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słuchacze wracają
Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął 
w ubiegłym tygodniu 30. w historii semestr.

zabrakło szczęścia
Mimo wielu okazji, piłkarze GKS wrócili 
z Łęcznej bez zdobyczy punktowej.

Hulają, jak im się podoba
Miejscy radni interpelują w sprawie uciążliwości, 
powodowanych przez użytkowników hulajnóg.4 145
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1 października 1982 roku na tyskie ulice wyjechały pierwsze trolejbusy. w minioną sobotę świętowaliśmy okrągły jubleusz.
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Weekend z muzyką 
Współczesną
Październik w Tychach stał muzyką już od połowy lat 80. ubiegłego wie-
ku, a to za sprawą Śląskiej Jesieni Gitarowej. Od lat kilku, dzięki Markowi 
Mosiowi i jego orkiestrze, ten najdłuższy z jesiennych miesięcy ma jeszcze 
jedną znaczącą imprezę muzyczną – festiwal Auksodrone. str. 8
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anna biaŁoń jest 
specjalistą do spraw 
edukacji teatralnej 
w teatrze MaŁyM. w tyM 
roku z okazji dnia 
dziecka odbyŁa się 
preMiera spektaklu 
„dzieci z bullerbyn” 
w jej reżyserii.

Przedstawienie cieszyło się tak 
wielkim zainteresowaniem, 
że do tamtego czasu cyklicznie 
pojawia się na scenie „Małego”. 
Co ciekawe Anna Białoń całość 
stworzyła w niewiele więcej niż 
dwa miesiące wspólnie z dziećmi, 
które nigdy wcześniej z teatrem 
nie miały nic wspólnego. W tym 
miesiącu spektakle odbędą się 14 
października o godz. 9 i 11 oraz 
15 października o godz. 16.

Już w ubiegłym roku dyrek-
tor Teatru Małego Paweł Drze-
wiecki zaproponował pani Ani, 
aby stworzyła spektakl z dziećmi 
na dużą scenę. Wcześniej prowa-
dziła regularne zajęcia dla mło-
dzieży w wieku od 13 do 19 lat, 
które zaowocowały sztukami 
„Wielki świat” i „Przystanek”. Były 
to jednak przedstawienia przygo-
towane dla mniejszych przestrze-
ni. – Ucieszyłam się z propozycji 
dyrektora, było to bardzo nobili-
tujące. Postanowiliśmy, że zrobi-
my spektakl familijny, w którym 
udział wezmą zarówno dorośli jak 
i dzieci – wspomina.

Dorosłych szukać długu nie 
było trzeba. Iwona Loranc, Anna 
Buczkowska, Andrzej Warcaba 
to osoby, które z teatrem na ul. 
Hlonda wielokrotnie współpra-
cowały. Dzieci jednak trzeba było 
poszukać. Postanowiono rozpo-
cząć castingi. – Z początkiem 
roku ogłosiliśmy nabór, który 
spotkał się z ogromnym zaintere-
sowaniem. Zgłosiło się ponad 70 
dzieciaków, a my potrzebowali-
śmy obsadzić przecież tylko sześ-
cioro bohaterów. Do drugiego eta-
pu przeszło 18 wybranych i zrobił 
się mały problem, bo wszyscy bar-

dzo dobrze rokowali. Początkowo 
rozważaliśmy, aby zbudować ze-
spół z podwójną obsadą, jednak 
później wpadliśmy na świetny po-
mysł. Postanowiliśmy, że wszyscy 
zagrają razem w spektaklu, wcie-
lając się w młodszą i starszą wer-
sję bohaterów. Koniec końców 
do zespołu dostało się trzynaścio-
ro świeżo upieczonych aktorów. 
Dla mnie, jako dla edukatora, było 
ważne, by dać możliwość spraw-
dzenia się z teatrem jak najwięk-
szej liczbie dzieciaków, a wszyscy 
wręcz rwali się do pracy. To było-
by bardzo nie w porządku nie dać 
im wszystkim takiej możliwości. 
Zapał nie zmalał do dziś – doda-
je Anna Białoń.

Rozpoczęły się przygotowania. 
Reżyserka początkowo postano-
wiła stworzyć ze zbioru obcych 
sobie dzieci grupę znajomych, 
a nawet przyjaciół. Rozumowała, 
że rozpoczęcie pracy nad warszta-
tem może poczekać, zaś najważ-
niejsze w pracy z dziećmi w ogó-
le są więzi. Te z nauczycielem jak 
i między sobą. – Dlatego początek 
miał wiele wspólnego z zajęciami 
teatralnymi sensu stricto. Dałam 

im czas, aby się poznały i przede 
wszystkim polubiły. Gdy zauwa-
żyłam, że już poczuły się ze sobą 
na tyle swobodnie, że aranżowa-
ły spontaniczne zabawy, wtedy 
rozpoczęliśmy zabawę w teatr – 
wspomina Anna Białoń.

Podczas zajęć uczestnicy ki-
pieli pomysłami i zadawali 
mnóstwo pytań, aby lepiej zro-
zumieć na czym polega budowa-
nie przedstawienia teatralnego 
od zera. Bakcyl wszedł tak moc-
no pod skórę, że teatr i przed-
stawienie mali aktorzy stawiali 
na pierwszym miejscu w swojej 
hierarchii zajęć. – W ogóle nie 
miałam problemu z frekwen-
cją. Moi aktorzy swój tygodnio-
wy grafik ustawiali pod nasze 
zajęcia, co dało nam ogrom-
ne pole do popisu. Zaufałam 
temu dziecięcemu entuzjazmo-
wi. Muszę przyznać, że zaanga-
żowali się tak bardzo w tworzenie 
tego świata, że moją rolę szybko 
ograniczyłam do przewodnika 
po koniecznych wymogach war-
sztatowych. Poprawna dykcja czy 
świadomość pozycji ciała na sce-
nie to rzeczy, których po prostu 

trzeba się nauczyć, jednak arty-
styczny kształt przedstawieniu 
w większej mierze nadali ak-
torzy. Mieli ogrom pomysłów, 
część z nich wiedziałam, że się 
nie uda, ale i tak pozwoliłam im 
spróbować. Zależało mi na tym, 
żeby sami się przekonali, co dzia-
ła, co nie działa, a co zadziałać 
po prostu nie ma prawa i prze-
de wszystkim dlaczego nie. Mam 
to szczęście, że przyszło mi pra-
cować z niezwykłymi dzieciaka-
mi przepełnionymi kreatywną 
energią, która zaowocowała już 
ponad 12 występami. Największą 
nagrodą dla mnie było usłyszeć 
po premierze „Pani Aniu, zagrać 
tę postać na prawdziwej scenie 
to było moje największe marze-
nie na świecie. Bardzo dziękuję”. 
I jak tu ich nie kochać.

Zebrana wokół „Dzieci 
z Bullerbyn” ekipa zdecydowała, 
że chce się bawić w teatr tak dłu-
go, jak to tylko możliwe, zatem 
w przyszłości możemy spodzie-
wać się kolejnych produkcji włas-
nych Teatru Małego w Tychach 
w reżyserii Anny Białoń.
kaMil peszat ●

zAbAWA W teAtr nA poWAżnie

Wszyscy odpowiedzialni za stworzenie spektaklu „Dzieci z Bullerbyn” (Anna Białoń stoi piąta z lewej).
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Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W TYCHACH 
NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO PAPROCANY W REJONIE ULICY NAD JEZIOREM (CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 51/11)

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona w Tychach na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działka nr 51/11 o pow. 95741 m2, w tym: użytek ŁV o pow. 16577 m2, użytek LsV o pow. 6132 m2, użytek Bi o pow. 571 m2, użytek 
Lzr-ŁV o pow. 72461 m2, obręb Tychy, k. m. 19, księga wieczysta nr KA1T/0008242/4 Sądu Rejonowego w Tychach, jako własność Gminy Miasta Tychy.

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA: 700 m2

FORMA I CEL UDOSTĘPNIENIA:
Wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele handlowe i usługowe – w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej, z możliwością 
sprzedaży alkoholu, na okres wskazany przez oferenta w ofercie przetargowej, jednak nie dłuższy niż 15 lat.
STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO:
•	 wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego do I przetargu wynosi 7000 zł., w stosunku miesięcznym,
•	 wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego obowiązywać będzie po zakończeniu budowy obiektu,
•	 w okresie budowy obiektu stawka czynszu dzierżawnego zgodna z ofertą przedstawioną przez oferenta w przetargu, 

w stosunku miesięcznym.
Do powyższych stawek czynszu dzierżawnego uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 
obowiązującej w dacie zawarcia umowy dzierżawy. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro), 23 listopada 2022 roku o 10:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 14 000,00 zł oraz złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów 
określonych w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do 18 listopada 2022 roku do 13:00.
Regulamin przetargów jest dołączony do ogłoszenia o przetargu oraz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy https://bip.
umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/75462. Treść ogłoszenia wraz z warunkami są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.
bip.umtychy.pl. Informacje w tej sprawie są również udzielane telefonicznie pod numerem (32) 776-37-10 od poniedziałku do środy w godz. 7:30 
do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13.30.

PREZYDENT MIASTA TYCHY
/-/mgr inż. Andrzej Dziuba

Dyżury radnych – październik 2022 r.
Imię i Nazwisko Godzina dyżuru Miejsce dyżuru

Październik 2022 r.
Poniedziałek-Piątek Radna Iwona Oleksiak

10.00÷16.00
kom. 604 23 00 77
tel. 32/328 28 28

prośba o kontakt telefoniczny 
przed spotkaniem

Agencja Finansowo-Ubezpieczeniowa  
ALL-FINANCE

Tychy, ul. Tołstoja 26

4 października 2022 r.
Wtorek Radna Edyta Danielczyk 17.00÷18.00 MCK Urbanowice

Tychy, Przejazdowa 8

6 października 2022 r.
Czwartek Radny Maciej Jędrzejko 13.00÷14.00

Tychy, ul.Barona 30
Piętro III, p.425

prośba o kontakt telefoniczny  
przed spotkaniem kom. 506 028 800

11 października 2022 r.
Wtorek

Przewodnicząca Rady Miasta
Barbara Konieczna 11.00÷12.00 Urząd Miasta Tychy

Tychy, al. Niepodległości 49, pok. 301

12 października 2022 r.
Środa Radna Anita Skapczyk 17.30÷19.00 Biuro Poselskie Michała Gramatyki

Tychy, ul. Biblioteczna 12

13 października 2022 r.
Czwartek

Radna  
Urszula Paździorek-Pawlik 14.00÷15.00 Urząd Miasta Tychy

Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

18 października 2022 r.
Wtorek Radna Edyta Danielczyk 15.00÷16.00 Urząd Miasta Tychy

Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

20 października 2022 r.
Czwartek Radny Wojciech Czarnota 16.00÷17.00 Tychy, ul.Barona 30

Piętro III, p.425

25 października 2022 r.
Wtorek Radny Grzegorz Gwóźdź 17.00÷18.00 Tychy, ul.Barona 30

Piętro III, p.425

26 października 2022 r.
Środa Radna Anita Skapczyk 17.30÷19.00 Biuro Poselskie Michała Gramatyki

Tychy, ul. Biblioteczna 12

29 października 2022 r.
Sobota Radny Ali Nurbagandow 16.00÷18.00 Gabinet Terapii Manualnej

Tychy, ul. Żwakowska 15,I piętro

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Rady Miasta Tychy na Facebooku:
http://www.facebook.com/RadaMiastaTychy

gdzie dostępne są aktualne informacje dot. pracy Rady Miasta Tychy

komunikaty

1 października 
1982 roku wpadaŁ 
w piątek. ale w Historii 
tyskiej koMunikacji 
publicznej nie byŁ 
to zwykŁy piątek – tego 
dnia na ulice Miasta 
wyjecHaŁy pierwsze 
trolejbusy. pierwsza 
linia trakcyjna liczyŁa 
zaledwie 4 kM. obecnie 
to ponad 40 kM.

Tyskie Linie Trolejbusowe po-
stanowiły hucznie świętować 40. 
urodziny jednego z głównych 
wyróżników miasta (oprócz Ty-
chów pojazdy na szelkach jeżdżą 
jeszcze tylko w Gdyni i Lublinie). 
W Parku Miejskim Solidarno-
ści przygotowano wiele niespo-
dzianek dla mieszkańców. Tylko 
w tym dniu kursowała specjalna 
linia oznaczona numerem 40. 
Była ona całkowicie darmowa 
i pozwalała przemierzyć okrężną 
trasę po mieście i wrócić na plac. 
Wśród gości specjalnych znaleźli 
się: zastępca prezydenta Tychów 
ds. społecznych Maciej Gramaty-
ka i wiceprzewodniczący zarządu 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii Henryk Borczyk.

Podczas spotkania nie zabrakło 
uroczystych przemówień. – Czte-
ry dekady temu, gdy pierwszy tro-
lejbus wyjechał na ulice Tychów, 
trasa linii nr 1 liczyła zaledwie 4 
kilometry. Od tego czasu komu-
nikacja trolejbusowa bardzo się 
zmieniła. Obecnie sieć trakcyjna 
liczy ponad 40 km. Pojazdy rów-
nież są o wiele bardziej nowoczes-
ne niż wówczas. Cały czas się roz-
wijamy – mówił Marcin Rogala, 
prezes Tyskich Linii Trolejbuso-
wych.

– Pamiętam to co było 40 lat 
temu, pamiętam jak wyruszyły 
pierwsze trolejbusy z osiedla M 
do zajezdni. Mam takie wraże-
nie, patrząc na państwa, że tro-
lejbusy są czymś wyjątkowym 
w świadomości mieszkańców. 
Jako tyszanie jesteśmy z nich 
dumni i są dla nas ważne. Nic 
dziwnego, zważywszy, że Ty-
chy są jednym z zaledwie trzech 
miast w Polsce, w których takie 
pojazdy znajdziemy. Ekologiczni 
byliśmy zanim stało się to mod-
ne, popularne i jednocześnie ko-

nieczne. Wierzę w to, że przed 
trolejbusami cały czas świetlana 
przyszłość, mimo tego, że ceny 
energii są coraz wyższe – mówił 
Maciej Gramatyka. – Jestem zbu-
dowany tym, że dzisiejsze wyda-
rzenie cieszy się tak dużym za-
interesowaniem wśród państwa. 
Fenomen tyskich trolejbusów 
widać na skalę całej Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii, 
a to jest 41 gmin, 2.5 mln miesz-
kańców. Mogę z całą pewnością 
mówić, że Tychy są absolutnie 
wyjątkowe – wieńczył Henryk 
Borczyk, wiceprzewodniczący 
zarządu GZM, a przy tym tysza-
nin. Po przemówieniach wręczo-
no pamiątkowy list gratulacyjny 
od przedstawicieli GZM dla Ty-
skich Linii Trolejbusowych.

Mieszkańcy Tychów posta-
nowili tłumnie uczcić urodziny 
trolejbusów i pokazać jak bardzo 
są z nich dumni. Największym za-
interesowaniem cieszyło się zwie-
dzenie wnętrza pojazdów, a tak-
że przejazd specjalną linią nr 40. 
Każdy pasażer tego dnia otrzymał 
pamiątkowy bilet.
arkadiusz dębowski ●

Wrześniowa (29.09) sesja Rady 
Miasta Tychy przyniosła kilka 
personalnych zmian w prezydium 
oraz komisjach.

Najważniejsze z nich, to powo-
łanie dwojga nowych wiceprze-
wodniczących RM. Przypomnij-
my, że przed wakacjami rezygnację 
z mandatu radnego złożył wice-
przewodniczący Rady Rafał Żela-
zny. Dziś wiemy, że powodem re-
zygnacji było objęcie przez niego 
funkcji wiceprzewodniczącego Ka-
towickiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej i szefa Podstrefy Tyskiej 
w miejsce Ewy Stachury-Pordzik, 
która kierowała tyską Podstrefą 
od początku jej istnienia, a ostatnio 
przeszła na emeryturę. W związku 
z tym w prezydium Rady Miasta 
powstały dwa wakaty, które w mi-
niony czwartek wypełniono. De-
cyzją radnych (17 głosów za, dwa 
przeciwne i trzy wstrzymujące się) 
nowymi przewodniczącymi zostali: 
Wojciech Czarnota (Koalicja Oby-
watelska) i Lidia Gajdas (Klub Rad-
nych Prezydenta Andrzeja Dziuby).

Powołania te spowodowa-
ły zmiany w komisjach rady. 
Na stanowisku przewodniczącej 
Komisji Rewizyjnej Lidię Gaj-
das zastąpiła Patrycja Kosowska
-Pawłowicz (sekretarzem komisji 
została wybrana Anita Skap-
czyk), zaś na stanowisku prze-
wodniczącego Komisji Oświa-
ty, Kultury i Sportu Wojciecha 
Czarnotę zastąpił Grzegorz Ko-
łodziejczyk (jego zastępcą wy-
brano Macieja Jędrzejkę).
ww ●

lidia gajdas i wojciech czarnota wiceprzewodniczącymi RM.

zmiany W Radzie

czterdziestolAtki 
nA szelkAch
tyskie trolejbusy ŚWIęTOWAŁy „POD żyRAfą” OKRąGŁE URODZINy.
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19 września rozpocząŁ 
się 30. już z kolei 
seMestr uniwersytetu 
trzeciego wieku 
w tycHacH. z okazji 
15-lecia utw odbyŁa się 
uroczysta inauguracja 
z zaproszonyMi 
gośćMi M.in. 
z prezydenteM tycHów 
andrzejeM dziubą 
i przewodniczącą 
rady Miasta barbarą 
konieczną.

Uroczystości rozpoczęły się wy-
stępem zespołu wokalno-mu-
zycznego UTW pod dyrygenturą 
Marcina Wielgata. Chór, oprócz 
hymnu narodowego, wykonał 
studencką pieśń hymniczną 
„Gaudeamus igitur”. UTW roz-
począł działalność 1 paździer-
nika 2007 r. Wówczas naukę 
podjęło 600 osób. Początkowo 
Uniwersytet działał przy Wyż-
szej Szkole Zarządzania i Nauk 
Społecznych w Tychach, nato-
miast od 2013 r. jest filią Kra-
kowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzejewskiego. Misją 
uniwersytetu jest podnoszenie 
kompetencji i umiejętności słu-
chaczy, a także integracja środo-
wiska senioralnego w Tychach. 
Uniwersytetem dotychczas kie-
rowali: Rafał Żelazny, Beata 
Pawlica, Anna Kolny i obecnie 
(od września 2019 r.) Joanna 
Kucz-Pieczka. Warto przypo-
mnieć, że przez te 15 lat z ty-
skim UTW związało się blisko 
6 tysięcy słuchaczy, zaś rekor-
dową frekwencją cieszył się rok 
2020, kiedy to semestr rozpoczę-
ło 1500 studentów w wieku od 55 

do 90 lat. W tym miesiącu naukę 
rozpoczęło 600 słuchaczy. – Jest 
to dobry wynik. Mamy trzystu 
nowych słuchaczy, co nas bardzo 
cieszy, bowiem ostatnie pande-
miczne lata mocno uszczupliły 
ilość osób – przypomniała Joan-
na Kucz-Pieczka kierowniczka 
UTW. Na przestrzeni lat słucha-
cze mieli okazję gościć m.in. Je-
rzego Buzka, Grażynę Torbicką, 
Adam Michnika, Elżbietę Dzi-
kowską, Krystynę Loskę oraz 
Szymona Hołownię.

W uroczystej inauguracji udział 
wzięli m.in. doc. dr Małgorzata 
Leśniak – pełnomocniczka rek-
tora do spraw UTW w Tychach, 
prezydent Tychów Andrzej Dziu-
ba, przewodnicząca RM Barbara 
Konieczna, radna Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego Alina Bed-
narz, radne miejskie Urszula Paź-
dziorek-Pawlik i Anita Skapczyk, 
prezes spółki „Śródmieście” Ka-
tarzyna Ptak, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tychach 
Anna Krawczyk i dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji Marcin Staniczek.

bezczynność zabija
– Starzejemy się jako społeczeń-
stwo i to widać w Tychach. W sto-
sunkowo młodym mieście mamy 
coraz więcej seniorów. Sam też 
dołączyłem do tego grona. Mam 
już uprawnienia emeryta, choć 
z nich jeszcze w pełni nie korzy-
stam – mówił prezydent Andrzej 
Dziuba. – Trzeba coś robić, ho-
dować gołębie, uprawiać działkę, 
opiekować się wnukami, chodzić 
na zajęcia UTW, bo bezczynność 
zabija. Przed pandemią UTW li-
czył 1500 osób. Tyski uniwersy-

tet był największy w Polsce. Te-
raz słuchacze wracają. Być może 
i ja się zapiszę na zajęcia. Musi-
my szukać takich form, w których 
starsi mieszkańcy czują się do-
brze, mogą realizować swoje pa-
sje, aktywnie spędzać czas. Sami 
nieraz podkreślają, że uniwersy-
tet daje im także poczucie, że nie 
są samotni. To bardzo ważne. 
Do Tychów przyjechałem dano 
temu, kiedy byłem jeszcze młody, 
tak samo jak większość mieszkań-
ców. Musze przyznać, że z per-
spektywy 22 lat pełnienia przeze 
mnie funkcji prezydenta, utwo-
rzenie UTW było jedną z najtraf-
niejszych decyzji. Ze relatywnie 
nieduże pieniądze możecie pań-
stwo się integrować, co wpływa 
na zadowolenie z życia – dodał 
prezydent.

Po przemówieniach odbyło 
się pasowanie nowych słucha-
czy. Przysięgę studencką złożyli 
ich reprezentanci: Ilona Godula, 
Halina Krakowiak, Jolanta Resz-
czyńska, Zofia Prasoł i Czesław 
Cichoń. Wykład inauguracyjny 
„W poszukiwaniu nowych warto-
ści: małżeństwo i rodzina w dobie 
przemian” wygłosiła gość specjal-
ny doc. dr Małgorzata Leśniak.

bogaty program
Sekcje, w ramach których odby-
wają się zajęcia, to: nauka języków 
obcych (angielskiego, niemieckie-
go, francuskiego, hiszpańskiego, 
włoskiego oraz rosyjskiego), ob-
sługa komputera, turystyka, rę-
kodzieło, florystyka i decoupage, 
sztuka, brydż, sekcja kulturalno
-literacka oraz sekcja wokalno-
muzyczna, dwa zespoły, które 
swoimi występami uświetniają 

wydarzenia uczelniane oraz miej-
skie. Prócz zajęć dydaktycznych 
UTW proponuje zajęcia rekre-
acyjne – nordic walking, basen 
oraz gimnastykę. Organizowane 
są także wykłady poniedziałkowe, 
poświęcone różnorodnej tematy-
ce, prowadzone przez pracowni-
ków naukowych oraz wybitnych 
specjalistów. Najbliższe wykłady 
zatytułowane są „Jak mogę po-
móc choremu sercu? ”, „Przesą-
dy. Ich geneza i wytłumaczenie”, 
„Zapisane w kamieniu. Twórcy 
kamiennych krzyży i figur w Ty-
chach i okolicy; dzieła i kontekst 
kulturowy.” „Najważniejsza jest 
pasja”.

przeciw wykluczeniu
Ponadto kierownictwo organi-
zuje Letni Uniwersytet Trzecie-
go Wieku, zabawę andrzejkową, 
wspólne kolędowanie, wyciecz-
ki turystyczne, odwiedziny Kra-
kowskiej Akademii a już wkrótce 
Rozganianie Jesiennych Smut-
ków. – Nasze cele wpisane w pro-
gram to wdrażanie idei uczenia 
się przez całe życie, przeciw-
działanie wykluczeniu społecz-
nemu wśród słuchaczy, a także 
zapewnienie im rozwoju poprzez 
uczestnictwo w życiu społecz-
nym, kulturalnym, umożliwie-
nie rozwoju w ramach działal-
ności artystycznej, turystycznej 
i rekreacji oraz wzmocnienie ak-
tywności społecznej – mówi Jo-
anna Kucz-Pieczka, kierownik 
tyskiego UTW. – Pandemia spra-
wiła, że musieliśmy przeorgani-

zować funkcjonowanie naszego 
uniwersytetu, ale najważniejsze, 
że udało nam się przetrwać i za-
pewnić uczelni ciągłość istnienia. 
Był to dla nas test, który zdaliśmy 
na szóstkę z plusem. Nasi studen-
ci nie tylko żyją nauką, ale pro-
wadzą również bogate życie kul-
turalne. Organizujemy dla nich 
konkursy, pikniki, grillowanie, 
biesiady w Tłusty Czwartek i wie-
le innych. W ramach zajęć tury-
stycznych i sportowych słuchacze 
wyjeżdżają na wycieczki, biorą 
udział w Olimpiadach Sporto-
wych, Ogólnopolskiej Zimowej 
Senioriadzie na Podhalu czy też 
w turniejach brydżowych. Jeste-

śmy również współorganizatora-
mi Tyskiej Senioriady – dodaje.

UTW wiosną nawiązał współ-
pracę z tyskim kołem PTTK, 
co zaowocowało cyklem wycie-
czek w Beskidy oraz na Jurę Kra-
kowsko-Częstochowską. Dzię-
ki współpracy z Tyskim Klubem 
Golfowym słuchacze latem mieli 
okazję uczyć się gry w golfa.

Tyski UTW jest jednym z naj-
większych Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku w Polsce. Najstarsza 
słuchaczka ma 91 lat. Działal-
ność tyskiego UTW wpisana jest 
w Program polityki senioralnej 
dla Miasta Tychy na lata 2020 
– 2027. kaMil peszat ●
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słuchAcze WrAcAją
tyski utw SKOńcZyŁ 15 LAT. 

Dużym zainteresowaniem tyskich seniorów cieszą się wyjazdy 
turystyczne, m.in. na Jurę Krakowsko-Częstochowską.

UT
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Jak informuje Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów, od wtorku 4 paździer-
nika rusza remont nawierzchni 
wybranych odcinków ulicy Miko-
łowskiej. Prace będą prowadzone 
etapami na odcinku od ul. Burs-
chego w kierunku granicy miasta 
z Mikołowem.

Na wybranych fragmentach 
drogi stara nawierzchnia zo-
stanie sfrezowana, a następnie 
na tak przygotowanym podłożu 
układana będzie nowa asfaltowa 
nakładka. Łącznie wyremonto-
wanych zostanie blisko 20.000 
m2 drogi.

– W ramach prac przy budowie 
systemu ITS, skrzyżowania na ul. 
Mikołowskiej zostały przebudo-
wane – mówi Artur Kruczek, dy-
rektor MZUiM. – Teraz napra-
wiana będzie nawierzchnia drogi 
pomiędzy skrzyżowaniami.

Ulica Mikołowska przejdzie 
remont na wybranych fragmen-
tach na odcinku od ul. Bursche-
go w kierunku granicy miasta 
z Mikołowem, przy czym, jak 
dodaje Maciej Datta, kierow-
nik działu technicznego MZU-
iM, największego nasilenia prac 
należy spodziewać się z chwi-

lą, gdy roboty będą prowadzone 
od wysokości wiaduktu w stro-
nę ul. Wierzbowej.

By zminimalizować utrudnie-
nia prace podzielono na etapy. 
Na remontowanych odcinkach 
ruch będzie odbywał się przy 
zawężeniu jezdni – momentami 
nawet do jednego pasa. Wówczas 
wprowadzone zostanie ręczne 
sterowanie ruchem. Kierowców 
prosimy o ostrożną jazdę i sto-
sowanie się do znaków. 

Remont potrwa do listopada, 
a jego koszt to blisko 2 mln. zł. 
Mn ●

ruch utrudniony, ale nie zamknięty.

Remont na mikołoWskiej
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WyjątkOWe SPOtkaNia PO 60 latachFlasH

Sześćdziesiąt lat temu rozpoczęli studia na kierunku matematyka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Katowicach, pięćdziesiąt pięć lat temu je ukończyli, a teraz spotkali się, aby powspominać 
minione lata.

Spotkanie odbyło się w piątek, 23 września, w Domu Przyjęć Okolicznościowych „Rapsodia” 
i połączone było ze zwiedzaniem Tyskiego Browaru. Grupa absolwentów WSP spotyka się co pięć 
lat, w tym roku uczestniczyli w nim: prof. dr hab. Zygmunt Przybycin, dr nauk matematycznych 
Hieronim Leszczyński, Anna Dolny, Barbara Pogorzelska, Mieczysława Kobak, Lidia Zwolińska, 
Andrzej Rydzek oraz Włodzimierz Rosicki – organizator spotkania. ls ●
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radne związane 
z klubeM radnycH 
prezydenta andrzeja 
dziuby zŁożyŁy 
interpelację w sprawie 
przeprowadzenia 
na terenie Miasta tycHy 
dnia, podczas którego 
Funkcjonariusze policji 
i straży Miejskiej będą 
sprawdzać trzeźwość 
użytkowników 
oraz prawidŁowe 
korzystanie z Hulajnóg. 
probleMy związane 
z tyMi jednośladaMi 
piętrzą się w naszyM 
Mieście i radne szukają 
rozwiązań.

To nie pierwszy raz, kiedy 
na łamach „Twoich Tychów” po-
ruszamy temat związany z hu-
lajnogami. Ostatnio pisaliśmy 
o problemach z poprawnym par-
kowaniem, a raczej porzucaniem 
pojazdów na chodnikach, przez 
co stają się uciążliwe dla miesz-
kańców, zwłaszcza dla osób nie-
widomych.

treść interpelacji
„W sezonie wiosenno-letnim za-
uważamy zwiększoną liczbę osób 
przemieszczających się po dro-
gach hulajnogami. Jadąc hulajno-
gą, jesteśmy współuczestnikami 
ruchu drogowego i musimy prze-
strzegać obowiązujących przepi-
sów. Jednak w ostatnim czasie 
obserwujemy wiele zdarzeń dro-
gowych, wypadków z udziałem 

hulajnóg. Często uczestnikiem ta-
kich zdarzeń są osoby nieletnie, 
które nie powinny z nich korzy-
stać bez obecności opiekuna. Wie-
lu mieszkańców kontaktuje się 
z nami, prosząc o podjęcie przez 
nasze miasto działań profilak-
tycznych i edukacyjnych. Funk-
cjonariusze podczas takiego dzia-
łania powinni zweryfikować stan 
techniczny pojazdów, trzeźwość 
kierujących czy liczbę przewożo-
nych osób. Jesteśmy przekonane, 
że podjęcie takich działań przez 
służby przyniesie pozytywny re-
zultat i zdecydowanie wpłynie 
na świadomość użytkowników 
hulajnóg. Z poważaniem: Anna 
Krzystyniak, Patrycja Kosowska
-Pawłowicz, Urszula Paździorek-
Pawlik, Aleksandra Pabian, Lidia 
Gajdas, Barbara Konieczna, Karo-
lina Chemicz-Pałys” – czytamy 
w interpelacji.”

– Zdajemy sobie sprawę, że taki 
dzień nie rozwiąże żadnych prob-
lemów, jednak zależy nam, aby-
śmy wszyscy pochylili się nad 
problemem: my radni, służby 
oraz mieszkańcy – zaznacza rad-
na Lidia Gajdas. – Kilka manda-
tów za niewłaściwe użytkowa-
nie hulajnóg niczego nie zmieni, 
ale konsekwentne kontrolowa-
nie użytkowników może przy-
nieść ogromne zmiany na lep-
sze. Przede wszystkim taki dzień 
i późniejsze kontrole mają ogrom-
ną wartość edukacyjną i uświada-
miającą. Wielu ludzi, zwłaszcza 
tych młodszych, nie zdaje sobie 
sprawę z konsekwencji swojego 

postępowania. Jestem przeko-
nana, że część z nich można na-
uczyć szerszego myślenia – do-
daje radna.

Wzorem innych miast
Problemy z hulajnogami są spo-
re. Przede wszystkim część ich 
użytkowników nie zwalnia przed 
przejściami dla pieszych i w peł-
nej prędkości wjeżdża pod koła 
nadjeżdżających samochodów. 
Hulajnogi potrafią rozpędzać się 
do kilkudziesięciu km/godz, (te 
wypożyczane mają często ogra-
niczenie do 20 km/godz.) przez 
co zauważenie ich jest bardzo 
ciężkie. W ostatnich miesiącach 
było kilka takich wypadków. 
Wciąż są problemy z poprawnym 
parkowaniem pojazdów. Porzuca-
ne są na przystankach, na środku 
ścieżki rowerowej lub chodnika, 
a nawet na przejściach dla pie-
szych. Przede wszystkim stwa-
rzają zagrożenie dla mieszkań-
ców, a poza tym poprzewracane 
pojazdy, leżące gdzie popadnie, 
negatywnie wpływają na wygląd 
przestrzeni miejskich.

– Problem porozrzucanych hu-
lajnóg częściowo starają się roz-
wiązać dostawcy usług – mówi 
radna Patrycja Kosowska-Pawło-
wicz. – Większość usługodawców 
wprowadziła wymóg wykonania 
zdjęcia poprawnie zaparkowane-
go pojazdu po zakończeniu po-
dróży. Niestety, problem wciąż 
istnieje w naszym mieście. Ale nie 
w Sopocie, gdzie strażnicy miej-
scy od 23 czerwca do 2 sierpnia 

wydali 77 dyspozycji holowania 
hulajnóg elektrycznych. Jedne-
go dnia aż 22 pojazdy tego typu 
zostały odholowane w związ-
ku z nieprawidłowym parkowa-
niem, utrudniającym poruszanie 
się pieszych po chodniku. Kosz-
tami obciążani są usługodaw-
cy, którzy następnie obciążają 
swoich użytkowników. Zgodnie 
z art. 130a ustawy Prawo o ruchu 
drogowym odholowaniu podle-
ga m.in. pojazd, który jest za-
parkowany w miejscu, w którym 
jest to zabronione i utrudnia ruch 
lub w inny sposób zagraża bez-
pieczeństwu. Za ich odholowa-
nie naliczana jest opłata 123 zł 
oraz 23 zł za każdą dobę prze-
chowywania na parkingu strzeżo-
nym. W podobny sposób proble-
my rozwiązywane są w Krakowie 
czy Zakopanem. Myślę, że war-
to takie rozwiązania wprowadzić 
też w naszym mieście – doda-
je radna.

Na interpelację radnych odpo-
wiedział Komendant Straży Miej-
skiej Ryszard Polcyn komuniku-
jąc, że dzień, o którym traktuje 
interpelacja, wyznaczono na 16 
września w godz. 14-22. „Prag-
nę jednak zapewnić, że funkcjo-
nariusze Straży Miejskiej Miasta 
Tychy we wrześniu, zwłaszcza 
w weekendy będą prowadzić 
wzmożoną kontrolę prawidłowe-
go użytkowania hulajnóg na te-
renie miasta Tychy” – czytamy 
w odpowiedzi komendanta.

specjalne strefy
O wyznaczenie specjalnych stref 
parkowania dla hulajnóg interpe-
lował pod koniec czerwca radny 
Michał Kasperczyk. „Specjalne 
oznakowane miejsca postojowe 
dla pojazdów elektrycznych zna-
cząco poprawią obecny stan rze-

czy, uporządkują przestrzeń mia-
sta i zobligują wypożyczających 
do odpowiedzialnego użytkowa-
nia hulajnóg. To może być począ-
tek tworzenia tzw. stref mobilno-
ści czyli miejsca, gdzie w zasięgu 
wzroku osoba ma przynajmniej 
dwa różne środki transportu, nie 
wliczając w to samochodu oso-
bowego” – pisał radny Kasper-
czyk. Pomysł jest jak najbardziej 
trafny. Pytanie tylko, kto poniesie 
koszty związane z oznakowaniem 
takich miejsce. Miasto, czyli po-
datnicy?

„Aby zapobiegać takim sytu-
acjom w przyszłości rozważymy 
opracowanie dla firm wspólnych 
zasad umożliwiających korzysta-

nie z przestrzeni przeznaczonej 
dla elektromobilności, poprzez 
określenie strefy oraz wyzna-
czenie miejsca wolnego od hu-
lajnóg itp.” – odpowiedział rad-
nemu Artur Kruczek dyrektor 
MZUiM.

Takie strefy poniekąd już nie-
oficjalnie funkcjonują. Usługo-
dawcy gromadzą swoje pojazdy 
np. przy pl. Baczyńskiego czy przy 
pętli Paprocany. Sytuacja jednak 
wciąż jest nieokreślona, zaś roz-
wiązań możemy spodziewać się 
w kolejnym sezonie. Ten powo-
li się kończy, choć część usługo-
dawców zapowiedziała, że wysta-
wią swoje pojazdy „kiedy tylko 
się da”. kaMil peszat ●

hulAją, jAk im się podobA
radni skŁadają interpelacje. POWóD? HULAjNOGI. 
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Użytkownicy hulajnóg porzucają je gdzie popadnie.
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Uczniowie i nauczyciele Zespo-
łu Szkół nr 4 im. Janusza Grosz-
kowskiego w ramach projektu 
„Świadome nauczanie i uczenie 
się dla potrzeb rynku pracy”, fi-
nansowanego ze środków unij-
nych (program PO WER), uczest-
niczyli w stażach oraz praktykach 
zawodowych w Hiszpanii, Portu-
galii oraz we Włoszech.

Na początku zorganizowa-
no wyjazd nauczycieli do dwóch 
szkół hiszpańskich. W ramach job 
shadowing poznali oni system na-
uczania i oceniania obowiązujący 
w Hiszpanii, obserwowali specy-
fikę pracy z młodzieżą. Zaznajo-
mili się też z przykładami dobrych 
praktyk, wymieniając się doświad-
czeniami z tamtejszymi pedagoga-
mi. Następnie do Portugalii wyje-
chała młodzież z ZS nr 4.

– Uczniowie klas elektrycznych 
pracowali przy montażu instala-
cji elektrycznych oraz oświetlenia 
ulicznego, wymianie kabli, two-
rzeniu instalacji elektrycznych, 
zajmowali się też instalowaniem 

paneli fotowoltaicznych – mówi 
Lidia Szul, kierownik praktycznej 
nauki zawodu. – Z kolei uczniowie 
klas o profilu elektronicznym m.in. 
montowali transformatory, spraw-
dzali i naprawiali układy domo-
fonowe, wymieniali wyświetlacze 
w wideodomofonach, sprawdza-
li czujki ruchu, lutowali układy 
scalone, wymieniali tranzystory 
i rezystory. Podczas praktyk in-
formatycy mieli możliwość pisa-
nia programów automatyzujących 
pracę oraz serwisowania sprzętu 
komputerowego i modernizacji 
serwisu internetowego

Oczywiście był również czas 
wolny, w tym wycieczki, które 
zorganizowała uczniom firma 
Braga MOB. Uczniowie zwiedzili 
nie tylko Bragę – jedno z najstar-
szych miast Portugalii, ale także 
Lizbonę, Porto i malownicze mia-
steczka – Barcelos czy Guimara-
es. W Viana do Castelo zobaczy-
li Atlantyk, gdyż miasto położone 
jest bezpośrednio nad ujściem 
rzeki Limy do oceanu.

Druga grupa uczniów miała 
praktyki we włoskiej miejscowo-
ści Rimini. Tutaj połowa grupy 
uczyła się programowania w biu-
rze Sistema Turismo, pozostali 
zajmowali się serwisem urządzeń 
w sklepie Kenovo w Riccio-
ne i Cattolice, miejscowościach 
położonych nieopodal Rimini. 
Po dwóch tygodniach nastąpiła 
zmiana grup. Uczniowie dosko-
nalili umiejętności tworzenia pro-
jektów stron internetowych, zaj-
mowali się konserwacją i naprawą 
sprzętu komputerowego, konfigu-
rowaniem programów, instalacją 
systemów operacyjnych.

Praktyki w Rimini były rzecz jas-
na okazją do zapoznania się z kul-
turą i historią Włoch – ucznio-
wie uczestniczyli w wycieczkach 
do Wenecji, Ravenny, San Mari-
no, Riccione, byli w parku rozryw-
ki Oltremare oraz Aquafan.

Projekt wyjazdów na straże za-
graniczne kończy się 30 września, 
w planach Lidia Szul ma napisa-
nie kolejnego projektu. ls ●

uczniowie zespoŁu 
szkóŁ nr 7 w tycHacH 
co roku uczestniczą 
w zagranicznycH 
praktykacH, podczas 
którycH Mają okazję 
nie tylko w praktyce 
doskonalić swoje 
uMiejętności zawodowe, 
ale także językowe. 
podczas tegorocznycH 
wakacyjnycH stażów, 
realizowanycH 
w raMacH prograMu 
erasMus+, MŁodzież 
wyjecHaŁa na wyspy 
kanaryjskie, karaiby 
i do portugalii.

Można powiedzieć, że ucznio-
wie ZS nr 7 są szczęściarzami, 
bo mają okazję uczestniczyć 
w praktykach, organizowanych 
w atrakcyjnych miejscowościach 
oraz wysokiej klasy hotelach 
i ośrodkach wypoczynkowych. 
Jedna grupa wyjechała ostatnio 
do jednego z najstarszych miast 
w Portugalii – Bragi, inna na Te-
neryfę – największą wyspę archi-
pelagu kanaryjskiego, a jeszcze 
inna – na położoną na Karaibach 
wyspę Curacao.

Aby wyjechać na staż zawodo-
wy, trzeba przejść kilka etapów 
kwalifikacyjnych, a przede wszyst-

kim zgromadzić określoną licz-
bę punktów wystawianych m.in. 
za ocenę z zachowania, ocenę z ję-
zyka, udział w olimpiadach i kon-
kursach związanych z wykonywa-
nym zawodem, ocenę z praktyk 
zawodowych lub zajęć praktycz-
nych w hotelach, restauracjach, 
cukierniach w kraju oraz za zaan-
gażowanie w pracę na rzecz szko-
ły lub społeczności lokalnej

– W zależności od kraju, 
do którego jadą uczniowie, pro-
ces rekrutacji bywa różny – mówi 
Dorota Pardon, koordynator 
projektów. – W związku z tym, 
że na Curacao uczniowie trafi-
li do ekskluzywnego hotelu sieci 
Marriott, poza naszym systemem 
rekrutacyjnym, odbyli dwie roz-
mowy kwalifikacyjne w języku an-
gielskim. Pierwsza z przedstawi-
cielem holenderskiej organizacji 
pośredniczącej w przygotowaniu 
praktyk, a drugą z menedżera-
mi hotelu na Curacao. I dopiero 
potem przydzielone im zostały 
konkretne obowiązki – w kuch-
ni, obsłudze konsumenta, w ba-
rze i w hotelu.

braga
– Byliśmy na miesięcznym stażu 
w czterogwiazdkowym Hotelu 
Villa Garden w Bradze – mówi 
Kamila. – Pracy przy przygoto-

wywaniu śniadań dla gości czy 
sprzątaniu pokojów nie brako-
wało. W czasie pobytu w Portu-
galii poznałam wielu świetnych 
ludzi, nauczyłam się przydatnych 
zwrotów w języku portugalskim 
i poprawiłam swoje umiejętno-
ści komunikowania się w języku 
angielskim.

Stażyści z Tychów pracowa-
li w kilku hotelach i restaura-
cjach. Nauczyli się przyrządzać 
tradycyjne portugalskie dania, jak 
krem warzywny czy Bacalhau.

– Pomagałyśmy w codzien-
nych czynnościach w kuchni, ta-
kich jak krojenie, marynowanie, 
obieranie, zmywanie czy weko-
wanie. Miałyśmy okazję podpa-
trzeć jak kucharze przyrządzają 
portugalskie dania, jakie stosują 
przyprawy, a także same je przy-
gotowywać i spróbować – doda-
ła Natalia.

Wyspy kanaryjskie
Na hiszpańskiej Teneryfie ucznio-
wie mieli praktyki w hotelu Glo-
bales Tamaimo Tropical.

– To duży hotel, gościom udo-
stępnia się tu ponad 500 pokoi, 
dwa baseny i brodzik, przy któ-
rych są dwa bary z przekąska-
mi, mini jumbo club dla dzieci, 
dwie restauracje, dwa korty te-
nisowe, stół i sprzęt bilardowy, 

tenis stołowy i fryzjer – opowia-
dała Aleksandra. – Większość 
z nas wykonywała pracę w sali 
restauracyjnej, ale chętni, któ-
rzy ukończyli kurs animatora 
czasu wolnego, próbowali swo-
ich sił w animacji. Miałyśmy 
okazję skosztować kanaryjskiej 
kawy barraquito, czyli połącze-
nia kawy espresso, likieru cytru-
sowego, mleka skondensowanego 
i mleka spienionego z cynamo-
nem. W restauracji mogliśmy 
spróbować mąki gofio, pomar-
szczonych ziemniaczków ugoto-
wanych w słonej wodzie z oceanu 
– „Papas Arrugadas”, sosów mojo 
i owoców morza w niezliczonych 
wariantach – od krewetek po oś-
miornice. A z okazji moich uro-
dzin, zostałyśmy poczęstowane 
tortem przygotowanym w lokal-
nej, rodzinnej cukierni. Jak się 
okazało, tort ten niewiele miał 
wspólnego z polskimi wypieka-
mi noszącymi tę samą nazwę.

karaiby
Najdłuższą trasę do pokonania 
miało siedmioro uczniów, któ-
rzy polecieli na wyspę Curacao. 
Była to pierwszy w historii szkoły 
staż, który odbył się poza Europą. 
Młodzież spędziła miesiąc, pracu-
jąc Hotelu Marriott Beach Resort 
w stolicy wyspy – Willemstad.

– Pracowaliśmy w restauracji 
C-Spice – w kuchni, przy śniada-
niach, na stanowiskach hostessy 
i baristy. Nauczyliśmy się m.in. 
profesjonalnej obsługi gości, 
serwowania napojów na pozio-
mie pięciogwiazdkowego ho-
telu, sporządzania dań i napo-
jów zgodnie z menu restauracji 
i baru. Poznaliśmy smaki i potra-
wy kuchni karaibskiej. Umożli-
wiono nam pracę bezpośrednio 
z klientami, dając zadania do wy-
konania kuchni live, pozwalając 

na samodzielne podejmowanie 
decyzji i swobodę w działaniu 
przy organizowaniu stanowiska 
pracy. Oczywiście pod czujnym 
okiem instruktorów – stwierdzi-
ła Joanna.

W czasie wolnym wszyscy 
uczniowie jeździli na wycieczki, 
odwiedzili wiele historycznych 
i niezwykłych miejsc, podziwiali 
przyrodę, korzystali z wypoczyn-
ku na plaży, przywożąc niezapo-
mnianie wrażenia.
leszek sobieraj ●

W czerwcu grupa nauczycielek 
ze Szkoły Podstawowej nr 24 im. 
Himalaistów Polskich w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym nr 4 
wyjechała do szkoły partnerskiej 
Evangelische Schule Berlin Zen-
trum. Placówka ta czerpie z in-
spiracji jej wieloletniej dyrektorki 
Margaret Rasfeld, współzałoży-
cielki inicjatywy „Budzących się 
szkół”. Efektem pobytu w Niem-
czech był zrealizowany we wrześ-
niu międzyprzedmiotowy projekt 
„Podróż”.

Jak się okazuje, berlińska szko-
ła pracuje na innych zasadach niż 
polskie placówki. Tutaj ucznio-
wie nie są prowadzeni za rękę, tyl-
ko przejmują odpowiedzialność 
za własną naukę i w dużej mie-
rze sami decydują o tym, w jaki 
sposób się uczą.

– Nie oznacza to, że w szkole 
panuje chaos, jednak strukturę, 
która w tradycyjnym modelu edu-
kacyjnym jest uczniom narzucana, 
tutaj zastępuje przemyślany plan, 
który tworzą sami – mówi Danu-
ta Janecka, koordynator projektu. 
– Obserwując organizację pra-
cy w szkole, zajęcia, rozmawiając 
z nauczycielami i uczniami mo-
głyśmy się przekonać, jak funk-
cjonuje szkoła przyszłości, która 
naprawdę ufa młodym ludziom 
i pozwala im na przejęcie praw-
dziwej odpowiedzialności. To za-
ufanie stanowi podstawę rozwoju 
potencjału uczniów, bo to oni de-
cydują czego się będą uczyć i w ja-
kiej kolejności. Ale to nie jest tak, 
że robią, co chcą – mają do zali-
czenia program, który będzie im 
niezbędny do zdania końcowego 
egzaminu.

W planach zajęć w berlińskiej 
szkole jest m.in. przedmiot o na-

zwie Odpowiedzialność, który 
ma za zadanie kształtować od-
powiedzialność ucznia za sie-
bie i innych ludzi. Żeby go zali-
czyć, uczeń musi podjąć wybrane 
przez siebie działanie społeczne 
(np. wolontariat). Z kolei przed-
miot Wyzwanie polega na przy-
gotowaniu i odbyciu trzytygo-
dniowej wyprawy (poza Berlin), 
która pozwoli młodemu czło-
wiekowi przekonać się o włas-
nej sprawczości, czyli umiejęt-
ności oddziaływania na innych, 
wpływania na relacje społecz-
ne. Ważnym elementem edu-
kacji jest realizacja projektów, 
co z jednej strony daje młodym 
ludziom możliwość wyrażania 
siebie, a z drugiej kształtuje takie 
ich cechy, jak kreatywność i in-
nowacyjność, umiejętność pracy 
w grupie i współpraca, organi-
zacja czasu pracy, komunikacja 
w zespole.

Po wizycie nauczycielek w nie-
mieckiej szkole, nowy rok szkolny 
postanowiono rozpocząć inaczej 
niż do tej pory. Klasyczne lekcje 
ustąpiły miejsca trzem dniom 
działań projektowych. Ucznio-
wie klas IV-VIII samodzielnie do-
bierali się w kilkuosobowe grupy, 
wybierali temat projektu tak, aby 
uwzględnić w swojej interpretacji 
trzy przedmioty szkolne.

– Po ustaleniu składu grupy, 
tematu, formy oraz wizualiza-
cji efektu końcowego uczniowie 
w swobodny sposób wykorzysty-
wali przestrzeń szkoły ucząc się 
nie tylko współpracy w grupie 
i podziału obowiązków – doda-
je Danuta Janecka. – Chodziło 
też o nabycie umiejętności za-
rządzania czasem, poszukiwa-
nia i przetwarzania informacji, 

twórczego rozwiązywania prob-
lemów, motywowania podjętych 
wyborów oraz sporządzania do-
kumentacji własnych działań 
projektowych. Powstało ok. 100 
prac projektowych: gry planszo-
we, książeczki, plakaty, makiety, 
instalacje artystyczne, a nawet 
świecący ledami wehikuł czasu. 
Była podróż balonem, w głąb 
siebie, do jądra Ziemi, po We-
necji, do korzeni, podróżowano 
od kosmosu po średniowiecze, 
od dzieciństwa po starość. Kre-
atywność uczestników zaska-
kiwała, a do działań dołączyli 
także uczniowie klas I-III. Każ-
dy uczeń zobowiązany był po-
nadto do wytypowania jedne-
go projektu, który był dla niego 
szczególnie wyróżniającym się 
i do napisania krótkiego uzasad-
nienia wyboru.

– To był wspaniały projekt 
edukacyjny, niezwykle ciekawy 
i angażujący uczniów – podsu-
mowała Anna Damaschk, dyrek-
tor szkoły. – Rozwinął u dzieci 
umiejętności tworzenia i wy-
szukiwania potrzebnych mate-
riałów, a podczas realizacji pro-
jektu ważna była współpraca 
i samodzielne myślenie. W na-
szej szkole kładziemy duży na-
cisk na uczenie odpowiedzial-
ności, refleksji, na wolność 
tworzenia i wyrażania siebie 
i projekt „Podróż” znakomicie 
wpisał się w tę misję.

Dodajmy, iż wyjazd do Berlina 
na obserwację pracy job shado-
wing nastąpił w ramach projek-
tu POWER Erasmus+, „W po-
szukiwaniu inspiracji w Europie, 
by budzić szkołę”, finansowanego 
ze środków Unii Europejskiej.
leszek sobieraj ●

kArAibskA przygodA tyskich ucznióW
pracowali na stażacH w HotelacH W PORTUGALII, HISZPANII I NA WySPIE cURAcAO.

innowacyjny projekt w Szkole Podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich.

szóstka z… odpoWiedzialności
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 4 wyjechali do Hiszpanii, Portugalii i Włoch.

na staże i pRaktyki

Grupa uczniów Zespołu Szkół nr 4, która wyjechała do Portugalii.
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Siódemka uczniów Zespołu Szkół nr 7 miała okazję 
wyjechać na staż na wyspę Curacao.
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reklama

październik w tycHacH 
staŁ Muzyką już 
od poŁowy lat 80. 
ubiegŁego wieku, 
a to za sprawą śląskiej 
jesieni gitarowej. 
od lat kilku, dzięki 
Markowi Mosiowi 
i jego orkiestrze 
ten najdŁuższy 
z jesiennycH Miesięcy 
Ma jeszcze jedną 
znaczącą iMprezę 
Muzyczną – Festiwal 
auksodrone.

Piąte już z kolei wydanie Aukso-
drone zawładnie Mediateką już 
w najbliższy weekend. Od 7 do 9 
października przy al. Piłsudskiego 
16 będziemy mieli okazję wziąć 
udział w dziewięciu fantastycz-
nych koncertach i kilkunastu in-
nych wydarzeniach z kręgu mu-
zyki współczesnej.

trzy koncerty dziennie
Podobnie jak w latach ubiegłych 
festiwalowe koncerty podzielone 
zostały na trzy cykle. Pierwszy 
z nich poświęcony będzie współ-
czesnej muzyce amerykańskiej, 
a konkretnie nowojorskiemu ko-
lektywowi Bang on a Can, obcho-
dzącemu właśnie 35-lecie działal-
ności. Muzyka współzałożycieli 
grupy: Davida Langa, Julii Wolfe 
i Michaela Gordona, w wykona-
niu AUKSO Orkiestry Kameral-
nej Miasta Tychy pod dyrekcja 
Marka Mosia rozbrzmiewać bę-
dzie w ramach cyklu BoaC 35 co-
dziennie o godz. 18.

Tradycyjnie w programie fe-
stiwalu Auksodrone znalazły się 
koncerty międzynarodowej sła-
wy polskich jazzmanów. Kon-
certy z cyklu Jazz+ rozpoczynać 
się będą w Mediatece o godz. 
19.30, a specjalnie zamówione 
przez festiwal utwory wykonają 
z towarzyszeniem tyskiej orkie-
stry kolejno: w piątek perkusi-
sta Hubert Zemler („Ebbing In 
the Tide”), w sobotę klarneci-
sta Wacław Zimpel („Poemat 

toksyczny”), a w niedzielę sak-
sofonista Kuba Więcek. Cała 
trójka to prawdziwi mistrzowie 
gatunku, wielokrotnie nagra-
dzani wirtuozi swoich instru-
mentów a przy tym genialni 
eksperymentatorzy, zatem każ-
dy z jazzowych koncertów jawi 
się wielką niespodzianką dla 
melomanów.

Najpóźniej, bo o godz. 21.15 
rozpoczynać się będą koncerty 
trzeciego cyklu, którego dwie 

trzecie wypełni muzyka francu-
skiego kompozytora greckiego 
pochodzenia Iannisa Xenakisa, 
którego setną rocznicę urodzin 
obchodzimy w tym roku. Xena-
kis zasłynął tym, że przy two-
rzeniu swych kompozycji wy-
korzystywał teorie i wzory… 
matematyczne, w tym teorię 
prawdopodobieństwa, teorię 
gier czy teorię zbiorów. Kon-
certy pn. Xenakis 100/X.01 oraz 
Xenakis 100/X.02 z udziałem or-

kiestry, duetu Skalpel i perku-
sisty oraz wibrafonisty Miłosza 
Pekali wypełnią piątkowy i nie-
dzielny wieczór. W sobotę nato-
miast będziemy świadkami pra-
premierowego wykonania opery 
„Baśń o sercu” skomponowanej 
przez Aleksandra Nowaka do li-
bretta Radka Raka. Nowak jest 
doskonale znany festiwalowej 
publiczności, wszak to właśnie 
na scenie Mediateki miały miej-
sce premiery „Dracha”, „Syreny” 
i „Pokory” – owoców współpra-
cy śląskiego kompozytora z pisa-
rzem Szczepanem Twardochem. 
Orkiestrze AUKSO towarzy-
szyć będzie w tym wykonaniu 
Hubert Zemler oraz śpiewak 
Adam Strug i zespół Camera-
ta Silesia.

Warsztaty i spotkania
Auksodrone to nie tylko kon-
certy, ale i to wszystko, co dzie-
je się we foyer Mediateki, a więc 
spotkania i warsztaty. W ramach 
tych pierwszych będzie można 
porozmawiać z niemal wszyst-
kimi artystami uczestniczącymi 
w festiwalu; rozpoczynać one 
będą każdy festiwalowy dzień. 
Z kolei codziennie o godz. 18.45 
rozpoczynać się będą warsztaty, 
które poprowadzą: kompozytor 
i lider Małych Instrumentów Pa-
weł Romańczuk („Xenakis – wi-
zjoner”), wokalistka i pedagożka 
Joanna Bronisławska („Pan X”) 
oraz dziennikarz Michał Mendyk, 
który podczas warsztatów „SEPR: 
Eksperyment TV” poprowadzi 
telewizyjną podróż śladami Stu-

dia Eksperymentalnego Polskie-
go Radia.

Również tradycją jest, że prze-
strzeń foyer Mediateki wypełnia-
ją każdorazowo dźwięki genero-
wane przez dwójkę znakomitych 
DJ-ów Jacka Hawryluka i Bart-
ka Chacińskiego. Nie zabraknie 
ich także w tym roku. DJ-skie sety 
duetu HCH zaplanowano po kon-
certach jazzowych, czyli codzien-
nie około godz. 20.30.

z biletami i bez
W spotkaniach, warsztatach, se-
tach DJ-skich, a zatem we wszyst-
kich wydarzeniach w foyer Me-
diateki uczestniczyć można 
bezpłatnie. Wstęp na salę kon-
certową jest biletowany: wej-
ściówkę na trzy koncerty danego 
dnia można nabyć w cenie 49 zł, 
trzydniowy karnet na wszystkie 
9 koncertów kosztuje 99 zł. Bi-
lety nabyć można w sklepie in-
ternetowym www.ticketmaster.pl 
oraz w punktach stacjonarnych 
Ticketmaster.

Organizatorami festiwalu Auk-
sodrone są: AUKSO Orkiestra 
Kameralna Miasta Tychy, Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Miasto Tychy, 
współorganizują go Program 2 
Polskiego Radia i Polskie Wy-
dawnictwo Muzyczne. „Twoje Ty-
chy” są jednym z patronów me-
dialnych przedsięwzięcia.

Szczegółowy program koncer-
tów znaleźć można w kalendarium 
na str. 16, a wszelkie informacje 
na stronie www.auksodrone.pl. 
wojciecH wieczorek ●

Weekend z muzyką Współczesną
od piątku do niedzieli W MEDIATEcE PIąTA ODSŁONA fESTIWALU AUKSODRONE.

Orkiestra AUKSO w ciągu trzech festiwalowych dni weźmie udział w dziewięciu koncertach.
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drugi tysko-
MikoŁowski kongres 
kobiet za naMi. w tyM 
roku organizatorki 
zdecydowaŁy się 
poruszyć teMaty 
związane z artystyczną 
stroną kobiecej 
dziaŁalności, jednak 
poMinąć zupeŁnie spraw 
wielkiej polityki czy 
aktualnycH wydarzeń 
się nie udaŁo. i dobrze. 
pierwszy dzień 
kongresu rozpocząŁ się 
w tycHacH w browarze 
obywatelskiM i to dość 
nietypowo, bo krzykaMi 
i wyzwiskaMi.

Organizatorki kongres rozpoczę-
ły herstorycznym (her – z ang. 
ona) happeningiem o posłankach 
na Sejm Śląski, podczas którego 
przebrały się za dawne działaczki 
i wykrzykiwały hasła typu „Precz 
z mężczyznami”, „Dość męskiego 
despotyzmu” i dalej w tym klima-
cie. – Happening zorganizowa-
łyśmy z okazji setnej rocznicy 
województwa śląskiego, jako wła-
dzy ustawodawczej – mówi jedna 
z organizatorek kongresu Alina 
Bednarz, również radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego. – W cią-
gu czterech kadencji okresu mię-
dzywojennego w Sejmie Śląskim 
na ponad 160 posłów było tylko 5 
kobiet: Bronisława Szymkowiak, 
Maria Kujawska, Janina Omań-
kowska, Maria Gruchlik i Elżbie-
ta Korfanty. I to właśnie one były 
bohaterkami naszego happenin-
gu i wystawy, którą przygotowa-
łyśmy wewnątrz murów Browa-
ru Obywatelskiego – przypomina 
Alina Bednarz.

Na kongresie pojawiły się 
kobiety związane ze sztuką, ale 

też polityką, tą ogólnopolską jak 
i regionalną. Wśród uczestni-
czek otwierających kongres zna-
lazła się posłanka na sejm RP 
Monika Rosa, zaś władze miej-
skie reprezentowały zastęp-
ca prezydenta Tychów Han-
na Skoczylas i przewodnicząca 
Rady Miasta Barbara Koniecz-
na. – Kolejny raz organizatorzy 
kongresu jedną z części zdecy-
dowali się zorganizować w na-
szym mieście. To jest powód 
do radości – rozpoczęła Han-
na Skoczylas. – Tychy to dobre 
miejsce; miejsce wspierające in-
dywidualny rozwój osób rów-
nież związany kulturą, o których 
to traktuje tegoroczny kongres. 
Podczas wcześniejszych kon-
gresów brałam udział w licz-
nych rozmowach dotyczących 
przedsiębiorczości kobiet czy 
ich działań politycznych i spo-
łecznych. Dzielimy się tutaj swo-
imi doświadczeniami i własną 
drogą życiową i wierzę, że każ-
da z nas może w tych historiach 
odnaleźć coś dla siebie.

Podczas tyskiego panelu nie 
mogło zabraknąć jednej z najważ-
niejszych wystaw jakie odbyły się 
w regionie – „Beksiński na Ślą-
sku”. W rozmowie z Anną Wan-
dą Będkowską z Tichauer Art 
Gallery słuchacze poznali histo-
rię browaru oraz jak powstała ty-
ska galeria. Sporo uwagi oczywi-
ście poświęcono samym pracom 
jednego z najbardziej rozpozna-
walnych współczesnych malarzy 
z Polski.

Z Magdaleną Schejbal (pol-
ską aktorką filmową i teatralną) 
rozmawiała Monika Rosa. Zna-
na z seriali „Kryminalni”, „Na do-
bre i na złe” i „Blondynka” ak-
torka postanowiła zaangażować 
się w życie polityczne. Jej głów-

ne działania skupiają się na pra-
wach kobiet i przepisach doty-
czących przerywania ciąży oraz 
na akcji „Różowa skrzyneczka” 
walczącej z ubóstwem menstrua-
cyjnym. Podczas krótkiej acz treś-
ciwej konwersacji opowiedziała 
o tym jak łączy pracę w Teatrze 
Ateneum z nieformalną działal-
nością polityczną.

Sporo emocji wzbudził panel 
z udziałem Hałyny Ryby, Hali-
ny Lozynskiej i innych aktorek 
z Ukrainy, które zagrały w spek-
taklu „5.00 UA”, stworzonym pod 
patronatem Forum Dyrektorów 
Teatrów Województwa Śląskie-
go. W Tychach zostanie wysta-
wiony on 22 października o godz. 
18 w Teatrze Małym. – Spektakl 
opiera się na przeżyciach wojen-
nych jego twórczyń. Z tej opowie-
ści wybrzmiewają symboliczne 
głosy kobiet, które przeżyły m.in. 
przemoc seksualną, podczas róż-
nych etapów wojny – opowiada 
jedna z nich.

Katarzyna Bajer z fundacji 
„Kobiety na szczyty” w krótkim 
wstąpieniu poruszyła dość waż-
ny dla wszystkich artystów temat: 
jak zarabiać na swoje działalno-
ści artystycznej. Następnie odby-
ła się najdłuższa i najciekawsza 
rozmowa dnia „Literackie tête 
à tête”, podczas której o swoich 
najnowszych pozycjach opowie-
działy pisarki: Anna Malinowska 
(„Od Katowic idzie słońce”), Aga-
ta Chyłek („Awatary”), Gabrie-
la Kańtor („Bachantka na pan-
terze. Historia zakazanej miłości 
śląskiego rzeźbiarza i jego pięk-
nej modelki”), Monika Kassner 
(„Sprawa rodziny Tebbe”) oraz 
debiutująca Gocha Pawlak („Nie 
rdzewieje”). W rozmowie udział 
wzięła również dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej Anna 
Krawczyk.

Na koniec Agnieszka Kijas po-
ruszyła temat sekretów sukcesu 
znanych artystek, Danuta Skwar-
czyńska wystąpiła w przerywniku 
poetyckim, zaś Hanna Derej za-
prezentowała muzyczny recital.

Następnego dnia kobiety ze Ślą-
ska debatowały w Mikołowie a ich 
gościem był m.in. Michał Rusi-
nek, długoletni sekretarz Wisła-
wy Szymborskiej.
kaMil peszat ●

wydany przez 
MŁodzieżowy 
doM kultury nr 1 
pięknie ilustrowany 
podręcznik dla dzieci 
„lingwistyczna papuga” 
doczekaŁ się aplikacji, 
która przenosi 
zabawę z ŁaMańcaMi 
językowyMi na ekrany 
teleFonów. ponadto 
aplikacja, prócz 
ŁaMańców, oFeruje 
użytkownikoM o wiele 
więcej.

Czas spędzony z Papugą to prak-
tyczny trening, wiedza, zaska-
kujące łamańce i wspaniała za-
bawa. Aplikacja powstała dzięki 
realizacji projektu na innowację 
społeczną w zakresie kształcenia 
i edukacji. Odpowiadają za niego 
nauczyciele MDK 1 w Tychach: 
Monika Szydłowiecka i Maciej 
Gruchlik. Aplikacja jest do po-
brania ze sklepów Google Play 
i App Store.

– W listach i mailach, które 
otrzymywaliśmy, dość często po-
wracał problem zaniedbanej dyk-
cji wśród dzieci – mówi Maciej 
Gruchlik, dyrektor MDK nr 1. 
– Pochyliła się nad nim Monika 
Szydłowiecka, która do współpra-
cy zaprosiła Magdalenę Mrowiec 
i razem stworzyły bardzo prosty, 
ale niezwykle bogaty podręcznik 
w wiedzę i ćwiczenia praktycz-
ne. Dzięki „Lingwistycznej papu-
dze” mogliśmy podzielić się na-
szym doświadczeniem z innymi 
nauczycielami – dodaje.

– Postanowiliśmy jednak pójść 
o krok dalej i stworzyć rozsze-
rzoną wersję poradnika w for-
mie przyjaznej aplikacji – tłu-
maczy Monika Szydłowiecka. 
– To przede wszystkim zestawy 
ćwiczeń, które pomogą w syste-
matycznym doskonaleniu dykcji. 
Z praktyki wiemy, że dzieci nie 
zawsze chętnie ćwiczą, dlatego 
znalezienie odpowiedniej formy 
z włączeniem gier i zabaw powo-
duje, że tak zaprezentowane zada-
nia stają się prawdziwą przyjem-
nością. Szczególnie istotne dla nas 
jest motywowanie odbiorcy oraz 
wyznaczanie widocznych jasnych 
i osiągalnych celów, które są gwa-
rancją sukcesu – dodaje.

Środki na stworzenie aplika-
cji pozyskano z programu Popo-
jutrze 2.0 Centrum Inkubowania 
Innowacji Społecznych w Obsza-
rze Kształcenia. W pierwszym eta-
pie spośród 180 pomysłów zostało 
wybranych 40 projektów. Podczas 
następnych etapów odpadały ko-
lejne projekty i w końcu komisja 
zdecydowała sfinansować 24 po-
mysły, w tym Papugę. Tak rozpo-
czął się proces tworzenia aplikacji, 
który trwał rok. Bardzo ważnym 
działaniem w ramach tego etapu 
było przeprowadzenie ankiet i licz-
nych rozmów z uczniami klas IV
–VIII Szkoły Podstawowej nr 14 
oraz Szkoły Podstawowej nr 21. 
Dzięki tym spotkaniom pojawiło 
się wiele interesujących pomysłów, 
młodzież zwróciła uwagę na ważne 
dla nich kwestie podczas używania 
aplikacji oraz określiła ciekawe dla 
nich rozwiązania.

– Od początku wiedzieliśmy, 
że dzieci i młodzież musi brać 
udział w tworzeniu naszej aplika-
cji już na poziomie projektowania 

– mówi Monika Szydłowiecka. 
– Otrzymywaliśmy mnóstwo ko-
mentarzy, a dzieci zwracały naszą 
uwagę na rzeczy, o których byśmy 
w życiu nie pomyśleli np. możli-
wość przebierania w różne stro-
je papugi, która wyświetlana jest 
podczas używania aplikacji. My za-
dbaliśmy o to, aby treści były me-
rytorycznie bez zarzutu, zaś dzie-
ci pomogły nam je samym sobie 
sprzedać. Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z takiej współpracy – dodaje.

Sama aplikacja wyróżnia się 
na tle innych darmowych aplikacji 
wyjątkowo bogatą i świetnie opra-
cowaną warstwą graficzną, dzięki 
której użytkownika nie opuszcza 
wrażenie obcowania z oprogra-
mowaniem klasy premium. Licz-
ne animacje i interaktywne ele-
menty w warstwie wizualnej nie 
ustępują tym z komercyjnych gier. 
Co się tyczy warstwy meryto-
rycznej to aktywności podzielone 

są na cztery grupy: ćwiczenia, ła-
mańce, wiersze i wiedza. W każdej 
z nich czekają zadania do wykona-
nia, za które użytkownik otrzymu-
je punkty. Dzięki nim może od-
blokować liczne dodatki. Sama 
praca z aplikacją zbudowana jest 
na zasadach grywalizacji, zatem 
program nagradza postępy, zaś 
te niezbędne są, aby odblokować 
kolejne zadania i wyzwania. Edu-
kacyjna gra oferuje system osiąg-
nięć i odznak, co dodatkowo mo-
tywuje do gry i nauki. Wszystkie 
omówione rozwiązania to chleb 
powszedni mobilnych gier na te-
lefon, jednak zastosowywanie ich 
w aplikacji edukacyjnej jest rze-
czą raczej rzadką. Rzeczą zupełnie 
bez precedensu jest to, że ta dar-
mowa aplikacja edukacyjna po-
trafi wciągnąć lepiej niż niejedna 
komercyjna gra. Działa również 
na dorosłych. Potwierdzam.
kaMil peszat ●

reklama

Artystyczny ŚlAd 
kobiet
drugi tysko-MikoŁowski kongres kobiet ODByŁ SIę W BROWARZE OByWATELSKIM I 
MIKOŁOWSKIEj BIBLIOTEcE.

WciągA, uczy  
i super WyglądA
„lingwistyczna papuga” jUż jEST DOSTęPNA W fORMIE APLIKAcjI. 

W panelu literackim udział wzięły tyszanki m.in. dyrektor MBP Anna Krawczyk 
(z lewej) oraz poetka i malarka Agata Chyłek (w środku).  
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„twoje tychy”: dożyła pani 
pięknego wieku. czy dużo pamięta 
pani z lat dzieciństwa? czy było 
szczęśliwe?
DaNuta PRZełucka: 
– Urodziłam się w Sosnowcu 
przed II wojną światową. 
Dziadkowie Bohanes ze strony 
mamy Magdaleny byli Czecha-
mi. Mieszkali w mieście Frydek 
Mistek, gdzie na świat przyszła 
moja mama, jako trzynaste 
dziecko z czternaściorga rodzeń-
stwa. Dziadkowie ze strony taty, 
Szymon i Antonina, pochodzili 
z Warszawy. Ojciec Mieczysław 
był górnikiem inżynierem 
i pracował na kopalni „Reden”, 
później „Sosnowiec”.

Byłam jedynaczką. Mieszkali-
śmy w dużym pięciopokojowym 
służbowym mieszkaniu. Były 
to domy wydzielone, pilnowane 
przez stróżów. Mama nie praco-
wała, bo… nie wypadało. Dużo 
czytała. Miała do pomocy słu-
żących. Miałam dużo zabawek, 
przede wszystkim lalki, tzw. 
„szirlejki”. Były one bohaterkami 
filmów, na które do kina zabie-
rali mnie rodzice. W każdym 
kolejnym lalka miała inne 
ubrania. Był dla nich wózek 
i kuchenka. Niestety, nie miałam 
do zabawy koleżanek. Nie 
pamiętam, czy było przedszkole. 
Funkcjonowała na pewno 
ochronka dla biednych dzieci. 
Jeśli ktoś przychodził do nas 
w gości, to tylko w niedzielę 
po południu. W lecie jeździłam 
z rodzicami na wypoczynek 
do Szczyrku lub Brennej.

można powiedzieć, że miała 
pani wszystko, o czym mogły 
marzyć dziewczynka w latach 
30. ubiegłego stulecia, ale nie 

mogła się pani tym szczęściem 
dzielić ani z rodzeństwem, 
ani z koleżankami. czy pójście 
do szkoły coś zmieniło?
– Do pierwszej klasy powszech-
nej szkoły podstawowej poszłam 
we wrześniu 1938 roku. Naszą 
wychowawczynią była pani 
Dobrzyńska. Uczyła nas pisać, 
czytać i rysować. Ale już wtedy 
mówiło się o wojnie i chłopcy 
rysowali często czołgi i samoloty. 
W szkole miałam koleżankę 
Halinkę Czerny, której dwaj 
bracia byli karmelitami. Ona 
chciała zostać zakonnicą, ale nic 
z tego pomysłu nie wyszło.

Gdy wybuchła wojna, uciekły-
śmy z mamą ostatnim pociągiem 
do Warszawy. Nie było już miej-
sca w wagonie pasażerskim, więc 
podróżowałyśmy w bydlęcym. 
Tata musiał zostać na kopalni. 
Żegnał nas na peronie w nadziei 
na spotkanie, ale wtedy widzia-
łam go po raz ostatni żywego. 
Po długiej podróży, bo pociąg 
zatrzymywał się w każdej wsi, 
dotarłyśmy z małą walizką 
do stolicy i zatrzymałyśmy się 
u dziadków na Złotej 9. Mama 
stała przez kilka dni w kolejce 
przed bankiem, aby wypłacić 
pieniądze, ale jej się to nie udało. 
Po kilku dniach przyjechał kuzyn 
z Żyrardowa i zabrał nas do swo-
jego domu. W międzyczasie 
dotarł do Warszawy tato, ale gdy 
wkroczyli Rosjanie, w pokoju 
w którym spał wybuchła bomba, 
która rozerwała go na strzępy. 
Został pochowany w kocu 
na klombie w ogródku, a gdy 
się trochę uspokoiło dziadkowie 
urządzili mu skromny pogrzeb 
na cmentarzu bródnowskim.

W Żyrardowie nie zagrzaliśmy 
długo miejsca, bo mama chciała 

wracać do Sosnowca i postarała 
się o specjalne zaświadczenie 
u policji niemieckiej. Znała 
język niemiecki, którego uczyła 
się w czeskiej szkole i było jej 
łatwiej. Mieszkańców Śląska 
Niemcy traktowali jak swoich. 
Nasze stare mieszkanie było 
zapieczętowane, ale dostaliśmy 
przydział na nowe po Żydach, 
których wywieziono do obozu 
koncentracyjnego. Miałyśmy trzy 
dni na przeprowadzkę do pokoju 
ze wspólną kuchnią. Wzięłyśmy 
najbardziej potrzebne do życia 
rzeczy, chciałam zabrać wszyst-
kie lalki, ale nie udało się. Muszę 
przyznać, że mnie się dobrze 
mieszkało na nowym mieszka-
niu, bo każda z sąsiednich rodzin 
miała dużo dzieci, za którymi 
tęskniłam. Ich ojcowie o godz. 
16 jedli w kuchni obiad – zupę 
z chlebem po ciężkiej pracy 
w tartaku. Zaprzyjaźniłam się 
z Teresą Steinert z sąsiedniego 
domu, której ojciec był Niemcem 
i nie mieszkał z nią. Ta przyjaźń 
nie trwała jednak długo, 
bo zostałyśmy przeniesione 
z mamą do większego mieszka-
nia, które było bardzo brudne. 
Nigdy nie zapomnę drewnianej 
walizki z jedzeniem ukrytej pod 
łóżkiem. Jedzenie się popsuło 
i okropnie śmierdziało. Ale 
w tym mieszkaniu były książki, 
które w tajemnicy przed mamą 
czytałam z latarką pod kołdrą. 
Oberwałam lanie za „Kochankę 
kardynała”, bo miałam dopiero 
10 lat. Ale potem wzięłam się 
za „Trylogię” Sienkiewicza 
i dzieła Kraszewskiego.

czy długo tam mieszkałyście? 
czy chodziła pani w czasie wojny 
do jakiejś szkoły?

– Niestety nie. Mama, która 
nigdy wcześniej nie pracowała, 
wyprzedawała co się dało, 
aby przeżyć. Mieszkałyśmy 
też krótko w Zawierciu. Gdy 
po powrocie mama zachorowała 
na tyfus, została wywieziona 
do szpitala zakaźnego, bo Niem-
cy bali się epidemii. Pozostała 
tam pół roku. Sąsiadki chciały się 
mną opiekować, ale gdy Niemcy 
się o tym dowiedzieli, zabrali 
mnie do Zgromadzenia Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus, 
które w Sosnowcu prowadziły 
sierociniec. Przechowywały 
tam w wielkiej tajemnicy 
od września 1943 do maja 1946 
„Teklę” – młodą Żydówkę, 
którą ochrzciły i nadały jej nową 
tożsamość. Obecnie mieszka 
ona w Monachium, a cztery 
lata temu przyjechała do Polski 
z mężem i synem, aby im 
pokazać swój „dom dzieciństwa”. 
Zostałam zaproszona do Kar-
melitanek na to spotkanie pełne 
wspomnień. Do dziś utrzymuję 
z Teklą kontakty. W sierocińcu 
skończyłam szkołę, siódmą 
klasę. Marzyłam o studiach 
na medycynie, ale przełożona 
powiedziała, że potrzebny jest 
ktoś do prowadzenia przedszkola 
i dobrze by było, żebym poszła 
w tym kierunku.

nie miała pani większego wyboru. 
po wojnie potrzebne były ręce 
do pracy…
– Zgadza się. Poszłam więc 
do 3-letniego liceum dla 
wychowawczyń przedszkola. 
Tylko ja i moja koleżanka 
mówiłyśmy czysto po polsku, 
reszta koleżanek po ślonsku, 
więc zlecano mi prowadzenie 
apeli i akademii. Byłam dobrą 
uczennicą, typową humanistką.

W ostatniej klasie pojechałam 
do ciotki do Warszawy, która za-
brała mnie na pochód 1-majowy. 
Było to jeszcze za prezydenta 
Bolesława Bieruta. Opisałam 
to wydarzenie na zadanie 
domowe i dostałam pochwałę 
od polonistki, która powiedziała, 
że „mam pióro”. W 1949 roku 
zdałam bez problemu maturę. 
Ale przedszkole prowadzone 
przez siostry zostało zamknięte 
przez komunistów. Mama nie 
mogła się doczekać mojego 
powrotu do domu. O studiach 
nie było mowy. Były skierowania 
do pracy!

gdzie pani rozpoczęła swoją 
pierwszą pracę? czy długo zagrzała 
w niej pani miejsce?
– W Sosnowcu-Dańdówce 
w przedszkolu przy Hucie 
Cedler. Znajdowało się w dwóch 
pokojach w mieszkaniu 
na parterze. Były 3 grupy dzieci, 
które prowadziłam z dyrektorką 
i jeszcze jedną wychowawczynią. 
Nie było takich wymogów 
jak teraz. Matka mogła nie 
pracować, a dziecko mogło 
być w przedszkolu od 9 do 14. 
Pierwszą pensję, w wysokości 

350 złotych, oddałam mamie. 
Dała mi kieszonkowe na dwa 
bilety do kina i na autobus 
pośpieszny do Katowic.

W Sosnowcu mieszkałam 
do 1953 roku. Wtedy do naszej 
znajomej przyjechał oficer 
robiący pobór do wojska 
i zaproponował mi pracę kierow-
niczki z dodatkiem funkcyjnym 
100 złotych w przedszkolu 
funkcjonującym przy jednostce 
w Kołobrzegu. Gdy się wahałam 
przywiózł kolegę Gerarda, który 
potem został moim mężem. 
Zgodziłam się i zamieszkałam 
w małym służbowym mieszka-
niu. Kołobrzeg był wtedy jedną 
wielką ruiną. 12 października 
rok później było święto Wojska 
Polskiego. Zorganizowałam 
w przedszkolu dla kadry brygady 
uroczystą akademię z poczęstun-
kiem. Wszyscy byli zachwy-
ceni. Pod koniec października 
wzięłam ślub z Gerardem, 
a dzięki dobrym relacjom z żoną 
dowódcy udało mi się załatwić 
dla nas większe mieszkanie, 
w którym na świat przyszedł syn 
Andrzej.

jak się pani znalazła w tychach, 
gdzie mieszka pani już 65 lat. czy 
dużo się zmieniło?
– Gdy syn skończył 1,5 roku 
do Kołobrzegu weszli Rosjanie 
i w wojsku zrobiło się spokojniej. 
Kto chciał, mógł odejść. Pierwsi 
zrobili to lekarze. Jeden z na-
szych znajomych, który przeniósł 
się do Katowic, odwiedził nas 
i namówił do przeprowadzki 
na Śląsk. Zdecydowaliśmy się 
tylko dlatego, że o odbudowie 
Kołobrzegu nie było wtedy 
mowy w obawie przed powro-
tem Niemców. Pod koniec 1956 
roku dostaliśmy skierowanie 
do Tychów. Obiecali nam 
równorzędne mieszkanie, ale 
dostaliśmy tylko pokój z kuchnią 
na osiedlu C.

Tychy były wtedy jednym 
wielkim placem budowy. Nie 
było ulic, wszędzie pełno gliny. 
Dojazd wózkiem do żłobka 
na osiedlu B to była droga 
krzyżowa. Mąż rozpoczął pracę 
w Kombudzie, a ja w przedszko-
lu nr 13, gdzie przepracowałam 
30 lat. Potem, już jako emerytka, 
dwa lata dorabiałam w przed-
szkolu nr 19.

Po dwóch latach udało nam 
się załatwić większe mieszkanie, 
w którym mieszkam do dzisiaj. 
Z okna widziałam łąki i kilka 
domów. Teraz znajdują się 
tam pływalnia i stadion. Czas 
szybko leciał, gdy syn poszedł 
do wojska, podjęliśmy z mężem 
decyzję o adopcji drugiego syna. 
Nie chciałam niemowlaka, ale 
takiego 3-latka, ale niestety 
o takiego było trudno. Gdy 
zadzwonił do mnie dyrektor 
z Domu Dziecka w Bytomiu 
i powiedział, że jest do adopcji 
7-latek, którego rodzice 
umarli, pojechałam tam. Gdy 
go zobaczyłam – zezowatego, 

zasmarkanego i brudnego, 
to mi się odechciało dzieci. Gdy 
go wyprowadzili, kierownik 
powiedział mi, że z tego 
dziecka trzeba będzie coś zrobić, 
bo inaczej będzie się włóczył 
po zakładach opiekuńczych. 
Zrobiło mi się go żal i zaczęłam 
go odwiedzać. Zawsze bardzo 
się cieszył i po rozprawie 
sądowej i całej biurokracji, 
zabrałam go do domu. Cała 
rodzina była przeciw, słyszałam 
tylko „oddaj go”, ale na szczęście 
był trochę podobny do męża 
i został. Kupiliśmy mu nowe 
ubranka, zabraliśmy na badania 
do lekarza dziecięcego, który 
skierował go do okulisty. Gdy 
dr Niemcewicz dowiedział się, 
że to sierota, zrobił wszystko, 
aby skorygować mu zeza. Uczy-
liśmy go z mężem wszystkiego 
od początku. Nie żałuję tej 
decyzji, bo był bardzo dobrym 
dzieckiem. Oprócz problemów 
z nauką nie było z nim żadnych 
kłopotów. I do tej pory jest 
jak najlepszy syn, szczególnie 
po śmierci męża przed trzema 
laty mogę zawsze na niego 
liczyć. Paweł skończył zawo-
dówkę przy ZEG-u, pracował 
wcześniej na Fiacie, a teraz 
realizuje się jako stolarz.

jest pani na emeryturze i sama 
w domu. co pani najbardziej 
dokucza?
– Gdy żył mąż, pomagał synowi 
w urządzeniu mieszkania, 
opiekowaliśmy się wnukiem, 
zabieraliśmy go na spacery 
po parku i nad morze. Po śmierci 
męża jest mi trochę smutno 
samej. Staram się spotykać z ko-
leżankami z okazji urodzin, ale 
coraz mniej ich na tym świecie. 
Pandemia, która na szczęście 
minęła, pozamykała nas w do-
mach. Staram się ruszać, robić 
zakupy i spacerować. Wróciłam 
do czytania książek, bo to rozwi-
ja wyobraźnię. Cieszę się każdym 
dniem mimo wszystko. Nic nie 
trwa wiecznie.

dożyła pani pięknego wieku. 
pani życie nie było usłane różami: 
wojna zabrała pani ojca, a choroba 
rozdzieliła z mamą. co zdaniem 
pani jest w życiu najważniejsze, 
szczególnie w tych trudnych 
czasach? jak żyć, aby się nie 
załamać?
– Przede wszystkim ważna jest 
rodzina, która jest w pobliżu 
i na którą zawsze można liczyć. 
A to jest coraz trudniejsze, 
bo wiele dzieci mieszka 
daleko od rodzinnego domu, 
często za granicą. Dobrze mieć 
przyjaciół, niekoniecznie wielu, 
ale takich prawdziwych, nieza-
wodnych! Zdrowie, którego nie 
można kupić za żadne pieniądze, 
też jest bardzo ważne. Najgorsza 
jest „złota jesień życia”, bo polscy 
seniorzy mają zbyt mało 
pieniędzy, aby się nią cieszyć!
rozMawiaŁa
danuta wencel ●

„babciu, dziadku, opowiedz swoiM wnuczętoM”

 „jeśli cHcesz być nadzieją przyszŁości Musisz przejąć pocHodnię od swojego dziadka i babci”- powiedziaŁ papież Franciszek podczas światowycH dni MŁodzieży 
w polsce w lipcu 2016 roku. na ŁaMacH „ecHa” w latacH 2016-2018 ukazywaŁy  się wywiady z seniorkaMi i senioraMi z cyklu „babciu, dziadku opowiedz swoiM wnu-
czętoM”. powstaŁa z nicH książka, która ukazaŁa się we wrześniu 2019 roku. wywiady cieszyŁy się dużą popularnością nie tylko wśród ludzi starszycH, sięgali po 
nie MŁodzi odkrywając w nicH różne ciekawe, czasaMi Historyczne rzeczy. na prośbę tyskiej rady seniorów wracaMy do rozMów z tyskiMi senioraMi tyM razeM 
na ŁaMacH tygodnika „twoje tycHy”.

cieszę się kAżdym dniem

DaNuta  PRZełucka - lat 91, wdowa, tyszanka od 65 lat, ma dwóch synów i dwoje wnucząt. 
Emerytowana dyplomowana nauczycielka przedszkola, lubi życie towarzyskie, podróże, dużo czyta, 
kiedyś książki historyczne, teraz kryminały.
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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  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  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. Mikołowska 141
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

usŁugi:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Remonty: kafelkowanie, gładzie, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 

Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474
Elektryk. Tel. 504 877 825

Meble na wymiar, przeróbki, pomiar GRA-
TIS tel. 691 577 335

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel.691 577 335

praca:
Przyjmę krawcową, może być emerytka 
tel. 602 802 095

Zapraszamy do współpracy kierowców z 
własnym samochodem w firmie taksów-
karskiej CITY TAXI tel: 513 057 209

Potrzebny pomocnik do ogrodu tel: 662 
490 955

Finanse:

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

nierucHoMości:

SPRZEDAM
Sprzedam garaż al.. Jana Pawła II oś. M 
tel: 502 469 200

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100  
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl

Nowo budowane osiedle „Stary Browar” 
w Sosnowcu Zagórze. Mieszkania od 32 
m2 do 93 m2, cena 6.700 zł/m2, nie pła-
cisz 2% PCC, 0% prowizji. Zapraszamy 
do biura sprzedaży www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy,Centrum 27 m2, kawalerka w pełni 
urządzona i umeblowana, „do wejścia” z 
balkonem, 9 piętro, cena 199.900 zł, 731 
713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. C 36 m2, 2 pokoje, niski blok, 2 
piętro, w pełni wyremontowane i urzą-
dzone - do wprowadzenia, cena 290.000 
zł, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. Z, 2 pokoje 47,2 m2, 2 piętro 
w niskim bloku, cena 329 000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. B 48 m2, niski blok, 4 piętro, 
2 ustawne pokoje, kuchnia z oknem, 
mieszkanie do remontu, cena 264.000 zł 
do negocjacji, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl

autoreklama

WOLNE   MIEJSCA   HANDLOWE
Targowisko Miejskie
na Starych Tychach
al. Bielska przy Browarze Tyskim

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

reklama
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ogłoszeniA drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

Tychy, Centrum 49,7 m2, niski blok, 3 pię-
tro, 2 pokoje z balkonem, łazienka i kuch-
nia po remoncie, cena 299.000 zł do nego-
cjacji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy os.D ul. Niepodległości  2 pokoje, 3 
piętro 50 m2, z balkonem, po remoncie 
do odświeżenia cena 299.000 zł tel 728 
713 101 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. G 60,7 m2, niski blok, 2 piętro, 3 
ustawne przestronne pokoje, mieszkanie 
„do wejścia”, cena 450.000 zł do negocja-
cji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. K 62,7 m2, niski blok, 4 piętro, 3 
duże ustawne pokoje, oddzielna kuchnia 
z oknem, duże możliwości aranżacyjne, 
cena 369.000 zł do negocjacji, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec os. Łabędzie 3 pokoje, 
63,92m2  parter z ogródkiem i garażem, 
do wejścia  cena 499.000 zł tel 728 713 
101 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. A 101 m2 (po podłodze ok. 115 
m2), 2 poziomowe mieszkanie, niski blok, 
2 piętro, 5 pokoi, 2 łazienki, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 599.000 zł do ne-
gocjacji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Bojszowy, działka przy drodze asfalto-
wej, 967 m2, działka budowlana, wśród 
terenów zielonych, 12 minut do Tychów, 
cena 220.000 zł 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 100 zł/m2 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000 zł netto + VAT www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Tychy, Mikołowska/Studzienna, do sprze-
daży działka dla inwestora o pow. 2099 
m2, cena 735.540 brutto (z VAT) www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Mąkołowiec, do sprzedaży piękna 
działka o pow. 890 m2, wszystkie me-
dia przy działce, cena 534 000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła, fajny układ pomiesz-
czeń, cena 899.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Nowa inwestycja deweloperska w Tychach 
– domy w centrum, ul. Hierowskiego. Za-
praszamy do biura sprzedaży. Nie płacisz 
2% PCC www.ASTON.com.pl 731-713-070
Tychy, Zwierzyniec, szeregówka z gara-
żem ok. 122 m2, do wprowadzenia, cena 
930.000 zł, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl
Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2, cena 1.350.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
cena 999.000 zł www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, cena 1.900.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674

Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 850 000 zł, www.ASTON.com.pl 
519-595-674

kUPIę

KUPIĘ
MIESZKANIE

2 lub 3 pokojowe
w Tychach

tel.: 669 696 681

WyNAjMę

zdrowie:

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

transport:

Transport - przeprowadzki - komplekso-
wo tel. 691 577 335

Transport BUS 9 osób (imprezy okolicz-
nościowe, pogrzeby, dyskoteki itp. 691 
577 335

kupię / sprzedaM

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

Sprzedam płaszcz męski firmy Bytom 
rozm. 56 oraz kurtkę firmy Lagre rozm. 
41-43 tel: 502 469 200

inne:

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 47 85 512 00, 
47 85 512 55 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. Kubicy 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;  
Poradnia nocna i świąteczna  
(w godzinach 18-8),  
tel. 32/325 52 98, 887 377 818
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;
Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, www.psse.tychy.pl; 
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-skarbo-
wy-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. 32/323 
22 63, e-mail: sekretariat@mops.
tychy.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

komunikat

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic 

i Mostów w Tychach przy ul. Budowlanych 59 na II piętrze został wywieszony 
wykaz nieruchomości gruntowych, przewidzianych do bezprzetargowego 

wydzierżawienia na okres do 3 lat, oznaczonych jako:

•	 część działek nr 2826/71 o pow. 13m² oraz nr 2829/71 o pow. 318m², położonych w Tychach 
przy ul. Zgody, z przeznaczeniem na ogród przydomowy,

•	 część działki nr 2254/7 o pow. 410m², położonej w Tychach przy ul. Przemysłowej, 
z przeznaczeniem na inne ogrody (230m²), dojścia piesze i drogi dojazdowe (60m²), 
elementy małej architektury (120m²),

•	 część działek nr 743/30 o pow. 29m² oraz nr 97 o pow. 56m², położonych w Tychach przy ul. 
Kasztanowej, z przeznaczeniem na ogród przydomowy,

•	 część działki nr 2898/26 o pow. 370m², położonej w Tychach przy ul. Owczarskiej, 
z przeznaczeniem na ogród przydomowy,

•	 część działek nr 2657/1, 2678/1, 2676/1, 2673/1, 2909/1 i 2661/1 o łącznej długości 
169m i szerokości 3m,  położonych w Tychach w rejonie ul. Lawendowej, z przeznaczeniem 
na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Prezydent Miasta Tychy
4 października 2022 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Budowlanych  
i ulicy Bpa. Burschego w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XLI/780/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w rejonie ulicy Budowlanych i ulicy Bpa. Burschego w Tychach. [1], [2]
Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 25 października 2022 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organiza-
cyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2], [3]
1) papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
2) elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/

skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym,

3) poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:
1) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.

umtychy.pl/w zakładce: Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie prze-
strzenne → 2022 Październik

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej za-
kładce Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2022 Paź-
dziernik w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Urbanistyki. [4], [5].

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej
/-/mgr Igor Śmietański

Podstawa prawna:
[1]  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) – zwanej dalej u.p.z.p.
[2]  art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

[3] art. 8c ust. 1 – u.p.z.p.
[4] art. 8a ust. 1, art. 17a – u.p.z.p.
[5] art. 17a – u.p.z.p.
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www.kedar.com.pl
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reklama

Co prawda Gwarek Ornontowice 
do IV-ligowych słabeuszy się nie 
zalicza, ale chyba nikt nie przy-
puszczał, że po dwóch kwadran-
sach spotkania z rezerwami GKS 
będzie prowadził już 3:0 i prak-
tycznie rozstrzygnie mecz.

A tak się właśnie stało w mi-
nioną sobotę, kiedy to po dwóch 

golach Grzegorza i jednym tra-
fieniu Kasprzyka gospodarze za-
mknęli pierwszą połowę z trzy-
bramkową przewagą.

Rozmowa w przerwie podzia-
łała na drużynę trenera Jarosła-
wa Zadylaka mobilizująco, bo w 
drugiej połowie ruszyli do od-
rabiania strat i za sprawą goli 
Pipii i Parysza złapali kontakt 
z rywalem. Niestety, marzenia 
o wywiezieniu z Ornontowic 
choć punktu rozwiał w koń-
cówce spotkania czwarty gol 
dla Gwarka, pieczętujący po-
rażkę tyszan.
GWaRek ORNONtOWice 
– GkS ii tychy 4:2 (3:0). Gole: 
Pipia (52’) i Parysz (65’) oraz 
Grzegorz (13’, 27’), Kasprzyk (21’) 
i Kąkol (82’).
GkS ii tychy: Dana – Rabiej (46’ 
Parysz), Zarębski, Kopczyk, Pipia, 
Chwaja (82’ Poloczek), Oleksy 
(74’ Wilk), Kawka, Orliński (46’ 
Kacprowski), Parkitny (46’ Że-
lazowski), Lewandowski. Żółte 

kartki: Parysz, Kawka, Kacprow-
ski, Parkitny i Lewandowski. 

W pozostałych meczach 9. ko-
lejki: Drogomyśl – Lędziny 1:0, 
Czaniec – Jasienica 0:1, Landek 
– Łaziska 0:3, Łękawica – Podbe-
skidzie II 4:3, Kuźnia – Racibórz 
5:0, ROW – Bełk 1:2, Unia Turza 
– Czechowice 2:0. ww ●

iV liga
1. Łaziska 9 23 17:2
2. Unia Turza 9 21 18:7
3. czechowice 9 16 13:9
4. Ornontowice 9 15 20:20
5. Podbeskidzie II 8 14 19:10
6. Drogomyśl 9 13 10:9
7. Bełk 9 13 16:15
8. GkS ii tychy 9 13 13:12
9. ROW 9 12 18:17
10. Landek 9 11 18:15
11. Łękawica 9 11 13:17
12. czaniec 8 10 10:12
13. Lędziny 9 9 11:16
14. Kuźnia 9 7 12:21
15. jasienica 9 7 8:19
16. Racibórz 9 6 10:25

W minionym tygodniu mecze 
w Pucharze Polski rozegrały dru-
żyna rezerw GKS Tychy (półfi-
nał na szczeblu Podokręgu Tychy) 
i zespół kobiecy GKS (finał woje-
wódzki). Niestety, dalej rywalizo-
wać będą już tylko panowie.

Podopieczni trenera Jarosła-
wa Zadylaka byli faworytami 
półfinałowej potyczki w Pszczy-
nie, gdzie zmierzyli się z repre-
zentującą klasę okręgową Iskrą. 
Tylko przez pierwsze 20 minut 
można było mieć wątpliwości 
co do kwestii awansu do fina-
łu, bo gra była dość wyrównana, 
a przy tym średnio interesująca. 
Potem jednak tyszanie wrzuci-
li wyższy bieg i w siedem minut 
praktycznie rozstrzygnęli spra-
wę. W 24 min. prowadzenie re-
zerwom dał Kamil Lewandowski, 
a w 29 i 31 min. dwukrotnie trafił 
Filip Parkitny i było 3:0 dla przy-
jezdnych.

Druga połowa to pełna kontro-
la GKS nad boiskowymi wydarze-

niami i kolejne dwa gole w końco-
wym kwadransie mecze. Najpierw 
w 76 min. Parkitny skompletował 
hat-trick, a rezultat ustalił w 82 
min. Jakub Wilk.

W zaplanowanym na wios-
nę przyszłego roku finale PP 
na szczeblu Podokręgu Tychy, 
w którym GKS II Tychy zagra 
trzeci rok z rzędu, zespół trene-
ra Zadylaka zmierzy się z MKS 
Lędziny, który niespodziewanie 
pokonał w półfinale III-ligowca 
z Goczałkowic 1:0.
MkS iSkRa PSZcZyNa – GkS 
ii tychy 0:5 (0:3). Gole: Lewan-
dowski (24’), Parkitny (29’, 31’, 
76’), Wilk (82’).
GkS ii tychy: Dana – Rabiej, 
Zarębski, Chwaja, Kawka, Kac-
prowski (75’ Matyjas), Oleksy (75’ 
Pudlik), Parkitny (78’ Parysz), Po-
loczek, 7. Żelazowski (63’ Wilk), 
Lewandowski (46’ Orliński).

Faworyt nie zawiódł też w fina-
le wojewódzkim kobiecych roz-
grywek o Puchar Polski, tyle 

tylko, że nie była nim żeńska dru-
żyna GKS Tychy lecz jej rywalki – 
piłkarki SWD Wodzisław Śląski.

Tyszanki pierwsze dwa gole 
straciły po rzutach karnych w 20 
i 33 min. wykorzystanych przez 
Gulec. Trzecie trafienie dla wo-
dzisławianek zapisała po prze-
rwie na swoje konto Śmietana 
(58’), a potem znakomicie dyspo-
nowana Gulec jeszcze dwukrot-
nie pokonała Kornelię Małyjurek 
(77’ i 86’) i mecz w Wodzisławiu 
zakończył się wysokim zwycię-
stwem gospodyń 5:0, choć swoją 
postawą piłkarki GKS nie zasłu-
żyły aż na taki pogrom.
SWD WODZiSłaW ŚląSki 
– GkS tychy 5:0 (2:0). Gole: 
Gulec (20’ z karnego, 33’ z kar-
nego, 77’, 86’) i Śmietana (58’).
GkS tychy: Małyjurek – Ka-
nia (46’ Zdan), Grzesica, Bolek 
– Bakiera, Knysak (87’ Grabiec), 
Kotlarz (Ciszewska), Gajer (82’ 
Samek) – Warelis, Palowska (34’ 
Zawada) – Kielesz. ww ●

w zŁycH nastrojacH, 
peŁni sMutku 
i zŁości wracali 
piŁkarze gks tycHy 
z wyjazdowej potyczki 
w Łęcznej, gdzie ulegli 
górnikowi 2:3.

– Na pewno nie zasłużyliśmy 
na porażkę – mówił po końco-
wym gwizdku Nemanja Nedić. 
– Stworzyliśmy sobie w tym me-
czu bardzo dużo dobrych sytuacji, 
ale w większości z nich zabrakło 
nam szczęścia, Tymczasem rywa-
le oddali w całym spotkaniu trzy 
strzały na bramkę i zdobyli trzy 
gole! – dodawał rozżalony kapi-
tan tyszan.

Pierwsi z trafienia cieszyli się 
gospodarze, którzy w 14 min. 
wykorzystali rzut karny za dość 
przypadkowe dotknięcie piłki 
ręką przez Krzysztofa Wołko-
wicza. Prowadzenie górników 
utrzymało się do przerwy, choć 
podopieczni trenera Domini-
ka Nowaka przynajmniej kilka 
razy mogli wyrównać. Najlepszą 
okazję miał już w 16 min. Mate-
usz Czyżycki, któremu po obro-
nionym przez bramkarza strzale 

Antonio Domingueza nie wyszła 
dobitka.

W drugiej połowie obraz gry 
nie uległ zmianie, nadal zespołem 
mającym więcej z gry byli tysza-
nie, a gospodarze ograniczali się 
do kontrataków, zwykle bardzo 
szybko neutralizowanych. Praw-
dziwa burza emocji rozpoczęła się 
od 81 min. kiedy to Wołkowicz 
zdecydował się na strzał z kilkuna-
stu metrów. Bramkarz z Łęcznej nie 
sięgnął piłki, ta odbiła się od słup-
ka, a potem on nogi ekstyszanina 
Marcina Biernata i wpadła do siat-
ki. Niespełna trzy minuty później 
GKS mógł prowadzić 2:1, ale bom-
ba Patryka Mikity tylko obiła po-
przeczkę i wyszła poza plac gry.

Zamiast tego jedna z niewie-
lu w tym okresie wizyt gospo-
darzy na naszym przedpolu za-
kończyła się golem dla Górnika. 
Za samobója zrehabilitował się 
w 86 min. Biernat, który poko-
nał Konrada Jałochę po odbi-
ciu się piłki od spojenia słup-
ka z poprzeczką tyskiej bramki. 
Zmoknięci kibice oglądali tego 
dnia jeszcze dwa gole w doliczo-
nym czasie gry. Dążący do wy-
równania piłkarze GKS nadziali 

się na kontrę Sobola, który z po-
łowy boiska biegł sam na bram-
kę. Ani Dominguez ani Marcin 
Kozina nie zdołali go dopędzić 
i uchronić zespół przed stratą 
trzeciego gola. W ósmej minu-
cie doliczonego czasu gry Nedić 
został w polu karnym uderzony 
w twarz, a Wołkowicz trafił z je-
denastu metrów, ale na wyrówna-
nie zabrakło już czasu.

– Boli to, że przy tylu stworzo-
nych zwłaszcza po przerwie sytu-
acjach, nie udało się wywieźć stąd 
nawet jednego punktu, ale za sie-
dem dni mamy kolejny mecz i ko-
lejną szansę na punkty, którą bę-
dziemy się starać wykorzystać 
lepiej – powiedział po meczu tre-
ner Dominik Nowak.

Ta kolejna szansa to mecz 
tyszan na własnym stadionie 
ze Skrą Częstochowa, zaplano-
wany na niedzielę o godz. 15.
GóRNik łęcZNa – GkS tychy 
3:2 (1:0). Gole: Biernat (81’ sa-
mob,) i Wołkowicz (90’ z karne-
go) oraz Gąska (14’ z karnego), 
Biernat (86’) i Sobol (90’).
GkS tychy: Jałocha – Machow-
ski (90’ Jaroch), Buchta, Nedić, 
Szymura (76’ Mańka), Wołkowicz 

– Domínguez, Biegański, Żytek 
(76’ Mikita), Czyżycki (75’ Kozi-
na) – Rumin (64’ Malec).

W pozostałych meczach 12. ko-
lejki: Skra – Katowice 0:1, Pusz-
cza – Arka 2:0, Stal – Resovia 3:4, 
Ruch – Sandecja 2:1, Chojniczan-
ka – Wisła 1:0, ŁKS – Zagłębie 
1:1, Termalica – Podbeskidzie 2:2. 
Mecz Chrobry – Odra rozpoczął 
się już po zamknięciu tego nume-
ru do druku. ww ●

i liga
1. Ruch 12 25 17:9
2. Puszcza 12 23 18:13
3. ŁKS 12 21 16:12
4. Arka 12 20 19:13
5. Katowice 12 19 15:11
6. Termalica 12 18 20:17
7. Stal 12 17 21:17
8. Wisła 12 17 15:13
9. chrobry 11 17 18:18
10. Podbeskidzie 12 17 14:16
11. Zagłębie 12 16 12:12
12. GkS tychy 12 15 19:19
13. chojniczanka 12 14 15:18
14. Skra 12 14 8:12
15. Łęczna 12 11 18:19
16. Resovia 12 11 13:18
17. Odra 11 10 12:20
18. Sandecja 12 6 7:20

5:0 i 0:5 tyskich drużyn w Pucharze Polski

tRzeci finał RezeRW
wpadka gks ii tychy w Ornontowicach.

fatalne pół godziny

W najbliższą sobotę o godz. 11 
GKS II podejmując rybnicki ROW 
będzie miał szansę rehabilitacji 

za porażkę z Gwarkiem.
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zAbrAkło szczęŚciA
sMutny powrót PIŁKARZy GKS Z ŁęcZNEj.

Sympatycy tyskiego hokeja prze-
cierają oczy ze zdumienia i zasta-
nawiają się co dzieje się z zespo-
łem GKS. Dawno bowiem start 
sezonu nie był aż tak fatalny jak 
w tym roku…

W miniony piątek, w ramach 7. 
kolejki meczów, tyszanie podej-
mowali na własnym lodzie Co-
march Cracovię i zamiast prze-
łamania zaliczyli piątą z rzędu 
porażkę, ulegając hokeistom spod 
Wawelu 0:4 (0:2, 0:2, 0:0). Obraz 
dramatu dopełnia fakt, iż był to 
już trzeci w tym sezonie mecz 
podopiecznych trenera Andreja 
Sidorenki bez zdobytego gola!

W niedzielę Trójkolorowi poje-
chali do Torunia, gdzie w pierw-
szej tercji strzelili Enerdze trzy gole 
(Kaskinen, Jeziorski, Szturc), dając 
kibicom nadzieję na wreszcie pew-
ne zwycięstwo. Także po drugiej, 
remisowej tercji (gola zdobył Se-
divy) nic nie zwiastowało drama-
tu, jednak ostatnia odsłona diame-
tralnie odmieniła obraz spotkania. 
Energa w czasie trzech pierwszych 
minut III tercji ze stanu 1:4 dopro-
wadziła do remisu, a w końców-
ce na gola Dupuya odpowiedzia-

ła bardzo szybko i doprowadziła 
do dogrywki. Dodatkowy czas nie 
przyniósł rozstrzygnięcia i o po-
dziale punktów decydować mu-
siały rzuty karne, które zdecydo-
wanie lepiej wykonywali hokeiści 
GKS i po pięciu porażkach wresz-
cie dopisali do swojego konta dwa 
punkty.

Ośmiopunktowy dorobek 
Trójkolorowych plasuje ich aktu-
alnie na trzecim od końca miej-
scu w tabeli, ze stratą aż 13 oczek 
do prowadzących Katowic i Unii. 
ww ● 

słabszy niż oczekiwano początek sezonu.

co się dzieje  
z tym hokejem?

W meczu z Cracovią gole 
zdobywali tylko goście.
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Trójkolorowe zakupy!
Zapraszamy na

reklama

Paweł Lorens był nie tylko zna-
komitym biegaczem, a potem tre-
nerem, ale także organizatorem 
międzynarodowych biegów w Ty-
chach oraz w regionie. W 1996 r. 
zorganizował w Tychach pierwszą 
edycję międzynarodowego biegu 
ulicznego, który potem kontynu-
ował MOSiR.

Dodajmy, iż trzy razy z rzędu 
(1983-1985) zdobywał tytuł mi-
strza Polski w biegu na 20 km, 
w sumie sześciokrotnie stawał 
na podium mistrzostw Polski, był 
reprezentantem kraju m.in. pod-
czas mistrzostw świata w biegach 
przełajowych. Startował w bie-
gach maratońskich, m.in. w Mel-
bourne, Rzymie, Tokio, Mona-
chium, Barcelonie. Największe 
sukcesy odniósł w 1986 r., wy-
grywając maratony w Walencji 
i w Calvii.

Coroczny bieg im. Pawła Lo-
rensa rozgrywany jest jako mi-
strzostwa Tychów na 10 km. W te-
gorocznym startowało ponad 200 
uczestników z wielu miast Polski 
południowej a 194 ukończyło 
imprezę. Najszybciej trasę biegu 
pokonał znany tyski biegacz Pa-
weł Kosek – 32,23, wyprzedzając 
Tomasza Wójcika (Rudze) 32,24 
i Karola Grabowskiego (Często-
chowa) 33,33, a wśród pań tak-
że tyszanka startująca w barwach 
SPLA – Agata Długosz 38,29, 
przed Dominiką Brol (Siemia-
nowice) 39,16 i Ewą Strzelczyk 
(Katowice) 42,56.

Oto najlepsi w poszczególnych 
kategoriach: 18-29 lat: Magdalena 
Wilk (MOSM Tychy) 45,54 i Mar-
cin Strzoda (Tychy) 35,57; 30-39 
lat: Dominika Brol i Karol Gra-

bowski, 40-49 lat: Dorota Bast-
ka (Oświęcim) i Józef Koźmiński 
(Sucha Beskidzka) 33,35; kobie-
ty 50 lat i więcej: Ewa Wypiór-
kiewicz-Kruczek (Czechowice) 
52,40; mężczyźni 50-59 lat: Wie-
sław Wójcik (Rudze) 37,00, 60-69 
lat: Krzysztof Żłobiński (Tychy) 

40,44; 70 lat i więcej – Woj-
ciech Kaptur (Wodzisław Śląski) 
53,53.

Organizatorami biegu są Przy-
jaciele Tyskiego Sportu, przy 
współpracy z MOSiR Tychy, Przy-
jaciółmi Pawła Lorensa i Klubem 
40-latek Tychy. ls ●

tyszanie najlepsi w mistrzostwach… Tychów.

mistRzostWa „na dychę”

… w wieku od kilkunastu do ponad 70 lat.

W biegu im. Pawła Lorensa wystartowało ponad 200 osób…

zd
jęc

ia:
 To

m
as

z G
on

sio
r

Co prawda koszykarze GKS Ty-
chy wygrali inauguracyjny mecz 
sezonu, a zespół PGE Turów Zgo-
rzelec zaliczył w pierwszej kolej-
ce porażkę, to jednak drużynę 
z zachodniej granicy nie moż-
na było lekceważyć, zwłaszcza, 
że grała w niedzielę we własnej 
hali, ghdzie zawsze wysoko stawia 
poprzeczkę.

Dowiodła tego już pierwsza 
kwarta – bardzo wyrównana 
i zakończona minimalnym pro-
wadzeniem GKS 18:17. Z biegiem 
minut kolejnej kwarty przyjezd-
ni powiększali tę przewagę, która 
w pewnym momencie osiągnęła 

osiem punktów (29:21), ale rów-
nie szybko ją roztrwonili, a nawet 
pozwolili gospodarzom na wygra-
nie tej kwarty 23:18 i na przerwę 
schodzili przy czteropunktowym 
prowadzeniu Turowa.

W trzeciej kwarcie ogląda-
liśmy sporo strat i niecelnych 
rzutów, ale i skuteczną grę obu 
zespołów w obronie, stąd zale-
dwie ośmiopunktowy dorobek 
po każdej ze stron i utrzymana 
przewaga gospodarzy przed de-
cydującą odsłoną. Tę lepiej za-
częli podopieczni trenera To-
masza Jagiełki, którzy już po 90 
sekundach wyrównali stan ry-

walizacji. Potem, aż do ostatniej 
minuty to jedna, to druga dru-
żyna wychodziła na minimalne 
prowadzenie i zmienił to dopie-
ro celny rzut za trzy punkty Ko-
perskiego, po którym GKS zaczął 
„odjeżdżać” rywalom, by w efek-
cie wygrać tę kwartę 24:13 i cały 
mecz 68:61.

Dzięki temu koszykarze GKS 
Tychy pozostali w siedmioze-
społowym gronie drużyn, któ-
re odniosły po dwa zwycięstwa 
i w najbliższą sobotę powalczą 
we własnej hali o przedłużenie 
tej serii z także niepokonanym 
MKKS Koszalin. ww ●

w i lidze koszykarzy.

dRugi tRiumf tyszan
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waga 23.iX-23.X
Teraz pochłonie cię praca i związana 
z nią rywalizacja. Musisz liczyć się z wieloma 
dodatkowymi obowiązkami.

skorpion 24.X-21.Xi
Będziesz błyszczeć i uwodzić. Twoja dawna 
miłość spróbuje się z Tobą skontaktować. Ale 
jeśli nie chcesz problemów, lepiej nie odbieraj 
telefonu.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Nie będziesz musiał specjalnie się wysilać, 
by otrzymać to, czego pragniesz. Wystarczy 
pozwolić innym się uszczęśliwić.

koziorożec 22.Xii-19.i
Gwiazdy pozwolą ci zrealizować Twoje 
najważniejsze marzenia. Działaj z rozmachem, ale 
nie zapomnij o uprzejmości.

wodnik 20.i-18.ii
czeka cię sporo zajęć, drobiazgowej roboty 
i papierkowych spraw. Dzięki przychylności gwiazd 
szef spojrzy na ciebie przychylnym okiem.

ryby 19.ii-20.iii
Panuj nad emocjami, a Twoja siła przebicia 
otworzy ci każde drzwi. Nie obawiaj się 
rozmowy z szefem. Dogadasz się świetnie 
z Koziorożcem.

baran 21.iii-20.iV
czyjeś krytyczne uwagi mogą cię bardzo zaboleć. 
Uważaj na swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Noga 
z gazu!

byk 21.iV-21.V
Księżyc przyniesie ci ekscytujące wiadomości. 
Poważnie i odpowiedzialnie podejdziesz 
do obowiązków, ale nie walcz za wszelką cenę.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Twoje problemy nie potrwają długo. już pod 
koniec roku nastanie taki czas, gdy całe niebo 
zechce ci sprzyjać.

rak 21.Vi-22.Vii
Nadchodzący tydzień to czas porządków i pod-
sumowań. Pociągać cię będą nowe znajomości. 
jedna z nich może przerodzić się w romans.

lew 23.Vii-22.Viii
Nie uda ci się uciec przed domowymi obowiązka-
mi. Zadbaj o zdrowie, zrób porządki w diecie. Pod 
koniec tygodnia znajdź czas dla przyjaciela.

panna 23.Viii-22.iX
Zaprowadzisz porządek zarówno w pracy, jak 
i w domu. Ogarniesz wszystko, co wymykało ci się 
spod kontroli.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871
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Hasło z krzyżówki nr 775: 
MALEńCZUK W TYCHACH.

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.

zaadoptuj mnie  

RM

w tyM Miejscu, 
we wspóŁpracy 
z wolontariuszaMi 
tyskiego 
scHroniska 
dla zwierząt 
prezentujeMy 
czworonogi, które 
czekają na swoicH 
nowycH wŁaścicieli. 
spójrzcie na nicH 
ciepŁo i otwórzcie 
swoje serca i doMy.

Jesteśmy zauroczeni tym wspa-
niałym psiakiem. Jego wiecznie 
uśmiechnięty pyszczek powo-
duje, że też się uśmiechamy. Jest 
to pies bardzo inteligentny. Mamy 
wrażenie, że rozumie każde na-
sze słowo. Uwielbia wodę, zabawy 

i aportowanie. Przynosi zabawkę 
i jeśli nie reagujemy, to zabawnie 
ją podrzuca coraz bliżej z miną 
typu: „Hej! Człowiek! Co jest?! 
Bawimy się?!”. Przebywanie z nim 

to czysta przyjemność. Jest pełen 
energii. Kocha spacery, kocha 
ludzi. Zapraszamy do schroni-
ska i do poznania naszego Bima. 
rM ●

cO WieMy O PSie:

iMię: Bim
NR eWiDeNcyjNy: 7687
Wiek: ok. 9 lat
Płeć: samiec
WaGa: ok.10 kg
StatuS: gotowy do adopcji
OBecNie PRZeByWa: w 
Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

bim

Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

4 października, wtorek
godz. 17 – SPOTKANIE INTEGRAcyjNE dla senio-
rów z dzielnicy Mąkołowiec – warsztaty kulinarne 
z Remigiuszem Rączką („Rapsodia”, ul. Damrota 66)

5 października, środa
godz. 10 – „życIE MUZEALNE WŚRóD Wy-
STAW” – konferencja naukowo-techniczna (Mu-
zeum Miejskie, pl. Wolności 1)

6 października, czwartek
godz. 11 i 18 – „KTO NAS ODWIEDZI” – spek-
takl z udziałem jadwigi jankowskiej-cieślak 
i jana Peszka (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 17 – PORTRETy LITERAcKIE – spotkanie z pi-
sarką Sabiną Waszut (MBP – filia nr 3, ul. Batorego 9)
godz. 17 – LAS W SŁOIKU – polsko-ukraińskie 
integrujące warsztaty rodzinne (Klub McK Wil-
kowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 18 – „MAŁA jAPONIA” – wernisaż wy-
stawy malarstwa sumi-e Sławy Sibigi (Klub 
„Orion”, ul. Orzeszkowej 2)

7 października, piątek
godz. 18 – AUKSODRONE: Boac 35/David 
Lang – koncert kameralnych utworów Davida 
Langa (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19.30 – AUKSODRONE: jazz+ – Wacław 
Zimpel „Ebbing in the Tide” (Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 21.15 – AUKSODRONE: „Xenakis 100/
X.01” – koncert utworów Iannisa Xenakisa (Me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)

8 października, sobota
godz. 16.30 – „GOŁO I WESOŁO” – spektakl ko-
mediowy Teatru Gudejko (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 18 – AUKSODRONE: Boac 35/julia Wol-
fe – koncert kameralnych utworów julii Wolfe 
(Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

godz. 19.30 – AUKSODRONE: jazz+ – Hubert 
Zemler „Poemat toksyczny” (Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 19 – MOSKWA – koncert, suport: 
The Thinners (Klub Muzyczny Underground, 
pl. Korfantego 1)
godz. 20 – „GOŁO I WESOŁO” – spektakl kome-
diowy Teatru Gudejko (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 20 – SUPER TRIO – koncert grupy 
w składzie: jacek Krzaklewski, Wojciech Hoff-
man, Witek Łukaszewski, Mariusz „Bobek” Bob-
kowski (Art Music club, ul. Oświęcimska 53)
godz. 21.15 – AUKSODRONE: Opera – Alek 
Nowak/Radek Rak „Baśń o sercu” (Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

9 października, niedziela
godz. 18 – AUKSODRONE: Boac 35/Michael 
Gordon – koncert kameralnych utworów Mi-
chaela Gordona (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19.30 – AUKSODRONE: jazz+ – Kuba 
Więcek (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 21.15 – AUKSODRONE: „Xenakis 100/
X.02” – koncert utworów Iannisa Xenakisa (Me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)

6 października: godz. 11 i 18: „kto nas 
odwiedzi” – spektakl, teatr MaŁy
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