
się rozstrzygnąć o jaką literę cho-
dziło kronikarzowi.

sześciu autorów
Dr Edelgarda Foltyn rozpoczęła 
tłumaczenie „Kroniki… w lutym 
2018 r, gotową pracę oddała w li-
stopadzie 2018.

– Każdy z piszących kroni-
kę zwracał uwagę na coś inne-
go – dodaje dr Foltyn. – August 
Nowak pisał o początkach szkoły 
w Paprocanach, o tym w jak fa-
talnym była stanie, kiedy tu przy-
jechał, a także o nauczycielach, 
ich uposażeniu. Pracę w Paproca-
nach rozpoczął w 1849 r, kroni-
kę zaczął pisać od roku 1860 i co-
fał się pamięcią wstecz. Na czas 
sprawowania funkcji nauczycie-
la przez Augusta Beera, drugie-
go kronikarza przypada reforma 
szkolnictwa, wyrugowanie języka 
polskiego ze szkół elementarnych, 
zeświecczenie nadzoru szkolne-
go szkół – zamiast księży pro-
boszczów nadzór nad szkołami 
przejęły osoby świeckie. Pisał też 
o zachowaniu uczniów, organi-
zowaniu uroczystości patriotycz-
nych. Dla mnie ciekawa jest część 

trzecia, autorstwa Constantina 
Biczysko. Zajmowały go sprawy 
metodyki nauczania, dydaktyki, 
problematyka nauki dzieci w ob-
cym języku. Uczniowie znali pol-
ski, ale musieli się uczyć różnych 
przedmiotów po niemiecku. Dużo 
miejsca poświęcił roboczym kon-
ferencjom szkolnym, organizo-
wanym kilka razy w roku, za-
zwyczaj latem. Dowiadujemy się 
jakie tematy poruszano. To cen-
ny materiał, bo podobnych zapi-
sów z tego okresu nie ma w in-
nych konikach, a przejrzałam ich 
sporo, m.in. z Tychów, Ćwiklic, 
Bojszów, Dębieńska i szkół w woj. 
opolskim. Z kolei za czasów Car-
la Namyslo postawiono nowy bu-
dynek szkolny przy obecnej ul. 
Paprocańskiej. Jest autorem bo-
gatego opisu tej właśnie nowej 
szkoły, podając ile kosztowała, 
jak wyglądała, jak była wyposa-
żona. Było jeszcze dwóch auto-
rów – Otto Alich i Aleksander 
Kusch. Ten ostatni był kierowni-
kiem do 1912 roku, ale kronika 
urywa się na roku 1909. Najpew-
niej była pisana dalej, ale jej ostat-
nie kartki uległy zagubieniu.

Z „Kroniki szkoły w Paproca-
nach” wynotowaliśmy kilka cie-
kawostek.

dzięki prof. kissowi
W 1880 r. kronikarz zanotował: 
„rozdzielono ubrania sprawione 
ze składanych odsetek kapitału 
podstawowego Fundacji Rzeź-
biarza Profesora Kissa i z odsetek 
jego kapitału pieniężnego. Roz-
dzielając ubrania uwzględnia-
no pilność uczniów i tegorocz-
ną ciężką sytuację”. Z fundacji 
prof. Kissa, dzieci otrzymywały 
co roku także przybory szkol-
ne, zeszyty, a każde dziewczy-
na – bawełnę do robienia poń-
czoch.

piwo dla… dzieci
Jakie uroczystości obchodzono 
w ówczesnych szkołach? Było 
ich sporo, m.in. Święto Sedanu 
(święto narodowe upamiętniają-
ce zwycięstwo armii niemieckiej 
z czasów wojny niemiecko-fran-
cuskiej w 1870 r.), 200-rocznicę 
bitwy pod Fehrbellin (zwycięstwo 
wojsk brandeburskich nad Szwe-
dami w 1675 r.), urodziny cesarza 
niemieckiego i króla Prus Wil-
helma I, święto poety Schillera, 
rocznica urodzin kanclerza von 
Bismarcka.

Podczas jednego ze świąt ucz-
niowie śpiewali piosenki patrio-
tyczne i szkolne, a potem „poczę-

stowano dzieci szkolne piwem 
i bułkami, zaś obecni panowie 
i członkowie zarządu szkoły ura-
czeni zostali piwem bawarskim”. 
Piwo to pochodziło z browaru 
książęcego w Tychach.

na lekcjach
Nauczycielami byli mężczyźni, 
natomiast panie przychodziły 
na kilka godzin, by uczyć robó-
tek ręcznych i prac domowych. 
W połowie XIX wieku w pa-
procańskiej szkole uczono kilku 
przedmiotów, m.in. fizyki rozu-
mianej jako przyrodoznawstwo, 
która obejmowała elementy fizy-
ki, botanikę, zoologię i anatomię. 
W 1850 roku zakupiono maszy-
nę do czytania (Lesemaschinne). 
Jak wyjaśnia tłumaczka, musiała 
to być drewniana tablica z przy-
mocowanymi listwami, na któ-
rych ustawiano kartoniki z lite-
rami. W niższych klasach była 
to podstawowa pomoc do na-
uki czytania i pisania. Co roku 
dzieci zdawały egzamin, który 
przeprowadzał inspektor szkol-
ny. Było to duże wydarzenie, 
bowiem obecni byli członkowie 
zarządu szkoły, sołtys i czasami 
goście z powiatu. Egzamin szkol-
ny przeprowadzano w różnych 
terminach – w maju, czerwcu, 
wrześniu, ale najczęściej w okre-
sie Świąt Wielkanocnych, kiedy 
kończył się rok szkolny. Nowy 
rozpoczynał się w kwietniu. Let-
nie wakacje trwały około 2 tygo-
dnie, najczęściej na przełomie 
lipca i sierpnia. Były za to paź-
dziernikowe dwutygodniowe „fe-
rie kartoflane”.

grubiańskość cielmiczan
Rok 1850: „Sołtys Stefan Szafran 
z Paprocan starał się bardzo po-
prawić sytuację nauczyciela, nato-
miast członkowie gminy Cielmi-
ce, znani z grubiańskości (nade 
wszystko sołtys Laurenz Biolik 
– człowiek bardzo chciwy) szu-
kali sposobów, by nauczycielo-
wi szkodzić, a nawet pozwalali 
sobie na pogróżki wobec niego, 
ponieważ przymusił wielu z ich 
dzieci dotąd unikających szkol-
nej edukacji do uczęszczania 
do szkoły”.

A w notce z 1865 r. czytamy: 
„Cielmice posiadają bogate zło-
ża wapienia. Wydobyto z nich 

tysiące sążni łamanego kamie-
nia, których sprzedaż niejedne-
go mieszkańca tej wsi uczyniła 
zamożnym i pozwoliła na posta-
wienie w miejscu na pół zapad-
niętej chaty ładnego masywnego 
budynku mieszkalnego”.

epidemie i klęski
Raz po raz wybuchały epidemie. 
W 1885 r. w Paprocanach wy-
buchła epidemia tyfusu i dzie-
ciom z 10 rodzin nie wolno było 
przychodzi do szkoły. Łącznie 
w gminie zachorowało 20 osób, 
w tym 13 dzieci. „Nikt z gminy 
nie chciał się podjąć opieki nad 
chorymi. Na prośbę księdza Pa-
litzy z Tychów, który cierpiącym 
sporo pomógł poprzez podaro-
wanie wina i pieniędzy na zakup 
żywności, przybyła do ich pie-
lęgnowania Siostra Miłosierdzia 
z klasztoru w Pszczynie”. Zmar-
ła jedna osoba. Wybuchały także 
epidemie cholery, odry i szkar-
latyny. W 1904 r. podczas epide-
mii szkarlatyny, szkoła przestała 
funkcjonować, a „prawie każdy 
dom pod nadzorem policji został 
zamknięty”. Zmarło wówczas 13 
dzieci w wieku od 1 do 13 lat.

Zapisek z 1903 r.: „3 sierpnia 
w nocy nadciągnęła na Paproca-
ny nawałnica wraz z towarzyszą-
cym gradobiciem, które całkowi-
cie zniszczyło zboża i częściowo 
rośliny okopowe. Kulki gradu 
dochodziły do wielkości kurze-
go jaja i uczyniły wielkie szko-
dy w dachach pokrytych papą. 
Tylko nieliczni właściciele byli 
ubezpieczeni od gradobicia, dla-
tego mieszkańcy gminy z wielką 
trwogą czekają na zimę, przepo-
wiadaną jako szczególnie srogą”. 
Kronika odnotowuje też powódź, 
suszę, pożar...

przetarg na szkołę
W 1901 roku oddano nową szko-
łę. „Stary grunt został sprzeda-
ny w drodze przetargu. Przystą-
pili do niego, oprócz członków 
zarządu szkolnego, jeszcze na-
czelnik gminy Czypek i dwóch 
kupujących, mianowicie: kupiec 
Lorenz Pilorz i mistrz krawiecki 
Josef Sewerin, obaj stąd. Grunt 
nabył, jako najwięcej oferują-
cy, mistrz krawiecki Sewerin 
za kwotę 3.000 marek”. 
leszek sobieRaj ●

reklama

nasze dziedzictwo

szkoła i wokół niej (cz. 2)
dRuga część Rozpoczętej tydzień teMu HistoRii O KRONIcE PAPROcAńSKIEj SZKOły.

Przetłumaczenie kroniki paprocańskiej szkoły zajęło Edelgardzie Foltyn siedem miesięcy.
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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
Zatrudnię do sprzątania. Tel. 501 429 
259.

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.
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.

reklama
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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

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

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 zapytaj 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

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. F, ul. Wejchertów, 17,5 m2, 9p, 
stan do wejścia, cena 149.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100
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 350.000 zł www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy Balbina, 4 piętro, 64 m2, 3 poko-
je, umeblowanie w cenie, stan do wpro-
wadzenia, cena 449.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 79.000 zł 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
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

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 umeb-
lowana kawalerka, 29 m2 z balkonem 
czynsz 1200 zł + media 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 umeblowa-
na i wyposażona kawalerka, 1250 zł/mc 
www.aston.com.pl 731-713-100
Tychy Al. Piłsudskiego mieszkanie do wy-
najęcia 2 pokoje w apartamentowcu z 
dużym balkonem cena 1800zł plus media 
www.ASTON.com.pl 728-713-101

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

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
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GKS TYCHY
VS WISŁA KRAKÓW

RAZEM PO ZWYCIĘSTWO!

reklama

O PuChar Z Wisłą

już w najbliższą środę, 3 listopada piłkarze GKS Tychy spróbują po raz kolejny mocniej zaznaczyć 
swoją obecność w rozgrywkach o Puchar Polski. Na Stadionie Miejskim o godz. 13.30 zmierzą się 
w 1/16 rozgrywek z ekstraklasową Wisłą Kraków.
W poprzedniej edycji PP tyszanie odpadli właśnie na tym szczeblu rozgrywek, ulegając 1:2 Wi-
śle Płock. Wolelibyśmy, żeby jednak powtórzyli osiągnięcie sprzed dwóch lat, kiedy to doszli aż 
do ćwierćfinału pucharowych rozgrywek, ulegając dopiero po dogrywce cracovii. jest na to szansa, 
bo krakowska Wisła nie znajduje się ostatnio w szczytowej formie, przegrywa w lidze i ma problemy 
ze zdrowiem swoich piłkarzy. ww ●

dwa zwycięstwa 
i poRażka – taki jest 
bilans Minionego 
tygodnia w wykonaniu 
Hokeistów gks tycHy, 
któRzy pRezentują 
nieRówną foRMę. dawno 
już po dwócH RundacH 
tyszanie nie zajMowali 
tak odlegŁego 
Miejsca, na dodatek 
po Raz pieRwszy 
od 10 lat wypadli z gRy 
o pucHaR polski.

Miniony tydzień zaczął się do-
brze, bo od wygranej z Energą 
Toruń. Wydawało się, że trzeci 
zespół PHL będzie bardziej wy-
magającym rywalem, jednak ty-
szanie zagrali szybko, skutecznie 
i ustrzegli się błędów w grze de-
fensywnej. Stawka tego meczu 
była podwójna, bo GKS walczył 
nie tylko o punkty w PHL, ale 
także o turniej finałowy Pucharu 
Polski. Po dobrym meczu, sześciu 
strzelonych golach i żadnej stra-
conej, GKS nadal był w pucha-
rowej grze.
gks tyChy – kh eNerga tO-
ruń 6:0 (2:0, 1:0, 3:0). Bramki: 
Gościński Żełdakow, Jeziorski, 
Sierguszkin, Fieofanow, Marzec.

Kibice liczyli na to, że w me-
czu w Oświęcimiu GKS także 
pokusi się o korzystny rezultat 
tym bardziej, że w podstawo-
wym składzie Unii zabrakło 4 za-
wodników, a trener rywali miał 

do dyspozycji jedynie 16 graczy. 
Jednak nie przeszkodziło to ze-
społowi z Oświęcimia w odnie-
sieniu zwycięstwa. Gospodarze 
objęli prowadzenie w 4 min., ale 
8 minut później wyrównał Chri-
stian Mroczkowski. Po pierwszej 
tercji GKS prowadził, bo gra-
jąc w przewadze tyszanie pod-
wyższyli (Bartłomiej Pociecha). 
Jednak w drugiej odsłonie dwo-
ma celnymi trafieniami popisa-
li się zawodnicy Unii – po fau-
lu Szymona Marca na Carlssonie 
rzut karny zamienił na bramkę 
Oriechin, a chwilę potem Unia 
wykorzystała przewagę i pod-
wyższyła na 3:2. GKS rzucił się 
w pościg, jednak wszystkie wy-
siłki podopiecznych Krzyszto-
fa Majkowskiego spełzły na ni-
czym. Wynik meczu ustalił w 52 
min. Krystian Dziubiński. Trener 
Majkowski szukał szczęścia, wy-

cofując bramkarza, jednak bez 
rezultatu. Punkty zgarnęła Unia, 
pozbawiając przy okazji tyszan 
szans na grę w Pucharze Polski. 
Jak się okazuje, po raz pierwszy 
od 10 lat tyszan zabraknie w fi-
nałowym turnieju PP.
uNia OśWięCim – gks tyChy 
4:2 (1:2, 2:0, 1:0). Bramki: Mrocz-
kowski, Pociecha.

Wydaje się, że w tym sezonie 
wygrać z Podhalem nie jest żad-
ną sztuką i tyszanie dość spokojnie 
zgarnęli całą pulę. Po niespełna 12 
minutach prowadzili 3:0, a na li-
stę strzelców wpisali się kolejno 
Michael Cichy, Denis Sierguszkin 
i Mateusz Gościński. W pierw-
szej tercji jeszcze swojego dru-
giego gola dorzucił Cichy. Dru-
ga odsłona zaczęła się od celnego 
strzału gości, ale po 10 minutach 
Sierguszkin podwyższył. Ostatnia 
tercja także należała do gospoda-
rzy, którzy ostatecznie wygrali 6:1, 
po golu Jakuba Witeckiego.
gks tyChy – PODhale NOWy 
targ 6:1 (4:0, 1:1, 1:0). Bramki: 
Cichy 2, Sierguszkin 2, Gościński, 
Witecki. ls ●

1. GKS Katowice 16 34 56-34
2. unia 16 32 67-44
3. Energa 16 28 55-47
4. jastrzębie 15 27 54-39
5. gks tychy 17 27 52-46
6. cracovia 16 26 48-42
7. ciarko 16 20 50-55
8. Zagłębie 16 17 48-70
9. Podhale 16 5 26-79

W 6. kolejce I ligi GKS Futsal Ty-
chy przegrał z prowadzącym w ta-
beli zespołem BSF Bochnia 3:7.

Już w 2 minucie rywale obję-
li prowadzenie z rzutu wolnego, 
podyktowanego za nieprzepiso-
we podanie do bramkarza. Jednak 
piłkarze z Bochni długo nie cie-
szyli się z prowadzenia, bowiem 
już 30 sekund później wyrównał 
Kokot. Drużynie gości udało się 
podwyższyć wynik w 9 minucie, 
po znakomitej akcji i rozmon-
towaniu defensywy GKS. Ry-
wale przyspieszyli, ale że tysza-
nie nie pozostali dłużni, mecz 
nabrał rumieńców. Po raz dru-
gi tyszanom udało się wyrównać 
– mocnym strzałem z dystansu 
popisał się Widuch. Jednak pod 
koniec pierwszej połowy piłka-

rze GKS popełnili kilka błędów, 
które skrupulatnie wykorzystali 
piłkarze BSF, powiększając swój 
dorobek o dwie kolejne bramki 
w 18 i 19 min.

Tuż po wznowieniu gry, tysza-
nie przeprowadzili świetną akcję 
i podanie Widucha wykorzystał 
Kołodziejczyk, zdobywając kon-
taktowego gola. Sporo szczęścia 
tyszanie mieli chwilę później, kie-
dy jeden z rywali najpierw strzelił 
w słupek, a jego dobitkę zabloko-
wał Haase, wybijając zmierzającą 
do pustej bramki piłkę. W 31 min. 
goście ponownie objęli dwubram-
kowe prowadzenie – 5:3, a chwi-
lę potem było już 6:3 dla BSF. Ry-
wale niepodzielnie panowali już 
na parkiecie, czego konsekwencją 
była kolejna bramka…

gks Futsal tyChy – BsF 
BOChNia 7:3 (2:4). Bramki: Ko-
kot, Widuch, Kołodziejczyk.
gks Futsal: Barteczka – Koło-
dziejczyk, Widuch, Kokot, Haase 
– Wróblewski, Jastrzębski, Bana-
szczyk, Słonina, Pasierbek, Krzy-
żowski, Hiszpański, Pytel.ls ●

1. bochnia 6 18 30-5
2. unia 6 13 25-20
3. Sośnica 6 12 21-20
4. AZS Katowice 6 12 27-16
5. gks tychy 6 9 23-25
6. Gwiazda 6 9 23-20
7. Nowiny 6 9 27-28
8. Siemianowice 5 6 9-18
9. heiro 6 5 17-23
10. AZS Lublin 6 4 15-27
11. AZS Kraków 6 3 13-17
12. GSf 5 3 9-20

bsf bochnia pewnie wygrała z futsalistami GKS.

lider pokazał klaSę

puchar nie dla tyszan
Hokejowa foRMa – jAK NA huŚTAWcE.

Z prawej Michael Cichy, zdobywca 
dwóch goli w meczu z Podhalem.
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Piłkarze LKS Czaniec przyjechali 
do Tychów, by przedłużyć chwa-
lebną serię ośmiu meczów bez 
porażki. Po wpadce przed tygo-
dniem w Bełku tyszanie doszli już 
jednak do siebie i odesłali rywali 
do domu bez punktów i z baga-
żem czterech goli.

Pierwszego zdobył w 23 min. 
Kacper Piątek, który z zimną 
krwią wykorzystał prostopad-
łe podanie Misztala i ograw-
szy bramkarza strzelił do pustej. 
Na kolejne trafienie kibice czeka-
li z górą pół godziny. W 55 min. 
z wolnego dośrodkował Stefań-
ski, a Krężelok głową podwyż-
szył na 2:0.

Niespełna 20 minut przed koń-
cem goście zdołali zdobyć kontak-
towego gola, ale było to wszystko, 
na co w sobotę pozwolili pod-
opieczni trenera Jarosława Zady-
laka. Co więcej, najskuteczniejszy 
zespół ligi dołożył w końcówce 
jeszcze dwa gole, pewnie wy-
grywając 4:1 i utrzymując loka-
tę w czubie tabeli.
gks ii tyChy – lks CZaNieC 
4:1 (1:0). Gole: K. Piątek (23’), 
Krężelok (55’), Orliński (89’), Ste-
faniak (90’) oraz Oczko (71’).
gks ii tyChy: Odyjewski – Pi-
pia, Zarębski, Kopczyk, Stefaniak, 
Misztal (76’ Orliński), Biegański 
(63’ Dzięgielewski), Paluch (81’ 

Staniucha), Krężelok, K. Piątek 
(71’ Pawlusiński), Machowski. 
Żółte kartki: Zarębski, Paluch.

W pozostałych meczach 13. 
kolejki: Unia Turza – ROW 5:1, 
Czechowice – Piast II 2:3, Gorzy-
ce – Bełk 0:2, Kuźnia – Bestwina 
0:0, Podbeskidzie II – Łękawica 
0:0, Góral – Landek 1:1, Książe-
nice – Jasienica 2:1. ww ●
Czołówka tabeli IV ligi:
1. bełk 13 29 29:14
2. gks ii tychy 13 29 40:13
3. unia Turza 13 23 30:22
4. Piast II 13 21 24:14
5. jasienica 13 21 21:23
6. Landek 13 19 22:15
7. łękawica 13 19 22:25

Dodajmy, że wszystkie cztery 
mecze bez kompletu punktów 
to spotkania z drużynami dol-
nej połówki tabeli. Po ledwo wy-
ciągniętym remisie z Katowicami, 
porażce ze Stomilem, bezbram-
kowym meczu ze Skrą przyszedł 
wyjazd do Niepołomic i tylko re-
mis z Puszczą.

Zaczęło się nieźle, bo od gola 
Gracjana Jarocha już w 10 min. 
Tyski pomocnik otrzymał po-
danie od Tomaša Malca, wszedł 
w pole karne i z ostrego kąta poko-
nał Kobylaka. Rezultat nie zmienił 
się do przerwy, choć coraz odważ-
niej atakujący gospodarze mieli 
kilka znakomitych okazji do po-
konania Konrada Jałochy.

Po zmianie stron przewaga 
Puszczy wzrosła jeszcze bardziej. 
Piłkarze GKS jakby zostali w szat-
ni – grali bez pomysłu, chaotycz-
nie, niedokładnie, a każdy stały 
fragment gry Puszczy kończył się 

zagrożeniem dla tyskiej bramki. 
W 73 min. gospodarze dopięli 
swego i po błędzie Jałochy, który 
wypuścił piłkę z rąk, wyrównali 
stan meczu. Kilka minut później 
zdobywca pierwszego gola, Emile 
Thiakane cieszył się po raz kolej-
ny, pakując piłkę do siatki po do-
graniu z rogu.

Dokonane przez trenera Derbi-
na zmiany nie pomogły w żaden 
sposób i wydawało się, że tysza-
nie wrócą do domu bez zdobyczy. 
Na szczęście, w ostatniej chwili 
Wiktor Żytek płaskim strzałem 
zza pola karnego wyrównał i dał 
kibicom gości choć odrobinę sa-
tysfakcji.
PusZCZa NiePOłOmiCe – gks 
tyChy 2:2 (0:1). Gole: Jaroch 
(10’) i Żytek (90’) oraz Thiakane 
(73’ i 79’)
gks tyChy: Jałocha – Mańka, Ne-
dić, Szymura, Wołkowicz – Kozina 
(76’ Janiak), J. Piątek (80’ Steblecki), 

Żytek, Jaroch (76’ Nowak), Biel (86’ 
Kargulewicz) – Malec. Żółte kartki: 
Kozina i Kargulewicz.

W pozostałych meczach 15. 
kolejki: Jastrzębie – Katowice 0:0, 
Korona – Odra 2:1, ŁKS – Polko-
wice 1:1, Resovia – Widzew 1:0, 
Miedź – Arka 1:0, Podbeskidzie 
– Chrobry 2:1, Sandecja – Zagłę-
bie 1:1, Stomil – Skra 0:1. ww ●

i liga
1. Widzew 15 33 29:12
2. Miedź 15 31 25:11
3. Korona 15 29 19:11
4. Sandecja 14 26 17:13
5. Podbeskidzie 15 25 25:20
6. gks tychy 15 24 16:15
7. Arka 15 23 23:14
8. łKS 14 22 19:15
9. Odra 15 21 19:21
10. Resovia 15 18 15:17
11. Skra 14 17 8:13
12. chrobry 14 16 15:15
13. Katowice 15 16 18:26
14. Puszcza 15 15 15:22
15. Zagłębie 15 12 15:22
16. jastrzębie 15 12 14:26
17. Polkowice 15 11 15:24
18. Stomil 15 10 16:26

4:1 drużyny rezerw

wrócili do wygrywania

Bez przełomu
piŁkaRze gks nadal tRacą punkty Z NIżEj NOTOWANyMI RyWALAMI.

podopieczni tReneRa aRtuRa deRbina nie 
pRzeRwali MaŁo cHwalebnej seRii Meczów bez 
zwycięstwa i ReMisując w niepoŁoMicacH wydŁużyli 
ją do czteRecH.
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iNFOrmatOr kiBiCa

hOkej. pHl: 5.11 ciarko Sanok – GKS Tychy (godz. 18), 7.11 
Zagłębie Sosnowiec – GKS Tychy (17). plHk: 6.11 Atomówki 
GKS Tychy – cracovia (16), 7.11 Atomówki GKS Tychy – Stocz-
niowiec (11.45).
Piłka NOżNa. puchar polski: 3.11 GKS Tychy – Wisła Kraków 
(13.30). i liga: 6.11 GKS Tychy – GKS jastrzębie (20.30); iv liga: 6.11 
Piast II – GKS Tychy (11); liga okręgowa: 6.11 juWe jaroszowice 
– bKS Stal bielsko (14), 6.11 GLKS Wilkowice – Ogrodnik cielmice 
(14), 7.11 Wisła Wielka – OKS Zet (14); klasa a: 7.11 LKS Gardawice 
– Siódemka Tychy (11); klasa b: 6.11 Wisła Wielka II – czułowianka 
Tychy (14). iii liga kobiet: 7.11 Promień żary – Polonia Tychy (14).
kOsZykóWka. i liga: 6.11 GKS Tychy – Dziki Warszawa (19),
Futsal. i liga: 6.11 fc Siemianowice – GKS futsal Tychy
siatkóWka. ii liga mężczyzn: 6.11 TKS Tychy – Kęczanin Kety 
(16); ii liga śląska kobiet: 7.11 Stal żywiec – TKS Tychy. ls ●

W piątek (5 listopada), o godz. 18 
w Szkole Podstawowej nr 6 im. 
Ks. K. Palicy przy ul. Katowickiej 
102 odbędzie się spotkanie „Mi-
strzowie B-klasy”, poświęcone 
100-leciu Czułowianki.

Najpopularniejszą sekcją klu-
bu była piłka nożna, ale uprawia-
no w nim również m.in. siatków-
kę, tenis stołowy, sporty motorowe 
i strzelectwo. Szczególne emo-
cje, nie tylko wśród mieszkań-
ców dzielnicy, budziły przed laty 
derbowe mecze piłkarskie Czuło-
wianki z Polonią Tychy. Podczas 
spotkania, dzięki pokazom archi-
walnych fotografii oraz rozmo-

wom z zaproszonymi gośćmi, Piotr 
Zawadzki z Tyskiej Galerii Sportu, 
oddziału Muzeum Miejskiego, po-
stara się odtworzyć klimat dawne-
go sportu w Czułowie.

Dodatkową atrakcją będzie 
pokaz reportażu „Ostatni finisz” 
Mateusza Szpaczyńskiego i Ilony 
Ptak z TVP Katowice o Zygmun-
cie Hanusiku – słynnym kolarzu, 
który swoją karierę sportową roz-
poczynał od piłkarskich trenin-
gów w Czułowiance.

Zapisy (liczba uczestników 
ograniczona): tel. 515 717 430, 
e-mail: k.hajduk@tgs.tychy.pl
kg ●

tgs w czułowie.

miStrzowie B-klaSy

Zawodniczki UKS Ippon Tychy 
wystartowały w dwóch turnie-
jach International Judo Lea-
gue w Kątach Wrocławskich 
i Gdańsku.

Zawody International Judo Le-
ague – Turnieju Przyszłych Olim-
pijczyków były niezwykle wyma-
gające i stały na bardzo wysokim 
sportowym poziomie. Startowa-
ło ponad 650 uczestników z 52 
klubów. Podopieczne Urszuli Bo-
żek wywalczyły 6 medali: złoty – 
Zofia Jarosińska, srebrny – Kin-
ga Cichoń oraz cztery brązowe 
– Marta Simon, Sandra Mokry, 
Maja Warchoł, Klaudia Czer-
wińska. O brąz walczyła również 
Nikola Jarosińska, która w naj-
liczniej obsadzonej wadze – 22 

zawodniczki – ostatecznie zaję-
ła piąte miejsce.

Na turniej do Gdańska poje-
chały dwie judoczki UKS Ippon. 
Na najwyższym podium stanęła 
Sandra Mokry, srebro przywiozła 
Marta Simon. Dodajmy, iż w Za-
kopanem, podczas Międzynaro-
dowego Turnieju Judo walczyła 
Nadia Sroka i po ciężkich walkach 
zajęła 5. miejsce. Ekipa UKS Ip-
pon uczestniczyła także w cam-
pie, podczas którego szlifowały 
swoją formę i technikę judo pod 
okiem Tomasza Kowalskiego – 
dwukrotnego wicemistrza Euro-
py, wielokrotnego medalisty ME 
w kategoriach juniorskich i mło-
dzieżowych, brązowego medalisty 
mistrzostw świata do lat 20. ls ●

W Dąbrowie Górniczej rozegrano 
Finały Wojewódzkie Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w pływaniu dru-
żynowym dziewcząt i chłopców. 
W zawodach startowały uczenni-
ce i uczniowie Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 19 w Tychach, 
z roczników 2008 i 2007.

Drużyna chłopców w składzie: 
Julian Ławniczak, Łukasz Senda-
cki, Kamil Mitręga, Piotr Gem-
bala, Tymoteusz Stala, Piotr Do-
minik, Błażej Wiater i Krystian 
Kupczyk okazała się najlepsza 
w województwie, wyprzedzając 
o jeden punkt ekipę z Siemia-
nowic Śląskich i o cztery punk-
ty drużynę z Radlina.

Dziewczęta wystąpiły w skła-
dzie: Natasza Kupczyk, Karolina 
Wilk, Maja Dzik, Tatiana Żychoń, 
Natalia Brożek, Hanna Miernik, 
Kinga Cichoń i Wiktoria Kikas 
i po wyrównanej walce zajęły 
drugie miejsce za ekipą Dąbro-
wy Górniczej. Na trzecim stop-
niu podium stanęły pływaczki 
z Gliwic. Opiekunami tyskiej eki-
py były trenerki Justyna Andrze-
jewska i Aleksandra Radek.

Z kolei na Krytej Pływalni w Ty-
chach odbył się 14. Ogólnopolski 
Integracyjny Miting Pływacki im. 
Maćka Maika w ramach Parapły-
wackiego Grand Prix Polski. War-

to przypomnieć, że pierwszą edy-
cję mitingu rozegrano na basenie 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 
19, ponieważ Maciek był jednym 
z najwybitniejszych absolwentów 
tej szkoły.

Ekipa „dziewiętnastki” 
i MOSM, pod opieką obu trene-
rek, zdobyła 53 medale: 13 zło-
tych, 16 srebrnych oraz 24 brązo-
we. Tychy reprezentowali: Vanessa 
Wosztal, Martyna Satława, Alek-
sandra Szojda, Wiktoria Kikas, 
Zuzanna Żerdka, Lena Ponińska, 
Julia Musialska, Michalina Ulman, 
Tatiana Żychoń, Natasza Kupczyk, 
Maja Peterko, Maja Dzik, Karoli-
na Wilk, Natalia Brożek, Kamila 
Jendrysko, Hanna Miernik, Paweł 
Radek, Błażej Danielczyk, Kacper 
Szczurek, Daniel Maruszczyk, Jan 
Hyrnik, Julian Ławniczak, Łukasz 
Sendacki, Kamil Mitręga, Piotr 
Grmbala, Tymoteusz Stala, Niko-
dem Walter, Błażej Wiater, Kry-
stian Kupczyk, Piotr Dominik.

W zawodach wystartował m.in. 
wychowanek MOSM Jakub Wal-
ter, obecnie pływak Unii Oświę-
cim. Okazał się najlepszy pod-
czas memoriałowego wyścigu 
na 100 m stylem grzbietowym. 
W lipcu tego roku był uczestni-
kiem Mistrzostw Europy Junio-
rów w Rzymie. ls ●

tyscy pływacy najlepsi w województwie śląskim.

złoto i SreBro igrzySk

Na zdjęciu złota drużyna chłopców, którzy wygrali Finały 
Wojewódzkie Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu drużynowym 

z trenerkami – Justyną Andrzejewską i Aleksandrą Radek.

ar
c.

ligowe sukcesy zawodniczek Ipponu Tychy.

judoczki na medal

Znakomicie zaprezentowały się judoczki UKS Ippon podczas zawodów 
International Judo League w Kątach Wrocławskich i w Gdańsku.

UK
S I

pp
on

niepowodzenia pod siatką.

dwie przegrane
W miniony weekend oba siatkar-
skie zespoły TKS Tychy doznały 
porażek i zajmują dalsze lokaty 
w tabelach.

II-ligowi siatkarze TKS Tychy 
nie byli faworytami w meczu w An-
drychowie. Tylko w drugim secie 
zagrali skuteczniej, jednak rywale 
i tak wygrali go na przewagi. TKS 
ma na koncie trzy wygrane i trzy 
porażki, w 6 meczach zgromadził 9 
punktów i zajmuje 8. miejsce w ta-
beli. Prowadzi niepokonany do tej 
pory MCKiS Jaworzno – 17 pkt.
mks aNDryChóW – tks ty-
Chy 3:0 (25:14, 25:23, 25:15).
tks: Borzęcki, Zborowski, Świebo-
da, Fijałkowski, D. Żłobecki, Ł. Żło-
becki, Miller oraz Rybak, Gembo-
rys, Żak, Malinowski, Manowski.

Odmłodzony zespół trenera 
Krzysztofa Pałki doznał kolej-
nej porażki w kobiecej II lidze 
śląskiej. Drużyna jednak dopie-
ro zbiera ligowe doświadczanie – 
z poprzedniego składu została tyl-
ko jedna zawodniczka, pozostałe 
wywodzą się z grup młodzieżo-
wych. Tym mocniej kibicujmy ty-
skiej ekipie! Po trzech meczach 
TKS zajmuje z dwoma punktami 
10. miejsce w tabeli.
tks tyChy – uks sPartakus 
ZaBrZe 0:3 (16:25, 14:25, 16:25)
tks: Torbus, Tabak, Biszczanik, 
Pawlik, Jarosz, Sobkowicz, Sewe-
ryn, Janusz, Mazur, Musiał. ls ●

OKS Zet Tychy nie należy już 
do niewielkiego grona niepoko-
nanych w lidze okręgowej.

W minionej kolejce piłkarze 
trenera Krzysztofa Skiby musie-
li uznać wyższość lidera – GLKS 
Wilkowice, przegrywając 1:4. 
Zaczęło się dobrze, bo w 15 min. 
Zetka objęła prowadzenie 1:0, 
po golu Michała Słoniny. Jednak 
potem goście czterokrotnie poko-
nali tyskiego bramkarza.
Oks Zet tyChy – glks Wil-
kOWiCe 1:4. Bramka: Słonina.
Oks Zet: Kowalczyk – Lewi-
cki, Ryszka (32’ Krupiński), Nie-
śmiałowski (84’ Rolka), Kamiński 
(68’ Fortuna) – T. Bernat, Kuliń-
ski (75’ Michalak), Pustelnik, Ol-
szowski – Słonina, Migdał (72’ M. 
Bernat).

Piłkarze Ogrodnika zdoby-
li cztery gole, a mimo to prze-
grali. Prowadzili z Czarnymi już 

3:0 i zanosiło się na łatwe zwy-
cięstwo. Najpierw Foltyn uprze-
dził obrońców i strzelił obok 
bramkarza, potem znakomitym 
strzałem z ok. 20 m popisał się 
Majnusz, umieszczając piłkę w sa-
mym okienku. Wreszcie po rzu-
cie wolnym Śmiłowskiego, ładną 
bramkę głową zdobył Bojarski. 
Rywalom udało się zdobyć dwa 
gole, ale Śmiłowski podwyższył 
na 4:2 z rzutu karnego, po faulu 
na Koczym. Niestety, trzy kolej-
ne gole zdobyli Czarni...

– W tej rundzie mamy pod 
górkę nawet wtedy, kiedy gramy 
tak dobry mecz, jak dziś – powie-
dział trener Chrząścik. – Mając 
teoretycznie mecz pod kontro-
lą, straciliśmy gole w końcówce. 
Można by to zrozumieć, gdyby 
rywal był lepszy, wypracował 
sobie akcje, ale zdobył bramki 
po naszych przypadkowych za-

graniach, niecelnych podaniach 
i błędach.
OgrODNik – CZarNi jaWO-
rZe 4:5.
OgrODNik: Utrata – Foltyn, Pa-
włowicz, S. Białas (85’ Kołodziej), 
Majnusz – Bojarski, (66’ Wala), 
Koczy, Stawicki (76’ Granek), 
Śmiłowski – Chrząścik, Klimas.

Komplet punktów natomiast 
zdobyło JUWe Jaroszowice, wy-
grywając 2:1 z Pasjonatem Dan-
kowice. Pierwszą bramkę tysza-
nie zdobyli w 16 min. za sprawą 
Szlosarka, a w 71 min. podwyż-
szył Cibor. W 80 min. rywale 
zdobyli kontaktowego gola, ale 
na więcej piłkarze JUWe już nie 
pozwolili.
Pa s j O N at Da N kOW i C e 
– juWe jarOsZOWiCe 1:2 
(0:1).
juWe: Kwiatkowski – Gurbisz, 
Józefowicz, Szlosarek, Braś – Puto 

(70’ Jakubczyk), Karlik, Hornik, 
Czupryna – Zubrzycki, Cibor (75’ 
Woźniak).
1. Wilkowice 13 33 53-9
2. MKS Lędziny 13 33 44-11
3. Rekord II 13 33 32-3
4. czarni 13 29 47-20
5. Oks Zet 13 26 33-17
6. łąka 13 20 23-22
7. Wisła 13 18 27-26
8. Pasjonat 12 16 30-25
9. Iskra 13 16 20-30
10. Studzienice 13 15 21-37
11. juWe 13 14 20-35
12. GTS bojszowy 13 13 20-31
13. Ogrodnik 13 7 13-34
14. bestwinka 13 6 13-41
15. bKS Stal 5 1 18-33
16. Piast  13 4 13-53

klasa a: Siódemka Tychy – LKS 
Studzionka 2:1.
klasa B: Czułowianka Tychy 
– Niepokorni Orzesze 1:2. ls ●

Koszykarze GKS Tychy wygrali 
wyjazdowe spotkanie z AZS Po-
litechnika Opolska. Jeszcze na 15 
sekund przed końcową syreną ty-
szanie prowadzili zaledwie jed-
nym punktem – 88:87, a o wygra-
nej tyszan przesądziły dwa celne 
rzuty osobiste Macieja Koperskie-
go. GKS zanotował szóstą wygra-
ną w siedmiu meczach.

Mecz w Opolu lepiej zaczę-
li tyszanie, którzy szybko objęli 
prowadzenie i w pierwszej kwar-
cie dość spokojnie kontrolowali 
grę, prowadząc cały czas z prze-
wagą kilku punktów. Podopiecz-
ni Tomasza Jagiełki wygrali 
tę odsłonę 5 punktami. Dru-
ga kwarta miała podobny prze-
bieg – GKS nie pozwalał gospo-
darzom rozwinąć skrzydeł, grał 
uważnie w defensywie i jeśli tyl-
ko była okazja, punktował. Nic 
zatem dziwnego, że nasz zespół 
schodził na przerwę mając sześć 
punktów przewagi. Być może 
jednak właśnie to uśpiło czuj-
ność tyskiej ekipy, bo po prze-
rwie kilkupunktowa przewaga 
GKS zaczęła topnieć. Po pięciu 
minutach III kwarty GKS miał 
już tylko punkt nad rywalami, 
a chwilę potem gospodarze ob-
jęli prowadzenie i mecz stał się 
bardzo wyrównany. Oba zespo-

ły punktowały na przemian, 
a przed ostatnią kwartą rywale 
prowadzili 69:66.

Na początku ostatniej części 
gry AZS powiększył swoją prze-

wagę do 5 punktów, jednak tysza-
nie szybko doprowadzili do wy-
równania i na niespełna 3 min. 
przed końcem prowadzili 84:78. 
Niezwykle emocjonujące oka-
zały się ostatnie minuty spot-
kania. Oba zespoły zmieniały 
się na prowadzeniu, a na minu-
tę przed końcem GKS prowa-
dził zaledwie jednym punktem. 
Wreszcie, przy stanie 88:87, ry-
wale mieli rzut osobisty, jednak 
go nie wykorzystali. Po chwi-
li osobiste wykonywał Koper-
ski i oba trafił, ustalając wynik 
meczu. AZS jeszcze dwukrotnie 
próbował szczęścia w rzutach 
za trzy, ale bez skutku.
aZs POliteChNika OPOl-
ska – gks tyChy 87:90 (19:24, 
25:26, 25:16, 18:24).
gks: Wieloch 20 (2 za 3), Tru-
bacz 17 (2), Koperski 16 (3), 
Diduszko 15 (3), Krajewski 14, 
Mąkowski 3 (1), Stankowski 3, 
Tyszka 2. ls ●

Oto czołówka tabeli I ligi (mecze, 
punkty, wygrane i porażki):
1. Sokół 7 14 7-0
2. Górnik 7 13 6-1
3. gks tychy 7 13 6-1
4. WKK Wrocław 7 12 5-2
5. Kotwica 6 11 5-1
6. Starogard 7 11 4-3

szóste zwycięstwo koszykarzy.

cenne punkty z opola

oks zet przegrało z liderem, juWe zdobyło komplet punktów.

porażka niepokonanych

Piotr Wieloch jest 
najskuteczniejszym zawodnikiem 

GKS Tychy – w 7 meczach 
zdobył 124 punkty.
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szajBa

RM

w tyM Miejscu, 
we wspóŁpRacy 
z wolontaRiuszaMi 
tyskiego scHRoni-
ska dla zwieRząt 
pRezentujeMy 
czwoRonogi, któRe 
czekają na swoicH 
nowycH wŁaścicieli. 
spójRzcie na nicH 
ciepŁo i otwóRzcie 
swoje seRca i doMy.

Radość, energia, młodość, urok 
osobisty – te wyrazy odda-
ją osobowość Szajby. Nie wie-
my co to cudeńko jeszcze robi 
w schronisku i dlaczego nikt 
do tej pory nie pokochał jej 
na tyle, aby podarować dom. 
Ta około 2-letnia sunia z nie-
cierpliwością wypatruje swojego 
człowieka. Uwielbia towarzystwo 
ludzi, pieszczoty i zabawy. Szuka-

my odpowiedzialnego opiekuna, 
który lubi pracę z psem, bo Szaj-
ba kocha pracować. Będzie wspa-
niałym towarzyszem jeśli zapew-

ni się jej odpowiednią dawkę 
ruchu, spacerów, zajęć. Przyjedź 
do schroniska w Tychach i poznaj 
tą wspaniałą sunię. RM ●

skoRpion 24.x-21.xi
Gwiazdy zafundują ci atrakcyjne propozycje, 
udane transakcje i nagrody pieniężne. W miłości 
nie ma sensu się spieszyć.

stRzelec 22.xi-21.xii
Złapiesz teraz wiatr w żagle! Wiele spraw zdołasz 
teraz popchnąć do przodu i uzyskać odpowiedzi 
na trudne pytania.

kozioRożec 22.XII-19.I
Wyjdź poza rutynę, a poradzisz sobie z każdym 
wyzwaniem. Księżyc może teraz trochę 
zdemolować Twoje poukładane życie.

wodnik 20.i-18.ii
Zapragniesz spokoju, kontaktu z przyrodą, sztuką 
lub kulturą. będziesz cieszyć się wspaniałym 
humorem oraz dystansem do świata.

Ryby 19.ii-20.iii
W pracy postaw na kreatywność. Dawne 
rozwiązania nie są już aktualne. W domu 
prawdziwa sielanka.

baRan 21.iii-20.iv
Poczujesz, że wszystko zmierza we właściwy 
kierunku. Wrzucisz na luz i będziesz się cieszyć 
każdym dniem.

byk 21.iv-21.v
Spodziewaj się wszystkiego, co najlepsze! Partner 
zacznie cię rozpieszczać i spełniać każde Twoje 
życzenie.

bliźnięta 22.v-20.vi
W domu będzie nerwowo. Postaraj się unikać 
konfliktów, bo mogą zakończyć się cichymi 
dniami.

Rak 21.vi-22.vii
Znajdziesz teraz odpowiedzi na nurtujące cię 
od dawna pytania. Twoje marzenia o miłości 
zaczną się spełniać.

lew 23.vii-22.viii
Zbliż się do ludzi, a spotkasz swoją bratnią duszę. 
W pracy idź na współpracę, bo wtedy więcej 
zyskasz.

panna 23.viii-22.ix
Nie trać wiary w marzenia, tylko przejdź 
do czynów! Pora porzucić stare schematy 
i scenariusze. Nadchodzą zmiany!

waga 23.ix-23.x
Wszelkie przeszkody na Twojej drodze znikną. 
Masz szansę zobaczyć teraz swoją życiową szansę.
 wRóżka adRasteja tel. 692 893 871

CO Wiemy O Psie:

imię: Szajba 
Nr ewidencyjny: 7637 
Wiek: około 2 lata 
Waga: 15 kg 
Płeć: suka 
Obecnie przebywa w Miej-
skim Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach 
kontakt w sprawie adopcji: 
605 897 607 WięCej Na WWW.kultura.tyChy.Pl

2 listopada, wtorek
godz. 18 – ScENA TEATRu TV: „Śluby panień-
skie” w reż. Krystyny jandy (Pasaż Kultury An-
dromeda, pl. baczyńskiego)

3 listopada, środa
godz. 17 – KuLTuRALNA ŚRODA: „historia za-
ginionego snu” – spektakl dla dzieci (Klub McK 
urbanowice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 18 – 47. TySKIE SPOTKANIA TEATRAL-
NE – „boże mój” – spektakl mistrzowski Teatru 
im. jaracza z łodzi (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

4 listopada, czwartek
godz. 17 – 47. TySKIE SPOTKANIA TEATRALNE 
– „Gino i Suzi. Kucharze” – spektakl konkursowy 
(Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – „PchłA SZAchRAjKA” – przedsta-
wienie dla dzieci w cyklu „czwartki z teatrem” 
(Klub McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 20 – 47. TySKIE SPOTKANIA TEATRALNE 
– „Mady baby Kropka Klik!” – spektakl konkur-
sowy (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

5 listopada, piątek
godz. 18 – 47. TySKIE SPOTKANIA TEATRAL-
NE – „Disco Mori” – spektakl konkursowy (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – AuKSODRONE – Pokolenie 1951: 
Aleksander Lasoń (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – „MISTRZOWIE b-KLASy. 100 lat klubu 
z czułowa” – spotkanie z okazji jubileuszu czuło-
wianki (Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Katowicka 102)
godz. 19.30 – AuKSODRONE – jazz+: Piano-
hooligan „Missa Sine Verbis” (Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 20.30 – 47. TySKIE SPOTKANIA TEA-
TRALNE – „hej, Ty” – spektakl konkursowy (Te-
atr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 22 – AuKSODRONE – Dramma: „Poko-
ra. Dramma giocoso” – (Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)

6 listopada, sobota
godz. 16 – 47. TySKIE SPOTKANIA TEATRAL-
NE – „Niewiasty” – spektakl konkursowy (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – AuKSODRONE – Pokolenie 1951: An-
drzej Krzanowski (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19.30 – AuKSODRONE – jazz+: Krzysz-
tof herdzin (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – 47. TySKIE SPOTKANIA TEATRALNE 
– „Stan Stabilny” – spektakl konkursowy (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)
godz. 22 – AuKSODRONE – Dramma: „Syrena. Me-
lodrama aeterna” (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

7 listopada, niedziela
godz. 12 – 47. TySKIE SPOTKANIA TEATRALNE – 
„Szac” – spektakl konkursowy (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 17 – 47. TySKIE SPOTKANIA TEATRALNE 
– „Audiencja II” – spektakl mistrzowski w wyk. Mi-
kołaja Grabowskiego (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 17 – KONcERTy MAGDALEńSKIE: Anna 
firlus (klawesyn) i Krzysztof firlus (viola da 
gamba) – koncert muzyki dawnej (kościół pw. 
św. Marii Magdaleny, ul. Damrota 62)
godz. 18 – AuKSODRONE – Pokolenie 1951: 
Eugeniusz Knapik – koncert orkiestry Aukso 
(Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19.30 – AuKSODRONE – jazz+: Domi-
nik Wania – koncert z orkiestrą Aukso (Mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 22 – AuKSODRONE – Dramma: „Drach. 
Dramma per musica” – koncert orkiestry Aukso 
(Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

8 listopada, poniedziałek
godz. 17 – „DyNIOWE SZycIE” – rodzinne 
warsztaty rękodzielnicze (Klub McK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)
godz. 18 – 47. TySKIE SPOTKANIA TEATRAL-
NE – „Szewcy” – spektakl mistrzowski Narodo-
wego Starego Teatru w Krakowie (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)

Hasło z krzyżówki nr 727: 
ZNICZE NA CMENTARZACH.

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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